
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση εφημεριών για το Ιατρικό Προσωπικό 
μέλη Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκομείου για το 
έτος 2016.

2 Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 
(ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο.-  Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών 
προηγούμενων φορολογικών περιόδων 

3 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής.  

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή, για τους οδηγούς της Δ/νσης Διοικητικού-Οι-
κονομικού της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό διά-
στημα από 1-7-2016 έως 31/12/2016.  

5 Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης στους Ληξι-
άρχους του Δήμου Χανίων και στους υπαλλήλους 
του Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγ-
χου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Οικονομι-
κών του Δήμου Χανίων  

6 Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 
και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας 
ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γενικού Νοσο-
κομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», μόνιμων και 
ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/52149/ΔΕΠ  (1)
Έγκριση εφημεριών για το Ιατρικό Προσωπικό 

μέλη Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκομείου για το 

έτος 2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/

7-10-1983), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 

(ΦΕΚ 297/τ.Α΄/ 23-12-2003), όπως συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129/τ.Α’/3-8-2010) 
και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 66 του Ν. 3984/2011 
(ΦΕΚ 150/τ.Α’/27-6-2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/1992 
(ΦΕΚ 123/τ.Α΄/15-7-1992), όπως αντικαταστάθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του 
Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/τ.Α΄/ 23-12-2003).

4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 18 του 
Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165/τ.Α’/21-8-1997).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/τ.Α’/16-12-2015).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/ τ.Α’/28-6-2014).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 
(ΦΕΚ 270/τ.Α’/24-12-2014), όπως τροποποιήθηκε με 
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τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
τ.Α’/11-4-2015).

8. Το άρθρο 1 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22.9.2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, 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, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού». 

9. To Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α’/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών». 

10. Την με αριθμ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/
9.10.2015) Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη». 

11. Αριθ. Υ27/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/τ.Β’/9-10-2015) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ99/28-12-2015 
(ΦΕΚ 2869/τ.Β’/29-12-2015) και την αριθ. Υ134/15-3-2016 
(ΦΕΚ 711/τ.Β’/17-3-2016) Απόφαση του Πρωθυπουργού. 

12. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» 
(ΦΕΚ 2144/τ.Β’/6.10.2015). 

13. Την αριθ. Β1α/16753/6-3-2015 (ΦΕΚ 382/τ.Β’/
19-3-2015) Κοινή Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

14. Την με αριθμ. Β1α/40746/29-5-2015 (ΦΕΚ 1018/
τ.Β’/3-6-2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θε-
μάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγη-
σης του άρθρου 33 του N.4325/2015 για την αποζημίωση 
του ιατρικού προσωπικού αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Υγείας (γιατροί ΕΣΥ και ειδικευόμενοι) των Νοσοκομείων 
ΝΙΜΙΤΣ, ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ και ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ». 

15. Τις διατάξεις της αριθ. 2/23523/0022/8-4-2009 
(ΦΕΚ 681/τ.Β’/13-4-2009) Απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης «Εφημερίες γιατρών» (των Νοσοκομείων, Κέ-
ντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας της Α΄ Ζώνης).

16. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23-5-2005 (ΦΕΚ 740/
τ.Β’/1-6-2005) Απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

17. Την αρ. Υ4β/10610/Φ2/1-9-1997 (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/
1-9-1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση Υπουργικής 
Απόφασης «Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Πε-
ριοχής Αττικής».

18. Την αριθ. 2/75264/0022/30-11-2010 (ΦΕΚ 1883/
τ.Β’/2-12-2010) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

19. Το αριθ. 172/23-3-2016 έγγραφο του Αιγινητείου 
Νοσοκομείου με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση της 
Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των εφημε-
ριών του ιατρικού προσωπικού μελών Δ.Ε.Π. και βεβαι-
ούται ότι δέχεται περιστατικά από όλα τα γεωγραφικά 
διαμερίσματα της χώρας, και ότι η Ψυχιατρική Κλινική 
έχει καθημερινή, όλο το χρόνο, επί 24ώρου βάσεως 
εφημερία και δέχεται απεριόριστα περιστατικά. Επίσης 
κάθε Κυριακή συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών 
του Υπουργείου Υγείας των Ψυχιατρικών Νοσοκομεί-
ων του Νομού Αττικής και επίσης λειτουργεί πρόγραμ-
μα καταπολέμησης της ουσιοεξάρτησης (πρόγραμμα 
«Αθηνά»), πρόγραμμα ψυχιατρικής αποκατάστασης κ.λπ. 
Η Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου συμμετέχει 
στο πρόγραμμα εφημεριών του Υπουργείου Υγείας και 
εφημερεύει κάθε 4η μέρα από κοινού με τα Νοσοκομεία 
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ».

20. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί-
ται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2016 
ανέρχεται στο ποσόν των διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιά-
δων πεντακοσίων (238.500,00) Ευρώ, για την κάλυψη της 
οποίας υφίσταται σχετική πρόβλεψη στον Προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2016 στον ΚΑΕ 0261.

21. Την με αριθ. πρωτ. 5856/7.6.2016 βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το οικονομικό έτος 2016, μέσα στα 
όρια των πιστώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2016 
την καθιέρωση εργασίας με αμοιβή, πέραν της υποχρεω-
τικής στους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. του Αιγινητείου Νοσοκο-
μείου, εφόσον συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών 
(ετοιμότητας και ενεργών), ως ακολούθως:

Α. Γενική Εφημερία: έως τριάντα οκτώ (38) Ειδικευμέ-
νοι Ιατροί, μέλη Δ.Ε.Π. (Ψυχίατροι, Νευρολόγοι, Μικρο-
βιολόγοι).

Β. Καθημερινή Εφημερία: έως είκοσι ένας (21) Ειδι-
κευμένοι Ιατροί, μέλη Δ.Ε.Π. (Ψυχίατροι, Νευρολόγοι, 
Μικροβιολόγοι).

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την από-
φαση αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
εξόδων έτους 2016, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να 
υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για την 
αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, είτε 
με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χορήγηση 
συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρώτρια Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων        Υγείας

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός        Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών        Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ        ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
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Αριθμ. ΠΟΛ.1076  (2)
Τροποποίηση της αρ. πρωτ.Δ.758/397/5.06.2002 

(ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο.-  Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών 

προηγούμενων φορολογικών περιόδων 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 30 του Ν.2859/2000 

(ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.», όπως ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός 

Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.  
3. Την αρ.πρωτ. Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) 

Α.Υ.Ο. «Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ε.Φ.Κ., 
του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που ανα-
λογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες 
αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».  

4. Την αρ. πρωτ. Δ.635/436/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β) 
Α.Υ.Ο. «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών».  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του 
Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).  

6. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/
7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικο-
νομικών» και 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).  

7. Το Προεδρικό Διάταγμα 111/2014 (178/Α) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

8. Την αρ. πρωτ. Δ6Α1015213 ΕΞ2013/28.01.2013 
(ΦΕΚ 130/Β), Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 1 της 
20.01.2016 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.01.2016) «Επιλογή και δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.  

10. Την ανάγκη ρύθμισης, για τον συμψηφισμό του 
Φ.Π.Α. των εισροών για τις οποίες όχι μόνο εκδόθηκαν 
αλλά και παρελήφθησαν φορολογικά παραστατικά το 
μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική απο-
θήκη.  

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 της αρ. πρωτ. 

Δ.758/397/5.06.2002 (ΦΕΚ 713/Β) Α.Υ.Ο, αντικαθίσταται 
ως ακολούθως: 

«Με τη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, δι-
ενεργείται και η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκε-
κριμένου αποθηκευτή-πωλητή, για τις οποίες εκδόθηκε 
ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξό-
δου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, με τη 

διαδικασία της αρ. πρωτ. Δ.635/436/29.04.1993 Α.Υ.Ο.
(ΦΕΚ 343/Β). Εφόσον το φορολογικό στοιχείο εκδό-
θηκε σε προγενέστερο χρόνο του μήνα εξόδου των 
προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη αλλά παρε-
λήφθη το μήνα αυτό, σημειώνεται επί του φορολογι-
κού στοιχείου από τον υπόχρεο στην απόδοση του 
Φ.Π.Α. εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, η ημερομη-
νία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται από την 
αντίστοιχη ημερομηνία καταχώρησης στα λογιστικά 
του αρχεία.» 

Άρθρο 2 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από της δη-

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 5573/Α1-4074 (3)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ελ-

ληνικής Στατιστικής Αρχής.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις :
α) του Ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα 

(ΕΛ.Σ.Σ) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (ΦΕΚ 38/Α΄/
9.3.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

β) του Π.δ 226/2000 «Οργανισμός Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
γ) του με αριθ. ΓΠ-400/27.8.2012 Κανονισμού Λειτουρ-

γίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΦΕΚ 2390/τ.Β΄/28.8.2012),

δ) των άρθρων 159-162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη-
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α’ 26), 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

ε) των άρθρων 25, 28 παρ. 2, 29 και του άρθρου 30 
παρ. 3 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών 
Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρω-
ση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και 
επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας διοίκησης) και άλ-
λες διατάξεις, (ΦΕΚ 33 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 171 του Ν.4389/2016 « Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 94 Α’),

στ) του άρθρου 72 παρ. 3,4,5 του Ν. 4370/2016 «Συ-
στήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 
2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύ-
σεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37 Α’),

2. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0001538ΕΞ2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Διορισμός του Προ-
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έδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ΦΕΚ 
95/Υ.Ο.Δ.Δ/2016, 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, γιατί βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α’) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, απο-
φασίζουμε:

Ι. Συγκροτούμε στην Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο 
για όλο το προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως εξής:

α. Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο νομό αυτό.

β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και τους 
αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τε-
λευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

ΙΙ. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι-
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας 
ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ’.

ΙΙΙ. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος ο αρμόδιος για 
τα θέματα προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με αναπληρωτή 
αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά 
του καθήκοντα.

IV. Η θητεία των μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου 
λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Δι-
ευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2016 

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 253616/2881 (4)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή, για τους οδηγούς της Δ/νσης Διοικητικού-Οι-

κονομικού της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό διά-

στημα από 1-7-2016 έως 31/12/2016.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β’ του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/23-12-2003) «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δευ-
τέρου 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».

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 
Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) «Συλλογικές δια-
πραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της αρ. 461114(9980)/18-11-2014 
(ΦΕΚ 3129/Β/21-11-2014) απόφασης του Περιφερειάρχη 
Π.Κ.Μ. « Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφά-
σεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, 
στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμμα-
τέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας»

6. α) Τις υπηρεσιακές ανάγκες για τις μετακινήσεις του 
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Σερρών κατά τις απογευματινές 
ώρες για εκτέλεση υπηρεσίας. 

β) Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση 
στον προϋπολογισμό του έτους 2016 και υπάρχει σχετική 
ανάληψη δέσμευσης με αρ. πρωτ. 182/10/4-1 -2016, που 
καταχωρήθηκε με α/α 2/4-1-2016 στο βιβλίο εγκρίσεων 
της Υ.Δ.Ε. στο Ν.Σερρών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, 
κατά τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα 
από 1-7-2016 έως 31-12 2016, μέχρι 600 ώρες συνολικά 
για πέντε (5) οδηγούς, που θα απασχοληθούν πέραν του 
κανονικού ωραρίου.

Η ονομαστική κατανομή των 600 ωρών στους απασχο-
λούμενους υπαλλήλους (χωρίς η υπερωριακή εργασία να 
υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως), καθώς 
και η βεβαίωση της παρασχεθείσας εργασίας απ’ αυτούς, 
θα γίνει με άλλη απόφαση, αναλόγως των υπηρεσιακών 
αναγκών που θα προκύψουν.

Η σχετική δαπάνη ύψους 3.245,60 € θα βαρύνει τον 
Φορέα 721, ΚΑΕ 0511.α.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. 
Σερρών, οικ.έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Σέρρες, 14 Ιουνίου 2016 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΠΑΛΛΑ 
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Αριθμ. απόφ. 203 (5)
Έγκριση Υπερωριακής απασχόλησης στους Λη-

ξιάρχους του Δήμου Χανίων και στους υπαλλή-

λους του Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και 

Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Οικο-

νομικών του Δήμου Χανίων  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 & 49 του Ν.3584/2007.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 

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

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015.
5. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2/2015/ΔΕΠ/5-01-2016 

εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Δ/
νση Εισοδηματικής Πολιτικής) «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α).

6. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων, όπως αυτός δημοσι-
εύτηκε στο ΦΕΚ 2812/τ.Β΄/12-12-2011.

7. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 1688/τ.Β΄/13-08-2015 με το οποίο 
τροποποιήθηκε ο Ο.Ε.Υ του Δήμου Χανίων και δημιουρ-
γήθηκε το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου 
Κοινοχρήστων Χώρων στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρε-
σιών.

8. Την με αρ. 279/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χανίων περί καθιέρωσης ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών δήμου (ΦΕΚ 2232/1-8-2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 237/2016 απόφαση Δημοτικού Συμ-
βουλίου Χανίων που αφορά στην καθιέρωση 24ωρης και 
12ωρης λειτουργίας, καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες υπηρεσιών του Δήμου Χανίων 
(Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου Κοι-
νοχρήστων Χώρων της Δ/νσης Οικονομικών του Δήμου 
Χανίων - Ληξιαρχείων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Χανίων) (ΦΕΚ 1543/τ.Β/01-06-2016).

10. Την υπ’ αριθμ. 20/26-01-2016 απόφαση Δημάρχου 
Χανίων που αφορά στην καθιέρωση υπερωριακής ερ-
γασίας υπηρεσιών του Δήμου Χανίων για το έτος 2016 
(ΦΕΚ 507/τ.Β΄/29-02-2016).

11. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2588/τ.Β/14-10-2013 που αφορά 
στην ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον μόνιμο 
υπάλληλο του Δήμου Χανίων Φωστιέρη Κωνσταντίνο 
του Αντωνίου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην Δ.Ε. Χανίων.

12. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 2530/τ.Β΄/17-09-2013 που αφορά 
στην ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στον μόνιμο 
υπάλληλο του Δήμου Χανίων Σακούτη Γρηγόριο του 
Χρήστου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού στην Δ.Ε. Σούδας.

13. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 809/τ.Β΄/10-05-2011 που αφορά 
στην ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στους μόνιμους 
υπαλλήλους του Δήμου Χανίων Περιβόλα Χαράλαμπο 
του Ιωάννη κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην Δ.Ε. Θερίσου, 
Βαβουλέ Ιωάννη του Ελευθερίου κλάδου ΔΕ1 Διοικητι-
κού στην Δ.Ε. Νέας Κυδωνιάς, Μαζαράκου Αθανασία του 
Αναστασίου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην Δ.Ε. Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου, και τον Καλογερή Δημήτριο του Ανδρέα 
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην Δ.Ε. Κεραμιών.

14. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 121/03-02-2012 που αφορά στην 
ανάθεση ληξιαρχικών καθηκόντων στην μόνιμη υπάλ-
ληλο του Δήμου Χανίων Μπουράκη Αργυρώ του Εμμα-
νουήλ κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού στην Δ.Ε. Ακρωτηρίου.

15. Το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η υπερωριακή 
απασχόληση για την εκτέλεση της υπηρεσίας του Λη-
ξιαρχείου του Δήμου Χανίων πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο εργασίας των αρμόδιων υπαλλήλων στις επτά (7) 
Δημοτικών Ενοτήτων (7 υπάλληλοι) που αφορά την κα-
ταχώρηση Ληξιαρχικών γεγονότων (θάνατοι κλπ) εντός 
συγκεκριμένων προθεσμιών σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία για τα Ληξιαρχεία, όλες τις ημέρες του μήνα 
καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις Αργίες. 

16. Την σχετική πίστωση που έχει προβλεφθεί στον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου Χανίων Οικονομικού έτους 2016 
στον Κ.Α. 10-6012-001 και 10-6022.001, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά το έτος 
2016 για τις κάτωθι υπηρεσίες του Δήμου που καλούνται 
να αντιμετωπίσουν εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανά-
γκες όπως παρακάτω: 

1. ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση κατά το β’ 

Εξάμηνο του 2016 έκαστος, για επτά (7) υπαλλήλους 
του Δήμου Χανίων που ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου 
στις επτά (7) Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, πέραν του 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμε-
νη από το Νόμο αποζημίωση. Οι κατά τα ως άνω ώρες 
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά 
το δεύτερο εξάμηνο του 2016 ενώ στην καθ’ υπέρβαση 
εργασία, οι ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν 
μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά πε-
ρίπτωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016 , για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου του Δήμου 
Χανίων στις επτά (7) Δημοτικές Ενότητες και αφορά 
στην καταχώρηση Ληξιαρχικών γεγονότων (θάνατοι 
κλπ) εντός συγκεκριμένων προθεσμιών σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία για τα Ληξιαρχεία. 

2.  ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΟΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Για όλως εποχικές, έκτακτες ή επείγουσες ανάγκες και 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές του, 
ήτοι στον έλεγχο της στάθμευσης και της κατάληψης 
των κοινόχρηστων χώρων εγκρίνουμε να εργαστούν 
υπερωριακά κάθε μήνα μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι δια-
φόρων ειδικοτήτων. Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευμα-
τινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν 
τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2016 ενώ στην καθ’ υπέρβαση εργασία, οι 
ώρες νυχτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν 
μπορεί να υπερβούν τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά πε-
ρίπτωση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις παραπάνω υπηρεσίες που λειτουργούν όλες τις 
ημέρες του μήνα σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση 
εγκρίνεται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο-
μαδιαίας εργασίας εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 όπως παρακάτω: 
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Αριθμός
Υπαλλήλων

Ώρες
Απογευμα-

τινές

Ώρες
Νυκτερινές

Ώρες 
Αργιών

Ώρες
Νυχτερινές 

Αργιών

10 500 300 300 200

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 5.000 € περίπου σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Δήμου Χανίων, για το οικονομικό έτος 2016 
που θα βαρύνει τους ΚΑ 10-6012.001, 10-6022.001. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χανιά, 13 Ιουνίου 2016 

Ο Δήμαρχος 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ 

Ι

Αριθμ. 15679/14.6.2016 (6)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς 
και νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας 
ή νυχτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γενικού Νοσο-
κομείου Αθηνών «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», μόνιμων και 
ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2016.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»  

Έχοντας υπόψη:
1. Το από 23.12.2015 e-mail της 1ης ΥΠΕ Αττικής, σύμ-

φωνα με το οποίο η εγκεκριμένη πίστωση πρόσθετων 
αμοιβών για το έτος 2016 ανέρχεται για το Επιστημονικό 
Προσωπικό στο ποσό των 295.800,00 ευρώ και για την 
αποζημίωση υπερωριών, νυχτερινών και εξαιρέσιμων 
ημερών του Μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, στο ποσό των 
1.400.000,00 και οι οποίες έχουν προϋπολογιστεί στον 
προϋπολογισμό του Νοσοκομείου για το έτος 2016.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176 τ.Α’) σύμφωνα με τις οποίες «....Για το προσω-
πικό των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι.Δ η απόφαση καθιέρω-
σης 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 απασχόλησής τους μέσα στα όρια 
των Πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους, μη επιτρε-
πόμενης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί-
ων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη 
δημοσίευσή τους». Επιπλέον όπως ορίζεται στο ως άνω 
άρθρο «Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος, ως εξής:

α. Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν 
είκοσι (120) ανά υπάλληλο.

β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, για υπαλλή-
λους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει 

νόμου είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για 
τις νυχτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ανά υπάλληλο».

3. Το άρθρο 52 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 τ.Α’) με το 
οποίο στο άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (Α’ 176) προστί-
θεται εδάφιο ως εξής: «... για το έτος 2016 οι σχετικές 
αποφάσεις των Ν.Π.Δ.Δ και των Ν.Π.Ι Δ. που έχουν δη-
μοσιευθεί ή πρόκειται να δημοσιευθούν εντός του α’ 
εξαμήνου του έτους, ισχύουν αναδρομικά από 1.1.2016».

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14488/2.6.2016 έγγραφο του Τμή-
ματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού από το οποίο 
μετά από τις βεβαιώσεις των Προϊσταμένων των Τμημά-
των Διοικητικής, Νοσηλευτικής και Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Νοσοκομείου, προκύπτει ο ακριβής αριθμός υπαλλή-
λων που θα πραγματοποιήσει υπερωριακή απασχόληση, 
καθώς και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης αυτών για 
το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12 2016.

5. Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Νοσοκομείου σε 
προσωπικό είναι αυξημένες λόγω μαζικών συνταξιοδο-
τήσεων, μετατάξεων-μετακινήσεων, αδειών ανατροφής 
τέκνου, λήψης κανονικών αδειών, οφειλόμενων ημερών 
αργίας και το υπάρχον δυναμικό υποχρεώνεται να εργά-
ζεται υπερωριακά καθημερινές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
προκειμένου να εξυπηρετηθεί η εύρυθμη λειτουργία του 
Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης:
α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αργιών 

των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μονίμων και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, για το έτος 2016, ως αναγρά-
φονται στα έγγραφα των Προϊσταμένων της Διοικητικής, 
Τεχνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, 
ήτοι συνολικός αριθμός υπαλλήλων 262, καθώς και 55.880 
ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης αυτών, επι-
μεριζόμενες σε 27940 για το α’ εξάμηνο του έτους 2016 
με κόστος 89.532,50 ευρώ (ΚΑΕ 0261) και 27940 ώρες για 
το β’ εξάμηνο του έτους με κόστος 89.532,50 ευρώ (ΚΑΕ 
0261) και επιπλέον 6.336 ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
Αργίας, επιμεριζόμενες σε 3.168 ώρες για το α’ εξάμηνο 
του έτους 2016 με κόστος 17.602,50 ευρώ (ΚΑΕ 0263) και 
3.168 ώρες για το β’ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 
17.602,50 ευρώ (ΚΑΕ 0263), ήτοι συνολικό ετήσιο κόστος 
για τις 55.880 ώρες καθημερινής υπερωριακής απασχόλη-
σης 179.065,00 ευρώ και για τις 6.336 ώρες υπερωριακής 
απασχόλησης Αργίας 35.205,00 ευρώ.

β) νυχτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυ-
χτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, μόνιμων και με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, έως του εναπομείναντος 
ποσού του 1.185.730,00 ευρώ, επιμεριζόμενο για το α’ 
εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 592.865,00 ευρώ 
(ΚΑΕ 0263) και για το β’ εξάμηνο του έτους με κόστος 
592.865,00 (ΚΑΕ 0263).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Ο Διοικητής

Β. ΚΕΚΕΡΗΣ





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21600 Τεύχος Β’ 1934/29.06.2016

*02019342906160008*

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

     

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

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

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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