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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της επένδυσης της εταιρείας
«SUNLIGHT RECYCLING Α.Β.Ε.Ε. » στο πλαίσιο του
Ν. 3299/2004 (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χ).

2

Τροποποίηση της αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»

3

Καθιέρωση ωρών εργασίας κατά τις νυχτερινές
ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δασικών
υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών.

4

Τροποποίηση της αριθμ. 5804/2014 (ΦΕΚ Β΄ 3261/
4-12-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των Μονάδων
Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014,
πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση από τον
τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».

Αρ. Φύλλου 2449

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της επένδυσης της εταιρείας
«SUNLIGHT RECYCLING Α.Β.Ε.Ε. » στο πλαίσιο
του Ν. 3299/2004 (Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χ).
Με την αριθμ. Οικ.78501/ΔΒΠ1404/22/7/2016 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού, τροποποιήθηκε η αριθμ. 13089/ΔΒΕ1717/
Ν. 3299/2004/3-9-2009 (ΦΕΚ 2159/Β΄/2-10-2009) απόφαση υπαγωγής της εταιρείας «SUNLIGHT RECYCLING
ABEE» ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο
χωρίς διαφοροποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και η έδρα της εταιρείας «SUNLIGHT RECYCLING
ABEE» μεταφέρεται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, Ερμού
2 και Νίκης, ΤΚ 105 63.
Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 1-4-2016.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ
Ι

5

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό του Τμήματος Ποιοτικού
και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2016.

Αριθμ. 121072/Δ2
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄
τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου»

6

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για
τους υπαλλήλους του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους και του
Υπνωτηρίου Αστέγων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών,
για το έτος 2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του
Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις».
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2) Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997
(Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
3) Την περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 του
Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 2 του άρθρου 52 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
4) Το Προεδρικό διάταγμα 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του
Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
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 (Α΄ 98).
7) Την αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ημερησίου Γυμνασίου».
8) Την αριθμ. 23/30-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
9) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016
υπουργική απόφαση (Β΄ 1640) με θέμα «Ωρολόγιο
Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του
Ημερησίου Γυμνασίου» ως εξής:
Α. Το Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα «Γεωγραφία»
μετονομάζεται σε «Γεωλογία -Γεωγραφία».
Β.

Διδακτικό Αντικείμενο/Μάθημα
Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά

Τάξεις
Α

Β

Γ

2

2

2

Η Ιταλική γλώσσα θα διδάσκεται (παράλληλα με τη
Γαλλική και τη Γερμανική) στα Γυμνάσια στα οποία οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ34 είναι οριστικά τοποθετημένοι
ή θα τοποθετηθούν το σχολικό έτος 2016-2017 οριστικά
ή προσωρινά.
Το ανωτέρω ισχύει από το σχολικό έτος 2016-2017 για
την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2017-2018
για την Β΄ τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 20182019 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 93381/Δ2/07-06-2016
(Β΄ 1640) υπουργική απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016
Ο Yπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Τεύχος Β’ 2449/09.08.2016

Αριθμ. 123194/Ζ2
(3)
Καθιέρωση ωρών εργασίας κατά τις νυχτερινές
ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δασικών
υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 6320/1934 (ΦΕΚ 356/
Α΄/17-10-1934) «Περί παραχωρήσεως της χρήσεως δημοσίων δασών εις το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης διά
σκοπούς εκπαιδευτικούς, ερευνών κ.λπ.».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 1881/1951
(ΦΕΚ 210/Α΄/30-7-1951) «Περί ιδρύσεως παρά τω Πανεπιστημίω Θεσσαλονίκης Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως των Πανεπιστημιακών Δασών».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.δ. 86/1969
(ΦΕΚ 7/Α΄/18-1-2015) «Δασικός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/
29-12-1979) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρα», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1157/1981
(ΦΕΚ 126/Α΄/12-5-1981) «Περί κυρώσεως της από
29.12.1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει
υπηρεσιών και ρυθμίσεως γενικών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν.
1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄/11-11-1987) «Προσλήψεις στο
Δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη Δημόσια Διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και λοιπές διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102/Α΄/
26-4-1989) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής
έρευνας και τεχνολογίας- Δασοπροστασία και άλλες
διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/Α΄/
24-12-2015) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και
άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011
(ΦΕΚ 61/Α΄/31-3-2011) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
10. Το άρθρο 90 του Κώδικας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/
22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
11. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/
22-11-2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
12. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/τ. Α΄/
29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Τεύχος Β’ 2449/09.08.2016
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13. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/
22/9/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων,...».
14. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/
23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
15. Την αριθμ. Υ27/2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9-10-2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως
τροποποιήθηκε από την αριθμ. Υ99/2015 (ΦΕΚ 2869/
Β΄/29-12-2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού, και την
αριθμ. Υ134/2016 (ΦΕΚ 711/Β΄/17-3-2016) όμοια πράξη.
16. Το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 στοιχ. α της απόφασης
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692 του Υπουργού ΕΣΔΔΑ
(ΦΕΚ 769/Β΄/27-6-2006).
17. Το αριθμ. 696/29-6-2016 έγγραφο του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών για
την ανάγκη καθιέρωσης ωραρίου εργασίας νυκτερινής ή
ημερήσιας Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών σε
ορισμένους κλάδους του διοικητικού προσωπικού του
ως άνω φορέα, προκειμένου να ανταπεξέλθει:
α) στον άμεσο έλεγχο των καταγγελιών και τη δίωξη
των δασικών και αγρονομικών παραβάσεων
β) στην πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, παράνομης
θήρας, παράνομων υλοτομιών, εκχερσώσεων και διακίνησης δασικών προϊόντων, καταπατήσεων και λοιπών
δασικών ανομημάτων
γ) στην ανάγκη συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως, τους ΟΤΑ, την Ελληνική
Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα και τους δασικούς
υπαλλήλους όμορων Δασαρχείων και
δ) στη συστηματική εν γένει παρουσία των δασικών
υπαλλήλων εντός των δασικών οικοσυστημάτων και σε
μη εργάσιμες ώρες και σε εξαιρέσιμες ημέρες κατά τις
οποίες παρατηρούνται και οι περισσότερες παράνομες
πράξεις και είναι αναγκαίος ο έλεγχος για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων δασοπροστασίας που τους έχουν ανατεθεί από την ισχύουσα δασική
νομοθεσία (Ν.δ. 86/1969, Ν. 998/1979, Ν. 1845/1989,
Ν. 3208/2003, Ν. 4280/2014 κ.α.).
18. Το αριθμ. 697/29-6-2016 έγγραφο του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, με
το οποίο βεβαιώνεται η εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον Προϋπολογισμό του εν λόγω Φορέα έτους 2016.
19. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη:
α) ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα
οχτώ ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (14.638,87) ευρώ,
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261),
β) ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00) για κάλυψη
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δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263),
για τις οποίες έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στους ως
άνω ΚΑΕ σε βάρος του Προϋπολογισμού έτους 2016,
αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνονται ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές
και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες στο διοικητικό προσωπικό (μόνιμο ή με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου) που υπηρετεί στο Ταμείο
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών
προς συμπλήρωση και καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας του, προκειμένου τα Δασαρχεία
των Πανεπιστημιακών Δασών Περτουλίου Τρικάλων και
Ταξιάρχη Βραστάμων Χαλκιδικής να λειτουργούν όλο το
εικοσιτετράωρο (24ωρο) και όλες τις ημέρες του έτους,
και οι δασικοί υπάλληλοι των ανωτέρω Υπηρεσιών να
μετέχουν ανά κατηγορία και κλάδο στην προστασία των
Πανεπιστημιακών Δασών, σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα δασοπροστασίας, ως εξής:
• Κλάδου Π Ε Δασολόγων
• Κλάδου TE Τεχνολόγων Δασοπονίας (Δασοπόνων)
• Κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων
• Κλάδου ΔΕ Τεχνικού- οδηγών
• Κλάδου ΔΕ Τεχνικού- Επιστατών (Εργοδηγών)
• Κλάδου ΥΕ Δασοφυλάκων
2. Το ανωτέρω προσωπικό θα απασχοληθεί μέσα στα
καθοριζόμενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις περί ωραρίου εργασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2016
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 4034
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. 5804/2014 (ΦΕΚ Β΄ 3261/
4-12-2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας με θέμα «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους
2014, πιστώσεις 2014-2015 με χρηματοδότηση
από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.1. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως αυτός ισχύει σήμερα.
1.2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
1.3. Την αριθμ. Υ29/2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Γ. Χουλιαράκη» απόφαση
του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2168 Β΄/9.10.2015).
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1.4. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».
1.5. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 36 του Ν. 4238/2014
(Α΄ 38) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕ.ΔΥ), αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.ΥΥ και λοιπές διατάξεις», όπως
ισχύει σήμερα.
1.6. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 34 παρ. 4 του
Ν. 3868/2010 (Α΄ 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
1.7. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
2.1. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (Α΄ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως
αυτός ισχύει σήμερα, ιδίως δε αυτές της περίπτωσης (α),
της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης (στ) και της περίπτωσης (ζ) του άρθρου 3.
2.2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3918/2011
(Α΄ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και
άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει σήμερα.
3.1. Τις διατάξεις των άρθρων του Π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
16ης Νοεμβρίου 2005.
3.2. Τις διατάξεις του Π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
3.3. Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του
δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
3.4. Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
3.5. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις».
3.6. Τις διατάξεις της αριθμ. Π1/2390/2013 (Β΄ 2677)
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
4.1. Τις διατάξεις της αριθμ. 5804/2014 (Β΄ 3261) κοινής
απόφασης του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόμενων Φορέων, έτους 2014, πιστώσεις
2014-2015 με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις
λοιπές πηγές».
4.2. Τις διατάξεις της αριθμ. 6484/2014 (Β΄ 3693) απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους
2014, πιστώσεις 2015, εξουσιοδότηση για τη συγκρό-
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τηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών - Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών
και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.), των ετών 2010,2011 και
2013».
4.3. Τις διατάξεις της αριθμ. 5108/2015 (Β΄ 3008)
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Παράταση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.)
του έτους 2010 και των Προγραμμάτων Προμηθειών,
Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) των ετών
2011, 2012, 2013 και 2014», όπως ισχύει.
5.1. Την αριθμ.31972/8.10.2014 έγκριση της Τεχνικής
Υπηρεσίας της 1ης Υ.ΠΕ., η οποία αφορά τη σκοπιμότητα
της προμήθειας ενός Ενδοβροχικού Υπερήχου (EBUS).
5.2. Την αριθμ. 35736/10.11.2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της
1ης Υ.ΠΕ. περί ανάληψης υποχρέωσης ποσού 160.000,00
ευρώ (ΑΔΑ : ΩΦ8Κ469Η26-ΒΞΟ).
5.3. Την αριθμ. οικ. 36041/12.11.2014 απόφαση του
Διοικητή της 1ης Υ.ΠΕ με θέμα «Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης ποσού 160.000,00 ευρώ στο
Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ για την προμήθεια ενός Ενδοβρογχικου υπερήχου (EBUS)» (ΑΔΑ :
7Ν6Α469Η26-ΩΝ6).
5.4. Την αριθμ. 21/11.6.2015 (θέμα 21°) απόφαση της
συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ
ΦΛΕΜΙΓΚ» και του διασυνδεόμενου με αυτό Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης με θέμα «Έγκριση ένταξη
στο Π.Π.Υ.Υ. 2014 του διαγωνισμού για την προμήθεια
ενός ενδοβρογχικου υπερήχου (CPV 33124120-2)» (ΑΔΑ
: Ω7Ρ74690Ω5-9ΩΡ).
5.5. Το αριθμ.15895/29.6.2015 έγγραφο του Γενικού
Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» με θέμα «Αίτημα ένταξης στο Π.Π.Υ.Υ. 2014 του
διαγωνισμού για την προμήθεια ενός ενδοβρογχικού
υπερήχου (CPV 33124120-2)».
5.6. Το αριθμ. 26776/10.7.2015 έγγραφο της Ε.Π.Υ.
προς τη διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. με θέμα «Τροποποίηση
του Προγράμματος Προμηθειών Π.Π.Υ.Υ. 2014 του Γ.Ν.Α.
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ».
5.7. Το αριθμ.4228/29.10.2015 έγγραφο της Ε.Π.Υ. προς
τη διοίκηση της 1ης Υ.ΠΕ. με θέμα «Τροποποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών Π.Π.Υ.Υ. 2014 του Γ.Ν.Α.
ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».
5.8. Το αριθμ.41101/9.11.2015 έγγραφο της 1ης Υ.ΠΕ
με θέμα «Α΄ Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών Π.Π.Υ.Υ. 2014».
5.9. Την αριθμ. 3300/10-6-2016 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ελήφθη
κατά την 83η και από 26.5.2016 και 27.5.2016 (θέμα 2ο
εκτός ημερήσιας διάταξης) συνεδριάσεις της με θέμα
«Τροποποίηση του Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2014
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» με επαύξηση του εν λόγω Π.Π.Υ.Φ.Υ.
για το σκοπό προμήθειας από το εν λόγω νοσοκομείο
ενός ενδοβρογχικού υπερήχου, με CPV 33124120-2, συνολικής αξίας με τον ΦΠΑ ποσού 160.000 ευρώ».
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5.10. Την ανάγκη τήρησης της εύρυθμης λειτουργίας
του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ», καθώς και της διασφάλισης της
δημόσιας υγείας.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται αφενός δαπάνη συνολικού ύψους 160.000 ευρώ για την
προμήθεια από το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» ενός ενδοβρογχικού υπερήχου, με CPV 33124120-2, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του εν λόγω νοσοκομείου κατά 160.000 ευρώ
για το Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2014 (πιστώσεις 2014-2015)
και αφετέρου ισόποση επαύξηση του ιδίου Π.Π.Υ.Φ.Υ.,
αποφασίζουμε τα εξής:
Άρθρο μόνο
Εγκρίνουμε την αριθμ. 3300/10-6-2016 απόφαση
της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που
ελήφθη κατά την 83η και από 26.5./2016 και 27.5.2016
(θέμα 2° εκτός ημερήσιας διάταξης) συνεδριάσεις της
(ΑΔΑ: 6ΦΗΚ465ΦΥΟ-1ΨΖ) με θέμα «Τροποποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών Υπηρεσιών και Φαρμάκων
Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του έτους 2014 του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» με
επαύξηση του εν λόγω Π.Π.Υ.Φ.Υ. για το σκοπό προμήθειας από το εν λόγω νοσοκομείο ενός ενδοβρογχικού υπερήχου, με CPV 33124120-2, συνολικής αξίας με τον ΦΠΑ
ποσού 160.000 ευρώ» και επαυξάνουμε το Π.Π.Υ.Φ.Υ. του
έτους 2014 (πιστώσεις 2014-2015) του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ - ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»,
κατά το ποσό των 160.000 ευρώ, με σκοπό την προμήθεια από αυτό ενός ενδοβρογχικού υπερήχου, με CPV
33124120-2, συνολικής αξίας 160.000 ευρώ με τον ΦΠΑ.
Κατ' ακολουθίαν, το Π.Π.Υ.Φ.Υ. του έτους 2014 (πιστώσεις 2014-2015) διαμορφώνεται από τα 1.584.509.894,87
ευρώ στα 1.584.669.894,87 ευρώ στα όρια των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016
Οι Υπουργοί
Υγείας

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 9502
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό του Τμήματος Ποιοτικού
και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης για το έτος 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/A΄/07-06-2010)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»(ΦΕΚ 226/Α΄/
27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).
4. Την αριθμ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ:ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7).
5. Την αριθμ. 2/37190/0026/21-06-2001 απόφαση
του Υπ. Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών
πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (ΦΕΚ 915/
Β΄/17-07-2001).
6. Το αριθμ. 84823(1800)/28-02-2014 έγγραφο του
Εκτελεστικού Γραμματέα της ΠΚΜ περί «Αναπλήρωσης
Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης».
7. Την αριθμ. Οικ. 461114(9980)/18-11-2014 «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και
στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.» (ΦΕΚ 3129/Β΄/21-11-2014), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Την αριθμ. 38819/29-05-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Οράκης «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση, καθώς κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1084/Β΄/09-06-2015), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, για ποιοτικούς και
φυτοΰγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους διακίνησης
προϊόντων φυτικής παραγωγής - διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών στη λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη - και
ελέγχους λαϊκών αγορών κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και για ποιοτικούς και φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, ελέγχους διακίνησης προϊόντων φυτικής παραγωγής - διακίνηση νωπών οπωροκηπευτικών
στη Λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη, ελέγχους λαϊκών
αγορών, ελέγχους καταστημάτων και αποθηκών για διακίνηση και εμπορία παράνομων φυτοπροστατευτικών
προϊόντων κατά τις απογευματινές ώρες.
10. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παραπάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι
του Τμήματος θα ασχοληθούν πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι, δεν είναι δυνατόν
να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας.
11. Την αριθμ. Α/Α 2102 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
με αρ. Πρωτ. 158037(5585)/25-05-2016, με την οποία εγκρί-
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θηκε η δέσμευση πίστωσης α) εννέα χιλιάδων ευρώ 9.000
€ για αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
(ΚΑΕ 02.21.01.721.0511.α.01) και β) οκτώ χιλιάδων ευρώ
8.000 € για αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες
και νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 02.21.01.721.0512.α.01). Αριθμ.
βεβ. Υ.Δ.Ε. 679-680 (ΑΔΑ: 7ΩΚΓ7ΛΛ-ΖΙΘ), αποφασίζουμε:
1) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για δώδεκα (12) συνολικά υπάλληλους, του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού
Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, που θα απασχοληθούν
πέραν του κανονικού ωραρίου, για το χρονικό διάστημα
από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31 Δεκεμβρίου 2016.
2) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται
κατά ανώτατο όριο σε εβδομήντα δύο (72) ώρες το
εξάμηνο για κάθε υπάλληλο (864 ώρες συνολικά), ενώ
οι ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες δεν θα υπερβαίνουν τις σαράντα οκτώ (48) ώρες
το εξάμηνο για κάθε υπάλληλο (576 ώρες συνολικά).
3) Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης θα εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι
συμμετέχοντες υπάλληλοι, ο κλάδος, ο βαθμός και το
Μ.Κ. στο οποίο βρίσκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας - απασχόλησης, το αντικείμενο της
εργασίας - απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι
ώρες εργασίας- απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.
4) Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των εννιά χιλιάδων
ευρώ 9.000,00 €. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016
και αναλυτικότερα: πέντε χιλιάδες ευρώ 5.000,00 € για
υπερωριακή απασχόληση τις απογευματινές ώρες θα
καλυφθούν από τον ειδικό φορέα 721 ΚΑΕ 0511.α.01
και τέσσερις χιλιάδες ευρώ 4.000,00 € για αμοιβή για
εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες
θα καλυφθούν από τον ειδικό φορέα 721 ΚΑΕ 0512.α.01
5) Για την υπερωριακή εργασία - απασχόληση θα τηρείται ξεχωριστό δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο
οποίο θα αναγράφεται ή ώρα προσέλευσης και η ώρα
αποχώρησης.
6) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης θα βεβαιώνει
της πραγματοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης
καθώς και την εκτέλεση του αντίστοιχου έργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2016
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.α.α.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Αγροτικής Οικονομίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΣΑΛΟΓΙΑΝΝΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 437
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για
τους υπαλλήλους του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους και του
Υπνωτηρίου Αστέγων του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, για το έτος 2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.ΑΠ.Α.
ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2 και της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 άρθρου 48 «Αποδοχές
– Υπερωριακή εργασία – Επιδόματα», των παρ. 1, 5 και
6 του άρθρου 49 «Αποζημίωση υπαλλήλων οι οποίοι
εκτελούν πρόσθετη υπηρεσία» και του άρθρου 176 του
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28-06- 2007).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.
1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012, τις διατάξεις
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του Ν. 4147/2013 και τις
διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014.
4. Την αριθμ. Οικ.2/78400/002/14.11.2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την
εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2015».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. β του άρθρου 8 του
Ν. 3469/2006.
7. Την αριθμ. 127080/57460/21-12-2010 (ΦΕΚ 1984/Β΄/
22-12-2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
8. Την αριθμ. 65/Φ.127080/57510/31-12-2010 εγκύκλιο
του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
9. Τον αριθμ. Α.Π. 4459/20-12-2013 κανονισμό λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας και
των Παιδιών τους, της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Διακυβέρνησης.
10. Την αρίθμ. 7/30-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΚΠΕΔ7Ω) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών, περί Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών.
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11. Την αριθμ. 72772/25-05-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου
Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1691/τ.
Β΄/13-06-2016 στην οποία καθιερώθηκε η κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες
καθώς και 24ωρης λειτουργίας του «Ξενώνα Φιλοξενίας
Γυναικών Θυμάτων Βίας και των παιδιών τους» και του
«Υπνωτηρίου Αστέγων» του Ν.Π.Δ.Δ. .Π.Δ.Δ. Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, για το έτος 2016.
12. Την ανάγκη για την καθιέρωση κατ΄ εξαίρεση από
την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και
24ωρης λειτουργίας, του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών
θυμάτων βίας και των παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου Αστέγων», του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής
Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής»
(Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων, για
το έτος 2016, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών τους (ο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών
τους» παρέχει στις γυναίκες και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, διευκολύνει
επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική και
την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων (ΓΓΙΦ)
και σε άλλους φορείς και το «Υπνωτήριο Αστέγων» παρέχει προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή
οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων
για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων
επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση
έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης και διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο βλάβης).
13. Τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, για το έτος 2016
στον οποίο έχει προβλεφθεί αντίστοιχη πίστωση στον
ΚΑΕ 60.6042, με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και
λοιπές πρόσθετες αμοιβές », ποσό 10.000,00 €, στον ΚΑΕ
60.6054.008 με τίτλο εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού (κέντρο κακοποιημένων γυναικών) ποσού
31.000,00 € και στον ΚΑ 10-6054 Εργοδοτικές Εισφορές
Έκτακτου Προσωπικού ποσού 26.000,00 €.
14. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ΦΕΚ 176/16-12-2015.
15. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ.
Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Προσχολικής Αγωγής (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών
(ΦΕΚ 762/τ. Β΄/27-03-2014).
16. Την αριθμ. 3090/21-04-2016 βεβαίωση του ανωτέρω ΝΠΔΔ, ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, για το
σκοπό αυτό.
17. Την αριθμ. 151/2015 σε ορθή επανάληψη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω ΝΠΔΔ, περί
καθιέρωσης κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν-

26587

θήμερης εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
τις νυχτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας του
«Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου Αστέγων» για το έτος
2016, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε για το χρονικό διάστημα έως
31/12/2016 υπερωριακή απασχόληση καθώς και υπερωριακή απασχόλησης για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λειτουργίας, του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και
των παιδιών τους» και του «Υπνωτηρίου Αστέγων», του
Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου
Ιωαννιτών, Νομού Ιωαννίνων, για το έτος 2016, λόγω της
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών τους (ο «Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» παρέχει στις γυναίκες
και στα παιδιά τους φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική
και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό, διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική
συμβουλευτική και την παραπομπή στα Συμβουλευτικά
Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλλων (ΓΓΙΦ) και σε άλλους φορείς και το «Υπνωτήριο
Αστέγων» παρέχει προσωρινή φιλοξενία και ανακούφιση σε άτομα ή οικογένειες που αντιμετωπίζουν άμεσο
πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των
βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται
σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης ή κρίσης
και διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο βλάβης).
2. Καθιερώνουμε για το έτος 2016 υπερωριακή απασχόληση καθώς και υπερωριακή απασχόλησης για τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες
καθώς και 24ωρης λειτουργίας, του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους» και
του «Υπνωτηρίου Αστέγων», του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης και Προσχολικής
Αγωγής» (Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.) Δήμου Ιωαννιτών, με αμοιβή για
οκτώ (8) υπαλλήλους του «Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών
θυμάτων βίας και των παιδιών τους», σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα:
α/α Αριθμός
Υπαλλήλων

Κλάδος

Νυχτερινή
Κυριακές
εργασία
και
καθημερινές εξαιρέσιμες

1

3

ΔΕ Φυλάκων

3

3

2

1

Π.Ε. Ψυχολόγων

1

1

3

1

Π.Ε.
Παιδοψυχολόγων

1

1

4

1

Τ.Ε. Κοινωνικών
Λειτουργών

1

1

5

1

Π.Ε. Διοικητικού Οικονομικού

0

1

6

1

Υ.Ε. Βοηθητικών
Εργασιών

0

1
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και για τέσσερις (4) υπαλλήλους του «Υπνωτηρίου
Αστέγων», σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Αριθμός
Υπαλλήλων
4

Κλάδος

ΔΕ Φυλάκων

Νυχτερινή Κυριακές και
εργασία
εξαιρέσιμες
καθημερινές
4
4

3. Η αποζημίωση των υπαλλήλων καθορίζεται από τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Νομικών
Προσώπων Ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.).
4. Οι ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας
καθώς και υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες αργίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν
τις αναφερόμενες στην παρ. 2 του άρθρου 20 του
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Ν. 4354/2015 και θα βαρύνουν τους ΚΑΕ 60.6042, με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες
αμοιβές», ποσό 10.000,00 €, ΚΑΕ 60.6054.008 με τίτλο
εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού (κέντρο
κακοποιημένων γυναικών) ποσού 31.000,00 € και στον
ΚΑ 10-6054 Εργοδοτικές Εισφορές Έκτακτου Προσωπικού ποσού 26.000,00 € .
5. Ο αριθμός των ωρών θα βεβαιώνεται από την Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του
Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Ιωαννιτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 17 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
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