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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και
εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προ−
σωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
ανά Υγειονομική Περιφέρεια. ...............................................
Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χη−
μικών, Βιολόγων. Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων−
Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια. ........................
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων
οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο
Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων. ....................................................................................
Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/
8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α.
1094448 ΕΞ 2015/10−7−2015 (Β΄ 1574) αποφά−
σεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσό−
δων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως
προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα Ειδικών Αποκε−
ντρωμένων Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και
Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε. ..............................................................
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη−
ρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου. ........................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
ΕΝ.Π.Ε., για το έτος 2016..........................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.99927
(1)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαι−
ρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονο−
μική Περιφέρεια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/26−7−1985),

όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο−
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/
τ.Α΄/24−12−2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34,
παρ. 8 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4−12−2015) και ισχύει.
5. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/ 22−11−2010) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
6. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 106/27−8−2014
(ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύει.
7. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/
τ.Α΄/23−9−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6−10−2015).
9. Την αριθμ. Α1 α/80306/20−10−2015 (ΦΕΚ 741/τ.ΥΟΔΔ/
20−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υγείας για την παύση και το διορισμό Γενικού Γραμ−
ματέα στο Υπουργείο Υγείας.
10. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ. 95326/10−12−2015 απόφαση
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»,
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: Ψ46Ε465ΦΥΟ−ΖΨΩ.
11. Την αριθμ. 56/21−12−2015 απόφαση του Κεντρικού
Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.)
12. Την αριθμ. Β1α/οικ.99403/23−12−15 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους εξήντα εκατομμυρίων εξακο−
σίων ογδόντα τριών χιλιάδων και τριακοσίων ενενήντα
εννέα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (60.683.399.79€),
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου
Υγείας (Φ. 210 και ΚΑΕ 2811) και αναλυτικά:
Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: Συνολική δαπάνη ύψους
(15.623.000,00 €)
Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: Συνολική δα−
πάνη ύψους (10.083.400,00€).
Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Συνολική δαπάνη
ύψους (5.114.965,00€).
Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Συνολική
δαπάνη ύψους (8.514.087,55 €).
Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:
Συνολική δαπάνη ύψους (5.927.663,00 €).
ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους
(11.158.013,24 €)
Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: Συνολική δαπάνη ύψους
(4.262.271,00 €), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας είκοσι
δύο εκατομμυρίων και οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων
(22.850.000) ωρών για περίπου εξήντα πέντε χιλιάδες
και τετρακόσιους ενενήντα τέσσερις (65.494) μόνιμους
υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια,
για το χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως και 31−12−2016
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους σε
24ωρη βάση ως εξής:
Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: περίπου 12.010 υπάλληλοι
για 4.500.000 ώρες.
Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: περίπου 8.435
υπάλληλοι για 4.500.000 ώρες.
Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: περίπου 4.887 υπάλ−
ληλοι για 1.900.000 ώρες.
Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: περίπου
6.051 υπάλληλοι για 3.000.000 ώρες.
Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:
4.768 υπάλληλοι για 3.500.000 ώρες.
ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: περίπου 27.348 υπάλληλοι
για 4.000.000 ώρες.
Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: περίπου 1.995 υπάλληλοι
για 1.450.000 ώρες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 99933
(2)
Ενεργείς εφημερίες Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χη−
μικών, Βιολόγων. Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών
Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομεί−
ων− Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νοσηλευτι−
κών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/26−7−1985),
όπως τροποποιήθηκε με το αριθμ. Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/

22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/
27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 1 του Ν. 2071/1992
(ΦΕΚ 123/τ. Α΄), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28−6−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και επο−
πτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 011/85/ΕΕ) − δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/
τ. Α΄/24−12−2014), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34,
παρ. 8 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄/4−12−2015) και ισχύει.
6. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/ 22−11−2010) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
7. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 106/27−8−2014
(ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας», όπως ισχύει.
8. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/23−9−2015
(ΦΕΚ 116/τ. Α΄/ 23−9−2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη (ΦΕΚ 2144/τ.Β΄/6−10−2015).
10. Την αριθμ. Α1 α/80306/20−10−2015 (ΦΕΚ 741/
τ.ΥΟΔΔ/20−10−2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Υγείας για την παύση και το διορισμό
Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας.
11. Την υπ’ αριθμ. Β1.α/οικ.95326/10−12−2015 απόφαση
του Υπουργού Υγείας «Κατανομή πιστώσεων του Προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου
Υγείας σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (ΚΑΕ)»,
η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ: Ψ46Ε465ΦΥΟ−ΖΨΩ.
12. Την αριθμ. 56/23−12−15 απόφαση του Κεντρικού Συμ−
βουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.)
13. Την αριθμ. Β1α/οικ.99394/23−12−15 εισήγηση του
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων
σαράντα εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων δέκα πέντε
ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (9.649.515,21€), η οποία θα
αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2016 του Υπουργείου Υγείας (Φ. 210
και ΚΑΕ 2811) και αναλυτικά:
Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: Συνολική δαπάνη ύψους
τριών εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων
και οκτακοσίων σαράντα έξι ευρώ και πέντε λεπτών
(3.632.846,05 €)
Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: Συνολική δα−
πάνη ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα
έξι χιλιάδων και τετρακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και
πενήντα οκτώ λεπτών (1.736.492,58 €).
Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: Συνολική δαπάνη ύψους
πεντακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων ευρώ (562.000,00€).
Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: Συνολική
δαπάνη ύψους οκτακοσίων σαράντα μία χιλιάδων ογδό−
ντα τριών ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (841.083,89 €).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:
Συνολική δαπάνη ύψους τετρακοσίων τριάντα τεσσά−
ρων χιλιάδων και εννιακοσίων σαράντα τριών ευρώ και
ενενήντα πέντε λεπτών (434.943,95 €).
ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: Συνολική δαπάνη ύψους
ενός εκατομμυρίου εξακοσίων τριάντα οκτώ χιλιά−
δων και είκοσι τριών ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών
(1.638.023,93 €)
Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: Συνολική δαπάνη ύψους
οκτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν είκοσι
τεσσάρων ευρώ και ογδόντα ένα λεπτών (804.124,81 €),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καταβολή ενεργών εφημέριων για το
χρονικό διάστημα από 1−1−2016 έως 31−12−2016, για εκα−
τόν ογδόντα οκτώ χιλιάδες (188.000) ημέρες εφημερίας,
για περίπου χίλιους διακόσιους δύο (1.202) υπαλλήλους
που ανήκουν στους κλάδους των Χημικών, Βιοχημικών,
Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών − Νοσοκο−
μειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκο−
μείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων ως εξής:
Α. Για την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής: περίπου 380 υπάλληλοι
για 25.000 ημέρες εφημερίας.
Β. Για τη 2η Υ.ΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου: περίπου 244
υπάλληλοι για 32.000 ημέρες εφημερίας.
Γ. Για την 3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας: περίπου 102 υπάλληλοι
για 5.000 ημέρες εφημερίας.
Δ. Για την 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης: περίπου
126 υπάλληλοι για 95.000 ημέρες εφημερίας.
Ε. Για την 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας:
107 υπάλληλοι για 12.000 ημέρες εφημερίας.
ΣΤ. Για την 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων,
Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας: περίπου 161 υπάλληλοι
για 12.000 ημέρες εφημερίας.
Ζ. Για την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης: περίπου 82 υπάλληλοι για
7.000 ημέρες εφημερίας.
α. Νοσοκομεία Αθήνας − Πειραιά Θεσσαλονίκης
Οι Φαρμακοποιοί − Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί, Χη−
μικοί, Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί, Βιολόγοι, Κτηνίατροι,
Φυσικοί Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικοί και Ψυχολόγοι,
μπορούν να πραγματοποιούν το μέγιστο οκτώ (8) εφη−
μερίες το μήνα, όταν οι ανάγκες το επιβάλλουν.
Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η πραγματοποίηση μέχρι
δέκα (10) εφημερίες το μήνα σε τρεις (3) Φαρμακο−
ποιούς, Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς του Κέντρου
Δηλητηριάσεων του Γ.Ν. Παίδων Αθηνών «Π. και Α .Κυ−
ριακού».
β. Νοσοκομεία Επαρχίας
Στους Φαρμακοποιούς − Νοσοκομειακούς Φαρμα−
κοποιούς, Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς,
Βιολόγους, Ψυχολόγους, Κτηνιάτρους και Φυσικούς Νο−
σοκομείων −Ακτινοφυσικούς που υπηρετούν σε Νοση−
λευτικά Ιδρύματα της επαρχίας επιτρέπεται η καταβο−
λή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10) εφημέριων το μέγιστο
κατά μήνα.
γ. Η ενεργός εφημερία γίνεται σε 16ωρη συνεχή υπη−
ρεσία τις εργάσιμες ημέρες και 24ωρη Σάββατα, Κυρια−
κές και αργίες, η δε αποζημίωση ορίζεται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
27−10−2011/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ. Εξαιρέσεις − Ειδικές Ρυθμίσεις
Σε όσα επαρχιακά νοσοκομεία υπηρετούν ένα ή δύο
άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών
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Χημικών και Βιολόγων κατά Τμήμα, επιτρέπεται η κα−
ταβολή αποζημίωσης για εφημερίες μέχρι του ύψους
των ακαθάριστων αποδοχών τους.
Σε όσους Χημικούς Βιοχημικούς, Κλινικούς Χημικούς
και Βιολόγους συμμετέχουν σε εργαστήρια Νοσοκομεί−
ων που λειτουργούν σε ομάδες μεταμόσχευσης οργά−
νων, ανεξάρτητα από το Τμήμα που ανήκουν επιτρέπε−
ται η καταβολή αποζημίωσης για ενεργείς εφημερίες
μέχρι τους ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.
Επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης μέχρι δέκα (10)
εφημερίες το μήνα σε Χημικούς, Βιοχημικούς, Κλινικούς
Χημικούς, Βιολόγους και Ψυχολόγους, που εργάζονται
σε Τμήματα που υπηρετούν μέχρι και τρία (3) άτομα
των παραπάνω ειδικοτήτων.
Στην περίπτωση αυτή και εφόσον ο μήνας έχει 31
ημέρες επιτρέπεται η καταβολή αποζημίωσης για μία (1)
εφημερία επιπλέον των δέκα (10) την οποία θα πραγμα−
τοποιεί εκ περιτροπής το υπηρετούν προσωπικό.
Οι ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι γιατροί, κατά το χρο−
νικό διάστημα της εκπαίδευσης στο Βιοχημικό Εργα−
στήριο εφημερεύουν σε αυτό. Για όσο χρονικό διάστημα
δεν υπάρχουν ειδικευόμενοι Μικροβιολόγοι, μπορούν οι
Χημικοί Βιοχημικοί, Κλινικοί Χημικοί και Βιολόγοι του
Τμήματος να πραγματοποιούν αριθμό ενεργών εφημέ−
ριων μέχρι του ύψους των ακαθάριστων αποδοχών τους.
Σε όσα Τμήματα ή Μονάδες υπηρετούν πάνω από
τέσσερα (4) άτομα των ειδικοτήτων Χημικών, Βιοχημι−
κών, Κλινικών − Χημικών και Βιολόγων ο αριθμός των
ενεργών εφημέριων που μπορούν να πραγματοποιούν
κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή δεν μπορούν να
είναι ανώτερες των τεσσάρων (4) κάθε μήνα κατ' άτομο.
Στους περιορισμούς των ημερών Σαββάτου και Κυρια−
κής δεν συμπεριλαμβάνονται οι αργίες που συμπίπτουν
με καθημερινές ημέρες.
Οι Ψυχολόγοι που υπηρετούν σε αποκεντρωμένους
Ιατροπαιδαγωγικούς Σταθμούς, ξενώνες ή μονάδες
αποκατάστασης και άλλες εξωνοσοκομειακές μονάδες
μπορούν να υπηρετούν μέρος της εφημερίας τους ή το
σύνολο της εφημερίας τους στις μονάδες τους εφόσον
αυτές παραμένουν ανοικτές εκτός του ημερήσιου ωρα−
ρίου με τα υπόλοιπα εφημερεύοντα μέλη της Ιατρικής ή
Ψυχιατρικής Υπηρεσίας ή με συναδέλφους Ψυχολόγους.
Σε γενικά ή ειδικά Νοσοκομεία ή Ψυχιατρικά Τμήματα
ή Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, οι Ψυχολόγοι μπορούν να
πραγματοποιούν ενεργό εφημερία κατά τις ημέρες της
γενικής εφημερίας και κατά τις ημέρες της μη ανοικτής
εφημερίας εξυπηρετώντας ανάγκες του Νοσοκομείου.
ε) Γενικές Ρυθμίσεις
Οι ενεργείς εφημερίες των Ψυχολόγων, Φαρμακο−
ποιών − Νοσοκομειακών, Φαρμακοποιών, Χημικών, Βιο−
χημικών, Κλινικών Χημικών, Κτηνιάτρων, Βιολόγων και
Φυσικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών, είναι υποχρεω−
τικές (άρθρο 13 του Ν. 3204/2003), η δε αποζημίωση σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια που
θέτει το άρθρο 104 του Συντάγματος. Τα ανώτατα όρια
πραγματοποίησης ενεργών εφημέριων δεν εξαντλού−
νται υποχρεωτικά αλλά αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο
οποίο μπορούν να κινηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια
μετά από εισήγηση προς αυτά, του Δ/ντή του Τμήματος,
του Τομεάρχη και της Επιστημονικής Επιτροπής.
Για τους Ψυχολόγους, Φαρμακοποιούς − Νοσοκομεια−
κούς Φαρμακοποιούς, Χημικούς, Βιοχημικούς Κλινικούς
Χημικούς, Βιολόγους και Φυσικούς Νοσοκομείων −Ακτι−
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νοφυσικούς που υπηρετούν με απόσπαση ή τους έχει
χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια, η αποζημίωση για τις
ενεργείς εφημερίες θα καταβάλλεται από το Νοσοκο−
μείο στο οποίο προσφέρουν υπηρεσία.
Η ενεργός εφημερία νοείται και αποζημιώνεται, όπως
προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις μόνο για το
προσωπικό που παραμένει στην θέση του όλες τις ώρες
που προβλέπεται πιο πάνω.
Ο μηνιαίος προγραμματισμός των ενεργών εφημέρι−
ων θα εγκρίνεται εκ των προτέρων από τα Διοικητικά
Συμβούλια των Νοσοκομείων και θα κοινοποιείται στους
ενδιαφερόμενους.
Οι πίνακες του εφημερεύοντος προσωπικού θα αναρ−
τώνται στην είσοδο των Νοσοκομείων στο τμήμα επει−
γόντων περιστατικών και στο αντίστοιχο Τμήμα των
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στο Δήμο
Μεγανησίου.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 29/2/2016 οι προθεσμί−
ες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών
προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων,
που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση
(έδρα) στο Δήμο Μεγανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων, που λήγουν ή έληξαν από την ημε−
ρομηνία έκδοσης της παρούσης και μέχρι τις 29/2/2016.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και
πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής
των δόσεων ρυθμίσεων / διευκολύνσεων τμηματικής
καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 29/2/2016 η πληρωμή
των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων, μέχρι την ημε−
ρομηνία έκδοσης της παρούσης, οφειλών των ανωτέρω
προσώπων και οντοτήτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

F

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015

Αριθμ. ΠΟΛ. 1270
(3)
Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφει−
λών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στο Δήμο Με−
γανησίου, Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1284/1982
(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει, με τις οποίες εξουσιοδοτείται
ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις
του τις προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων χρεών
προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από
τις Δ.Ο.Υ σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρ−
θρου του Ν. 2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α΄), όπως ισχύει, με
τις οποίες ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμύ−
ρων ή άλλων θεομηνιών από τις οποίες προκαλούνται
σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων
να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφει−
λών προς το Δημόσιο.
3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 356/74 (ΦΕΚ 90 Α΄ − Κ.Ε.Δ.Ε.),
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄−Κ.Φ.Δ.),
όπως ισχύουν.
5. Την υπ' αριθ. Υ14/3.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».
6. Την με αρ. πρωτ. 8511/8.12.2015 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: ΩΒ8Ω465ΦΘΕ−
ΘΧΛ) με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Μεγανησίου,
Π.Ε. Λευκάδας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων λόγω των
εκτεταμένων ζημιών σε κτίρια και υποδομές του Δήμου
Μεγανησίου.
7. Το γεγονός ότι ο σεισμός και οι επακόλουθες ισχυ−
ρές μετασεισμικές δονήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να
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F
Αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1166357 ΕΞ2015
(4)
Τροποποίηση των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014
(Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10−
7−2015 (Β΄ 1574) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονο−
μικών, ως προς την καθ’ ύλην αρμοδιότητα Ειδικών
Αποκεντρωμένων Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς
και Τελωνείων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρ−
θρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία
ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις»
όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της
υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου
πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107),
β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του
άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη−
γικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει,
γ) των άρθρων 34, 35 και 37 της αριθμ. Δ6Α 1058824
ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός
της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων ορ−
γανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία
ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν και τρο−
ποποιήθηκαν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
δ) του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 αυτού
και των άρθρων 87, 88 και 90 του π.δ/τος 111/2014 (Α΄
178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α
1094448 ΕΞ 2015/10−7−2015 (Β΄ 1574) απόφασης της Γε−
νικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση
των αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079
και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1147691 ΕΞ 2014/6−11−2014 (Β΄ 3017)
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρω−
ση και τον ανακαθορισμό καθ’ ύλην αρμοδιότητας και
οργανικών θέσεων οργανικών μονάδων της Γενικής Δι−
εύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., καθώς και λοιπών διατά−
ξεων που αφορούν στην καθ' ύλην και στην κατά τόπον
αρμοδιότητα Τελωνείων», όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1122964 ΕΞ 2015/22−9−2015 (Β΄ 2095) και
Δ.ΟΡΓ.Α. 1160165 ΕΞ 2015/11−12−2015 (Β΄ 2739) όμοιες και
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώ−
θηκε με το «άρθρο πρώτο» του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄130 και
Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Την αριθμ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ. 0003412ΕΞ2015/22−10−2015
(Β΄ 2294) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικο−
νομικών «Ορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων».
4. Τα από 18−12−2015 και 21−12−2015 μηνύματα ηλεκτρο−
νικής αλληλογραφίας της Προϊσταμένης της Γενικής
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (αριθμ. πρωτ. εισερχο−
μένων Δ.ΟΡΓ. 1163170 ΕΙ 2015/18−12−2015 και Δ.ΟΡΓ.1163774
ΕΙ 2015/21−12−2015).
5. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμο−
διότητας οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυν−
σης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για
την βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσμα−
τικότητας αυτών.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Ανακαθορίζουμε την καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Τε−
λωνειακών Περιφερειών και των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων
και Ε.Φ. Κ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών και τροποποιούμε τα άρ−
θρα 34 «Τελωνειακές Περιφέρειες» και 35 «Ελεγκτικές
Υπηρεσίες Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.)» της αριθμ. Δ6Α 1058824
ΕΞ 2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας,
ως εξής:
α) Καταργούμε την υποπερίπτωση (ιβιβ) της περίπτω−
σης (α) της υποπαραγράφου Ι της παραγράφου 5 του
άρθρου 34, αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτω−
ση (ιγιγ) της ίδιας περίπτωσης σε υποπερίπτωση (ιβιβ),
αντικαθιστούμε την περίπτωση (α) της υποπαραγρά−
φου II της ίδιας παραγράφου και την παράγραφο 6,
ως ακολούθως:
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«5.−Ι (α) Τμήμα Α΄ − Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού
(ιβιβ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της
Διεύθυνσης»
«5.− II. (α) Τμήμα Α΄ − Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού»
«Οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των περιπτώσεων
αα΄ και ββ΄ για τα Τελωνεία του νομού Θεσσαλονίκης,
δδ΄, εε΄ (για τις αντίστοιχες Επιτροπές), στστ΄, ιαια΄ και
ιβιβ΄ του Τμήματος Α΄− Γενικών Θεμάτων και Δικαστικού
της Τελωνειακής Περιφέρειας Αττικής.»
«6.− Οι αρμοδιότητες των λοιπών Τελωνειακών Πε−
ριφερειών είναι οι ίδιες αρμοδιότητες με αυτές των
περιπτώσεων δδ΄ και στστ΄ του Τμήματος Α΄− Γενικών
Θεμάτων και Δικαστικού και με αυτές των περιπτώσεων
αα΄, γγ΄, δδ΄, εε΄ και στστ΄ του Τμήματος Β΄− Τελωνεια−
κών και Δασμολογικών Διαδικασιών και Εφαρμογών της
Κοινοτικής Νομοθεσίας της Τελωνειακής Περιφέρειας
Αττικής.».
β) Αναριθμούμε την υφιστάμενη υποπερίπτωση (εε)
της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου Ι της παρα−
γράφου 5 του άρθρου 35 σε υποπερίπτωση (στστ) και
προσθέτουμε νέα υποπερίπτωση (εε), ως εξής:
«5.−1, (α) (εε) Η διαπίστωση της απώλειας αποδεικτικών
είσπραξης και άλλων τίτλων πληρωμής στα Τελωνεία
αρμοδιότητας της και η έγκριση για την έκδοση από τα
Τελωνεία αντιγράφου αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
(στστ) Ο χειρισμός κάθε άλλου θέματος, συναφούς με
τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, που δεν ανήκει στην
αρμοδιότητα άλλου Τμήματος αυτής.».
2. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 4 του άρθρου 3
της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10−7−2015 (Β΄ 1574)
απόφασης μας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1160165 ΕΞ
2015/11−12−2015 (Β΄ 2739) όμοιας, ως ακολούθως:
«4. Ι. Ορίζουμε ότι η καθ’ ύλην αρμοδιότητα του Α΄
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσσαλονίκης (άρ−
θρο 165 του Π.δ. 551/1988, όπως ισχύει), κατά το μέρος
που αφορά:
α) στους ελέγχους οινοπνευματωδών και καπνικών
προϊόντων τρίτων χωρών, που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.,
β) στην παράδοση, στην παρακολούθηση και στον
έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης των προϊόντων
των άρθρων 68, 78, 83 και 102 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265),
όπως ισχύουν,
γ) στην επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις καύ−
σιμες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγω−
γή εξαγόμενων προϊόντων, βάσει των διατάξεων του
Ν. 2861/1954 (Α΄ 117) και
δ) στην διαδικασία ελέγχου χορήγησης υγρών καυ−
σίμων σε επαγγελματικά σκάφη παράκτιας αλιείας
και σε λοιπά επαγγελματικά σκάφη (αριθμ. Τ.1940/41/
14−4−2003/τ.Β΄ 516 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και αριθμ. Δ. 179/7/4−2−2005/τ.Β΄ 215 απόφαση
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών), περιέρχε−
ται στο ΣΤ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, το οποίο κα−
θίσταται, πλέον αρμόδιο για όλες τις τελωνειακές διατυ−
πώσεις και για τους ελέγχους που αφορούν στα προϊόντα
του άρθρου 53 του Ν. 2960/2001, εκτός των περιπτώσεων
της υποπαραγράφου II της ίδιας παραγράφου.
II. Το Α΄ Τελωνείο Εισαγωγών−Εξαγωγών Θεσσαλονί−
κης ορίζεται αρμόδιο:
α) για τους εφοδιασμούς πλοίων με όλα τα προϊόντα,
πλην των πετρελαιοειδών, καθώς και για την εποπτεία
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και τον έλεγχο των αποθηκών αποταμίευσης και των
φορολογικών αποθηκών αλκοολούχων ποτών και βιο−
μηχανοποιημένων καπνών των εφοδιαστών,
β) για την έκδοση καταλογιστικών πράξεων, για τις
τελωνειακές παραβάσεις για τις οποίες καταχωρήθη−
καν Πρωτόκολλα Τελωνειακής Παράβασης (Π.Τ.Π.) σε
αυτό, μέχρι 31−12−2015, ο τόπος τέλεσης των οποίων,
από 1−1−2016, ανήκει στη χωρική αρμοδιότητα άλλου
Τελωνείου του Νομού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
υποπαράγραφο Ι της παραγράφου 5 του παρόντος άρ−
θρου και γ) για τις διαδικασίες των περιπτώσεων β΄ και
γ) της υποπαραγράφου Ι της παρούσας παραγράφου,
οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31−12−2015, συμπε−
ριλαμβανομένων των αιτήσεων επιστροφής που έχουν
υποβληθεί σε αυτό, μέχρι την ως άνω ημερομηνία».
3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
την δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός των διατάξεων της παραγράφου 2 αυτής,
της οποίας η ισχύς αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2016, όπως
ορίζεται στην αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1094448 ΕΞ 2015/10−7−2015
(Β΄ 1574) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1122964 ΕΞ 2015/22−9−2015 (Β΄ 2095) όμοια.
4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ
2014/8−4−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) και Δ.ΟΡΓ.Α 1094448
ΕΞ 2015/10−7−2015 (Β΄ 1574) αποφάσεις μας, όπως συ−
μπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Η Αναπληρώτρια Γενική
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ
F
Αριθμ. 92472/49781
(5)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπη−
ρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/
27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν.3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών", σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) "Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις".
5. Την αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής παραιτή−
σεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αττικής.
6. Την υπ' αριθ. 435/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Χαλανδρίου περί καθιέρωσης διαφορε−

τικού ωραρίου λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστά−
σεων του Δήμου Χαλανδρίου, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία για όλο το προσωπικό
της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς,
που απασχολείται στους αθλητικούς χώρους με βάρδι−
ες, όλες τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές
και εξαιρέσιμες με το εξής ωράριο:
• καθημερινές από 07:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ.
• Σάββατα από 07:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ.
• Κυριακές και αργίες από 07:00 π.μ. έως 23:00 μ.μ.
για την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών χώρων
του εν λόγω Δήμου.
(Η Δευτέρα θα καθοριστεί, ως η υποχρεωτικά παρε−
χόμενη στο απασχολούμενο προσωπικό το Σάββατο,
αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης. Σε περίπτωση, που
λόγω εξαιρετικής υπηρεσιακής ανάγκης ο υπάλληλος
απασχοληθεί κατά την ημέρα ανάπαυσης, αυτή θα χο−
ρηγηθεί άλλη εργάσιμη ημέρα εντός της προσεχούς
εβδομάδας, που θα καθοριστεί από τη Διεύθυνση.)
Καθιερώνουμε: 2) τη λειτουργία για τους σχολικούς
φύλακες και τις σχολικές καθαρίστριες του Τμήματος
Παιδείας με βάρδιες από τις 07:00 έως 21:30 για τον
καθαρισμό και την φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 46.000,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου, για το οικο−
νομικό έτος 2016 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.02,
ΚΑ: 10.6022.02, ΚΑ: 15.6011, ΚΑ: 15.6012.01, ΚΑ: 15.6012.02,
ΚΑ: 15.6021, ΚΑ: 15.6022.01 και 15.6022.02 ανάλογη δαπάνη,
προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2015
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 1478
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού
ΕΝ.Π.Ε., για το έτος 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)
Αφού έλαβε υπόψη του:
(α) τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 12 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/2010), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
(β) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
Α΄ 176/2015),
(γ) τις διατάξεις του Π.δ/τος 74/2011 (ΦΕΚ Α΄ 181/2011),
(δ) τις διατάξεις του με Α.Π. 264/2−3−2012 Κανονισμού
λειτουργίας και Αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβου−
λίου της ΕΝ.Π.Ε. (ΑΔΑ: Β44ΗΟΡΖΥ−5ΥΣ),
(ε) την από 18−12−2015 Εισήγηση (θέμα: 7ο) προς το
Διοικητικό Συμβούλιο και
(στ) την ανάγκη για την καθιέρωση με αμοιβή, ερ−
γασίας, πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης
(υπερωριακής απασχόλησης), υπαλλήλων της ΕΝ.Π.Ε.,
για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών (έκτακτες και πέραν του ωραρίου
απασχόλησης συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και
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λοιπών οργάνων και επιτροπών της ΕΝ.Π.Ε., τακτικές
και έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης της
ΕΝ.Π.Ε.), κατά το έτος 2016, αποφασίζει:
Εγκρίνει την καθιέρωση με αμοιβή, εργασίας, πέραν των
ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης, ήτοι υπερωριακής
απασχόλησης, υπαλλήλων της ΕΝ.Π.Ε., για την αντιμε−
τώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών (ενδεικτικά: έκτακτες και πέραν του ωραρίου
απασχόλησης των υπαλλήλων, συνεδριάσεις Διοικητι−
κού Συμβουλίου και λοιπών οργάνων και επιτροπών της
ΕΝ.Π.Ε., τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής
Συνέλευσης της ΕΝ.Π.Ε.), μέχρι εκατόν είκοσι (120) ωρών,
για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2016 και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ωρών, για το Β΄ εξάμηνο του 2016, για έκαστο των
ακολούθων υπαλλήλων, κατά αριθμό, κλάδο και ειδικότητα:
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− δύο (2) υπαλλήλους ΙΔΑΧ, ΠΕ Διοικητικού
− έναν (1) υπάλληλο ΙΔΑΧ, ΠΕ Οικονομικού
− δύο (2) υπαλλήλους ΙΔΑΧ, ΔΕ Διοικητικού
− έναν (1) υπάλληλο ΙΔΑΧ, ΥΕ Εργατοτεχνικού
− έναν (1) μετακλητό υπάλληλο, Ειδικό Σύμβουλο.
Η δαπάνη ύψους μέχρι του ποσού των δέκα χιλιάδων
(10.000,00) ευρώ θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό
της ΕΝ.Π.Ε., έτους 2016, στον οποίο έχουν εγγραφεί οι
σχετικές Πιστώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02029323112150008*
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