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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 28029 οικ. Φ. 109.1 (1)
Σύσταση Γραφείου Πανελλαδικών και Κατατακτηρίων 

Εξετάσεων στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων του 
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος. 

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α. Της παρ. 5 του άρθρου 5 του Ν. 3511/2006 «Αναδι−

οργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση 
της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4249/2014 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυ−
ροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 73). 

β. Του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενική Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20). 

γ. Του Π.δ./τος 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού 
Σώματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του Π.δ. 215/2007» (Α΄ 167). 

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.δ./τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

ε. Της υπ’ αριθ. 18386 οικ. Φ. 109.1/09−04−2014 απόφασης 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
«Οργάνωση, διάρθρωση και λειτουργία των Κεντρικών 
Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 942).

2. Την ανάγκη επανακαθορισμού του σχήματος οργα−
νωτικής διάρθρωσης και του τρόπου λειτουργίας του 
Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος και ειδικότερα της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, με στόχο την ορθολο−
γικότερη και πληρέστερη αντιμετώπιση των ζητημάτων 
που σχετίζονται με τη διαδικασία για την εισαγωγή 
στη Σχολή Πυροσβεστών και στη Σχολή Ανθυποπυρα−
γών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 
εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως προκύπτει 
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από το από 06−04−2016 Εισηγητικό Σημείωμα της Δνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων Α.Π.Σ./Τμήμα Εκπαίδευσης και Επι−
μόρφωσης προς τον Αρχηγό του Π.Σ.

3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνεται στη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του 
Επιτελείου του Πυροσβεστικού Σώματος Γραφείο Πα−
νελλαδικών και Κατατακτηρίων Εξετάσεων, το οποίο 
υπάγεται στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και 
στελεχώνεται από προσωπικό του Π.Σ. Οι αρμοδιότητες 
του ανωτέρω Γραφείου είναι οι ακόλουθες:

α. Επιλαμβάνεται όλων των υποχρεώσεων επί των 
διαδικασιών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη επι−
λογή των υποψηφίων και συγκεκριμένα την οργάνωση, 
διεξαγωγή και έκδοση των αποτελεσμάτων για κατά−
ταξη στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας με 
το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

β. Υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικα−
σίας εισαγωγής υποψηφίων των Σχολών της Πυροσβε−
στικής Ακαδημίας και την εναρμόνιση με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

γ. Συνεργάζεται, αλληλογραφεί και συμμετέχει σε συ−
σκέψεις με εμπλεκόμενους φορείς (Επιτελεία ΕΛ.ΑΣ., 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων) σχετικά με τις εξετάσεις 
για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Πυρο−
σβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων 
σε πανελλαδικό επίπεδο.

δ. Μεριμνά για την εξεύρεση και δέσμευση εγκατα−
στάσεων, καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων 
υλικών για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των προκαταρ−
κτικών εξετάσεων για την εισαγωγή στις Σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ε. Καταρτίζει σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Συμ−
βούλιο της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το πρόγραμμα 
των προκαταρκτικών εξετάσεων.

στ. Εισηγείται τον ορισμό των προβλεπόμενων από 
τις κείμενες διατάξεις επιτροπών που επιλαμβάνονται 
των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές της 
Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ζ. Προτείνει την έκδοση διαταγών σχετικά με τη διευ−
κόλυνση της διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσε−
ων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας.

η. Τηρεί αρχείο σχετικών διαταγών και αλληλογρα−
φίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.

θ. Παρακολουθεί τη νομοθεσία σχετικά με τις εξετά−
σεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής 
Ακαδημίας και ενημερώνει σχετικά την Πυροσβεστική 
Ακαδημία και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων Α.Π.Σ.

ι. Παρακολουθεί υποθέσεις που αφορούν ποινικές και 
αστικές δίκες κατά υποψηφίων για την εισαγωγή στις 
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενημερώνει σχε−
τικά τη Νομική Υπηρεσία και λαμβάνει τα κατάλληλα 
μέτρα σε συνεργασία με αυτήν.

ια. Συνεργάζεται με το Γραφείο Τύπου του Α.Π.Σ. για 
την έκδοση Δελτίων Τύπου και την ενημέρωση των 
πολιτών.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαΐου 2016

Ο Αρχηγός 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ   

F
   Αριθμ. Γ3γ/οικ. 33766 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 

2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρό−
θεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συ−
νταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξε−
τάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 54, παρ. 1, περ. Γ του 

Ν. 4262/2014 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Απλούστευση της αδειοδότη−
σης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρω−
τικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Πρωτο−
βάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ 98/
Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την με αριθ. Y 25/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

8. Την με αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/
18−8−2014) υπουργική απόφαση: «Βραχυπρόθεσμα και 
Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης 
και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων».

9. Την με αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−1−2015) 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση επί της Υ9/οικ. 
70521/14−8−2014 "Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα 
Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης 
Εργαστηριακών Εξετάσεων" υπουργικής απόφασης».

10. Την με αριθ. Γ3γ/28034/14−5−2015 (ΦΕΚ 1021 Β΄) 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της με αριθ. Υ9/
οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής 
απόφασης: "Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέ−
τρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Ερ−
γαστηριακών Εξετάσεων" όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 113385/31−12−2014 (ΦΕΚ 35/Β/14−1−2015) υπουργική 
απόφαση».

11. Την με αριθ. Γ3γ/οικ. 98494/21−12−2015 (ΦΕΚ 2816 Β΄) 
υπουργική απόφαση «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθε−
σμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλε−
σης Εργαστηριακών Εξετάσεων».

12. Την με αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12−1−2016 (ΦΕΚ 28 Β΄) 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ3γ/
οικ. 98494/21−12−2016 απόφασης του Υπουργού Υγείας».

13. Την με αριθ. Γ3γ/οικ. 12146/15−2−2016 (ΦΕΚ 372 Β΄) 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 
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98494/21−12−2015 (ΦΕΚ 2816 Β΄) απόφασης του Υπουργού 
Υγείας, όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 
2180/12−1−2016 (ΦΕΚ 28 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας».

14. Την με αριθ. Γ3γ/70907/16−9−2015 (ΦΕΚ 2059/Β/
18−9−2015) υπουργική απόφαση «Επιτρεπόμενα όρια δα−
πανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς αυτόν παρεχόμενες 
υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες 
παρόχους, ανά κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας».

15. Την με αριθ. Γ3γ/οικ. 28501/18−4−2016 (ΦΕΚ 1115/Β/
19−4−2016) υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) 
υπουργικής απόφασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακρο−
πρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και 
Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει».

16. Το με αριθ. 524/9−5−2016 έγγραφο του Αναπληρωτή 
Υπουργού Υγείας.

17. Την υπ’ αριθ. ΓΔΟΥ/οικ. 559/2016 εισήγηση της Γε−
νικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζουμε:

1. Το εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Υ9/
οικ. 70521 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης 
«Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου 
της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών 
Εξετάσεων», όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

«Όσες εξετάσεις υπερβαίνουν τον εγκεκριμένο αριθμό 
διενεργούνται δωρεάν στις δημόσιες δομές, χωρίς συμ−
μετοχή του ασφαλισμένου, αλλά δεν αποζημιώνονται 
από τον ΕΟΠΥΥ εφόσον διενεργηθούν σε ιδιώτες παρό−
χους και εφόσον το οποτεδήποτε εκδοθέν δυνάμει της 
υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής 
απόφασης, παραπεμπτικό αναφέρει ρητώς "δεν αποζη−
μιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο"».

2. Το εδάφιο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 
Υ9/οικ. 70521 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής από−
φασης «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα 
Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργα−
στηριακών Εξετάσεων», όπως ισχύει, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

F
   Αριθμ. 4532/Γ3−130 (3)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας της Ετή−

σιας Έρευνας Κατασκευών, έτους αναφοράς 2015, 
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και 
καθορισμός της αμοιβής τους. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής», 
όπως τροποποιηθείς ισχύει και ειδικότερα της περ. ζ 
της παρ. 1, του άρθρου 14.

β. Του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8−9−2000) «Οργανισμός 
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ».

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄22−4−2005).

δ. Του Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) − με έναρξη 
ισχύος από 1.1.2016 − με θέμα: «Συνταξιοδοτικές διατά−
ξεις−Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενί−
σχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρη−
ματοδότησης», υποπαράγραφος Δ.9 «Δαπάνες μετακι−
νουμένων εντός και εκτός της επικρατείας».

ε. Του Π.δ.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α 194).

στ. της ΓΠ − 400/27−8−2012 απόφασης, με θέμα «Έγκρι−
ση Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελλη−
νικής Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β/28.8.2012),

2. Τον Κανονισμό αριθ. 295/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2008, σχε−
τικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

3. Τον Κανονισμό 250/2009 της Επιτροπής που αφορά 
στον ορισμό των μεταβλητών και στη τεχνική μορφή 
των στοιχείων που διαβιβάζονται.

4. Τον Κανονισμό 251/2009 της επιτροπής που αφορά 
τις σειρές δεδομένων που πρέπει να καταρτιστούν σχε−
τικά με τις στατιστικές διάρθρωσης των επιχειρήσεων.

5. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των 
ερωτηματολογίων της έρευνας δεν καταστεί δυνατό 
να καλυφθεί από ιδιώτες−συνεργάτες, προβλέπεται να 
μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας, υπάλληλοι της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

6. Την υπ’ αριθ. 3271/Α2−2124/24.03.2016 (ΚΑΕ 0429 με 
α/α 262) απόφαση έγκρισης, δέσμευσης πίστωσης για 
την πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του 
προϋπολογισμού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. οικονομικού έτους 2016, 
ύψους σαράντα μίας χιλιάδων είκοσι ενός ευρώ και 
σαράντα δυο λεπτών (41.021,42€).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα μίας χιλιάδων 
είκοσι ενός ευρώ και σαράντα δυο λεπτών (41.021,42€), 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για το οικονομικό έτος 
2016, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού εξόδων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
Ετήσιας Έρευνας Κατασκευών, κατά την περίοδο Απρί−
λιος 2016 − Δεκέμβριος 2016, με έτος αναφοράς των 
στοιχείων το 2015.

1. β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Κατασκευών 
και Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Στατιστικών Δευτε−
ρογενούς Τομέα, τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.

2. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή οικο−
νομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις σχετικά με τη 
διάρθρωση, την ανταγωνιστικότητα και την αποδοτικό−
τητα τους. Από τα στοιχεία αυτά καταρτίζονται χρονο−
λογικές σειρές οι οποίες παρέχουν πλήρεις, πρόσφατες 
και αξιόπιστες στατιστικές πληροφορίες σχετικά με 
την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι πλη−
ροφορίες αυτές, είναι απαραίτητες για την οικονομική 
ανάλυση των διαφόρων τομέων της οικονομίας και τον 
εντοπισμό των δυναμικών τομέων της, ιδιαίτερα δε των 
δυνατοτήτων ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων 
εργασίας, προκειμένου να υποστηριχθεί τόσο η Εθνική 
όσο και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική.
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Η ανωτέρω έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα σε όλα τα 
Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατι−
στικού Προγράμματος για τη διάρθρωση των επιχειρήσε−
ων, με κοινές μεθόδους και πρότυπα, όπως προβλέπεται 
στους Κανονισμούς της ΕΕ που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 2, 3 και 4 του σκεπτικού της απόφασης αυτής.

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική, για το σχεδιασμό 
της θα εφαρμοστεί η μονοσταδιακή στρωματοποιη−
μένη δειγματοληψία με κριτήρια στρωμάτωσης α) τον 
τετραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων, β) την Περιφέρεια της έδρας των επιχει−
ρήσεων και γ) το μέγεθος των επιχειρήσεων.

4. Ερευνώμενη μονάδα είναι η επιχείρηση και το συ−
νολικό μέγεθος δείγματος εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
4.500, περίπου, επιχειρήσεις, που ανήκουν στον κλάδο 
οικονομικής δραστηριότητας F (Κατασκευές).

Οι επιχειρήσεις του δείγματος θα επιλεγούν από το Μη−
τρώο Επιχειρήσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο καταρτίζεται 
από διοικητικές πηγές (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ΙΚΑ κ.ά.) και 
ενημερώνεται από τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες.

5. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα πινακοποιηθούν 
α) κατά τετραψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας 
σε σύνολο Χώρας, β) κατά διψήφιο κλάδο οικονομικής 
δραστηριότητας και Περιφέρεια και γ) κατά τριψήφιο 
κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και τάξεις μεγέθους 
απασχόλησης των επιχειρήσεων και θα διαβιβαστούν 
στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Eurostat) σύμφωνα με την πινακοποίηση και εντός των 
προθεσμιών που προβλέπονται από τους Κανονισμούς 
του σκεπτικού της εν λόγω απόφασης.

6. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−
γασίες:

• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
• Ενημέρωση του Μητρώου των επιχειρήσεων του 

κλάδου Οικονομικής Δραστηριότητας F
• Επιλογή δείγματος επιχειρήσεων
• Ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για την αυ−

τόματη επεξεργασία της έρευνας.
• Εκπαίδευση ιδιωτών συνεργατών για την ορθή συ−

μπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας.
• Αποστολή − συλλογή ερωτηματολογίων.
• Έλεγχος και κωδικογράφηση των ερωτηματολογίων.
• Εισαγωγή των δεδομένων στον Η/Υ και μηχανο−

γραφικοί έλεγχοι, εξαγωγή των αποτελεσμάτων της 
έρευνας, πινακοποίηση των αποτελεσμάτων.

• Κατάρτιση έκθεσης ποιότητας των αποτελεσμάτων 
της έρευνας και αποστολή των στοιχείων στη Στατιστι−
κή Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

• Δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.
7. Κατά τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας θα απα−

σχοληθούν για τη συλλογή των ερωτηματολογίων:
• υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μόνιμοι και με σύμβαση 

Ι.Δ. αορίστου χρόνου (όπως αυτό προβλέπεται στην 
παράγραφο 5. σελ. 2) 

• 60 μέχρι 220 ιδιώτες − συνεργάτες.
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων θα γίνει με απόφα−

ση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
8. Η αμοιβή των ιδιωτών συνεργατών, (συμπεριλαμβανο−

μένου και του αναλογούντος ΦΠΑ) καθορίζεται ως εξής:
2.400 έγκυρα ερωτηματολόγια x 15,41 ευρώ = 36.984,00 

ευρώ. 
Έως 1.310 κενά ερωτηματολόγια χ 3,08 ευρώ = 4.034,80 

ευρώ.

Συνολική δαπάνη: 41.018,80 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 12 Μαΐου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

F   

   Αριθμ. 5644 (4)
Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας, καθώς και απασχόλη−

σης κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Ληξιαρ−
χείων του Δήμου Χανίων. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α/27−12−2010), 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/04−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11−05−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την πράξη 4/06−02−2015 του Υπουργικού Συμβουλίου 
(ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015).

7. Το αριθ. 21492/21−04−2016 έγγραφο του Δήμου Χα−
νίων, με το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας η αριθμ. 
237/2016 απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου 
περί διεύρυνσης ωραρίου λειτουργίας, καθώς και απα−
σχόλησης κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες των υπαλλήλων του Τμήματος Ελεγχόμενης 
Στάθμευσης και Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων της Δι−
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των Ληξιαρχείων 
του Δήμου Χανίων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας σε 
24ωρη και 12ωρη βάση αντίστοιχα και την απασχόληση 
κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
των υπαλλήλων, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

Α) Του Τμήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Ελέγχου 
Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη−
ρεσιών του Δήμου Χανίων, το οποίο στελεχώνεται από

• δύο (2) μόνιμους υπαλλήλους, κατηγορίας και κλά−
δου ΠΕ Διοικητικού,

• τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους, κατηγορίας και 
κλάδου TE Διοικητικού,

• τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, κατηγορίας και κλά−
δου ΔΕ Διοικητικού.

• δύο (2) υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΑΧ, εκπαιδευτικής 
βαθμίδας και ειδικότητας TE Διοικητικού.

Β) Των Ληξιαρχείων των επτά Δημοτικών Ενοτήτων 
του Δήμου Χανίων
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• επτά (7) ορισμένων Ληξιάρχων, τακτικών υπαλλήλων.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 

βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του 
Δήμου Χανίων, συνολικού ύψους 5.000,00€ για την οποία 
έχουν εγγραφεί πιστώσεις στους Κ.Α.: 10−6012.001 και 
10−6022.001 σύμφωνα με την αριθμ. 237/2016 απόφα−
ση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθμ. 
21195/20−04−2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 12 Μαΐου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   
F

   Αριθμ. 9463 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας Δ/νση Καθαριότη−

τας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και ιδιωτικού δικαίου 
(ΝΠΙΔ) καθώς και των ΔΕΚΟ του Κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 
(ΦΕΚ 314/Α΄) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.

4. Την παρ. 2 του αρ. 31 του Ν. 4258/2014.
5. Την υπ’ αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/05.01.2016 εγκύκλιο του 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφ. Β΄ 
του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄).

6. Τον ισχύοντα ΟΕΥ του Δήμου όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει.

7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στη 
Δ/νση Καθαριότητας, Φωτισμού Περιβάλλοντος και Πρα−
σίνου του Δήμου.

8. Την εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας, Φωτισμού 
Περιβάλλοντος και Πρασίνου σύμφωνα με την οποία η 
αντιμετώπιση των αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας, Φω−
τισμού Περιβάλλοντος και Πρασίνου που δημιουργούνται 
κατά το έτος 2016 για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες−
αργίες υπαλλήλων μονίμων, ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και ορισμένου χρόνου, λόγω της φύσεως του έργου 
που παρέχεται, η οποία επιβάλλει την παρέκκλιση από το 
σύνηθες πρόγραμμα της πενθήμερης εργασία. Ιδιαίτερα σε 
περιόδους των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συνεχιζόμενων 
αργιών, αλλά και λόγω του αυξημένου αριθμού προσφύγων 
και μεταναστών στα όρια του Δήμου μας, επιβάλλεται η λει−
τουργία της υπηρεσίας οδοσάρωσης και αποκομιδής απορ−
ριμμάτων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

9. Την υπ’ αριθμ. 33/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Παιονίας «έγκριση εξαίρεσης από την 

εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας − Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασί−
νου του Δήμου Παιονίας για το έτος 2016» η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 2865/21.3.2016 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
Θράκης και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1143/Β/22.4.2016.

10. Την υπ’ αριθμ. 5632/17.3.2016 βεβαίωση της Δ/νσης Δι−
οικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας 
σχετικά με την ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την 
κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας της Δ/νσης Καθαριό−
τητας Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες−αργίες για το έτος 
2016 και συγκεκριμένα από τους Κωδικούς ΚΑ 20−6012.000, 
20−6051.001, 20−6051.003, 20−6051.006 για την Υπηρεσία Κα−
θαριότητας−Ανακύκλωσης και ΚΑ 35−6012.000, 35−6051.001, 
35−6051.002, 35−6054.000 για την Υπηρεσία Πρασίνου.

11. Ότι η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
του 2016 μπορεί να ανέλθει στο ποσό των 16.000,00 
ευρώ στο σύνολο των παραπάνω ΚΑΕ.

12. Το γεγονός ότι γα το έτος 2016 θα πρέπει να καθιε−
ρωθεί υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες−αργίες για την ομαλή απρόσκο−
πτη και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριό−
τητας Ανακύκλωσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, για 
τον οδοκαθαρισμό των κεντρικών δρόμων, πλατειών, και 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου του Δήμου 
κατά και μετά την υλοποίηση εκδηλώσεων, θρησκευτικών 
εορτών, λιτανειών, εκδηλώσεων μνήμης και τιμής που 
πραγματοποιούνται κατά τις επίσημες αργίες (Χριστού−
γεννα, Πρωτοχρονιά, 25η Μαρτίου κτλ), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες−αργίες για τους υπαλ−
λήλους της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης Περι−
βάλλοντος και Πρασίνου, για την ομαλή, απρόσκοπτη 
και εύρυθμη λειτουργία της εν λόγω υπηρεσίας του 
Δήμου Πιαονίας ως ακολούθως:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΕ29 Οδηγών Αυτ/των
 Καθαριότητας ΔΥΟ (2)

ΔΕ30 Τεχνιτών ΕΝΑ (1)
ΥΕ16 Εργάτες 
Καθαριότητας ΤΡΙΑ (3)

ΥΕ16 Εργάτες Πρασίνου ΤΡΙΑ (3)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΝΕΑ (9)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Οδηγοί ΕΝΑ (1)
Εργάτες ΕΝΑ (1)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΟ (2)
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Οδηγοί 

Απορριμματοφόρων ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Εργάτες καθαριότητας 
αποκομιδής−οδοσάρωσης ΟΚΤΩ (8)

ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΔΕΚΑ (12)



17866 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Εγκρίνουμε τα όρια των ωρών απασχόλησης των ανω−
τέρω εργαζομένων ως ακολούθως:

Εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες−
αργίες μέχρι 180 ώρες το κάθε εξάμηνο, 360 ώρες το 
έτος (εργαζόμενοι υπηρεσίας καθαριότητας).

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
προσωπικού, θα συντάσσεται κάθε φορά από τον προ−
ϊστάμενο της υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, περί συγκροτήσεως συνεργείου υπερωρια−
κής απασχόλησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21.06.2001 (ΦΕΚ 915/Β/17.07.2001) 
υπουργική απόφαση και στη συνέχεια με ευθύνη της 
υπηρεσίας θα αναρτηθεί στο Διαύγεια.

Η βεβαίωση πραγματοποίησης των ωρών εργασίας των 
εργαζομένων θα γίνεται κάθε φορά από τον προϊστάμε−
νη της υπηρεσίας και έγκριση του Δημάρχου Παιονίας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Προϋπολογισμού του Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2016 
για την υπερωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες−αργίες του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου και ειδικότερα στους Κωδικούς ΚΑ 20−6012.000, 
20−6051.001, 20−6051.003, 20−6051.006 για την Υπηρεσία Κα−
θαριότητας−Ανακύκλωσης και ΚΑ 35−6012.000, 35−6051.001, 
35−6051.002, 35−6054.000 για την Υπηρεσία Πρασίνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πολύκαστρο, 11 Μαΐου 2016

Ο Δήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ   

F
   Αριθμ. απόφ. 1138/18/19.04.2016 (6)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 (ΦΕΚ 3018/

2011, τ.Β΄), 3032/52/21−10−2014 (ΦΕΚ 3028/2014, τ.Β΄), 
576/11/3−3−2015 (ΦΕΚ 464/2015, τ.Β΄) και 2969/68/ 
08.12.2015 (ΦΕΚ 3045/2015, τ.Β΄) αποφάσεων του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ, σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και 
Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του αρθρ. 71 του 

Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5.8.2011).
2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 18 του 

Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ 223/Α/07.10.2014).
3. Τη γνώμη των μελών του.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του 2ου εδαφίου της παρ. 2 του αρθρ. 

8 του Κεφ. Β΄ της 3032/52/21.10.2014 (ΦΕΚ 3028/10.11.2014) 
απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει ως εξής:

«[ ...]
Οι αιτήσεις για το Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων, 

το Βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως 
Απασχολουμένων, το Ειδικό Βοήθημα μετά τη λήξη της 
επιδότησης λόγω ανεργίας, το Ειδικό Βοήθημα μετά 
από  Τρίμηνη Παραμονή στα Μητρώα του ΟΑΕΔ, το 
Ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της 
Ελευθερίας, το Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργα−
σίας και το Επίδομα σε νέους 20 έως 29 ετών, δύνα−
νται να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο 
είτε με την αυτοπρόσωπη παρουσία του στην αρμόδια 
Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω 

διαδικτύου με τη χρήση κωδικών, είτε μέσω των ΚΕΠ, 
μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής δυνάμει 
της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό ΔΙΑΔΙΠΥΔ/
Φ15/20/26524 (ΦΕΚ 1845/2015, τ.Β΄)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2016 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ   

F
   Aριθμ. ΓΠ/04/1813 (7)
Συμπληρωματική έγκριση εφημεριών μόνιμου επιστημονι−

κού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας για 
το έτος 2016. 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Την υπ’ αριθμ. ΓΠ/02/441/01.02.2016 (Β΄ 201) απόφαση 

Προέδρου του Ε.ΚΕ.Α. με θέμα «Έγκριση εφημεριών μό−
νιμου επιστημονικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου 
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) για το έτος 2016».

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΓΠ/10/3283/21.10.2015 έγγραφο 
της Γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Α. 
περί ένταξης του Επιστημονικού Διευθυντή του Ε.ΚΕ.Α. 
Κωνσταντίνου Σταμούλη, Ιατρού ΕΣΥ με βαθμό Διευ−
θυντή σε πρόγραμμα μικτών εφημεριών κατόπιν ομό−
φωνης απόφασης που ελήφθη κατά την 11η/20.10.2015. 
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.ΚΕ.Α.

3) Την υπ’ αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.59519/3.8.2015 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση 
στο Ε.ΚΕ.Α. εκτός θέσης από το Γ.Ν.Ε. «Θριάσιο» και για ένα 
(1) έτος από 27.7.2015 ενός Ιατρού Διευθυντή Αιματολογίας.

4) Τις διατάξεις του Ν.3402/2005.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (Α΄ 176).
6) Την υπ’ αρ. πρωτ. 2/2015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο του 

Γ.Λ.Κ.
7) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ. 99933/ 

24.12.2015 (Β΄ 2932) απόφασης του Υπουργού Υγείας και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ενεργείς εφημερίες 
Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων. Φαρμα−
κοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυ−
σικών Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των 
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια». 

8) Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 3868/2010 
(Α΄ 129) περί καθιέρωσης της λειτουργίας του Ε.ΚΕ.Α. σε 
24ωρη βάση για τον έλεγχο και την επεξεργασία του 
αίματος, την παρασκευή παραγώγων αίματος και πλά−
σματος, καθώς και για το συντονισμό των υπηρεσιών 
αιμοδοσίας της χώρας για τη διακίνηση του αίματος 
και των παραγώγων του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το έτος 2016 συμπληρωματικά με την 
υπ’ αριθμ. ΓΠ/02/441/01.02.2016 (Β΄ 201) απόφαση Προ−
έδρου ογδόντα (80) εφημερίες ενός Ιατρού ΕΣΥ Δι−
ευθυντή Αιματολογίας που προσφέρει υπηρεσίες στο 
Ε.ΚΕ.Α. ως Επιστημονικός Διευθυντής έναντι συνολικής 
δαπάνης € 9.000,00.

Η αποζημίωση των ως άνω εφημεριών θα πραγμα−
τοποιηθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015 στο πλαίσιο πίστωσης ύψους € 145.000,00 
που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 0261 του προϋπολογι−
σμού του Ε.ΚΕ.Α. οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 28 Απριλίου 2016

Η Πρόεδρος
ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ   

F
   Αριθμ. απόφ. 1886 (8)
Τροποποίηση της με αριθμό 1410/18−02−2016 (ΦΕΚ 690/

τ.Β΄/16−03−2016) απόφασης της Προέδρου Δ.Σ. αναφο−
ρικά με την έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για 
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του μόνιμου και 
ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Π.Γ.Ν. Έβρου − Νοση−
λευτική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτεί−
χου για το έτος 2016 .

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 που 

καθορίζει τα σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων ΝΠΔΔ κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, σύμ−
φωνα με τις οποίες: «Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργα−
σίας εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο 
διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο» και 
«Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δημοσίευση τους».

3. Την με Α.Π.:3369 της 28ης Ιανουαρίου 2016 Ορθή 
Επανάληψη (ΑΔΑ 6ΞΩΩ0Π10−ΠΕΣ) απόφαση του Διοι−
κητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 
Θράκης με θέμα: «Κατανομή ανά Νοσοκομείο των ποσών 
που έχουν εγκριθεί για την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και 
Θράκης Εφημεριών Επιστημονικού Προσωπικού − Προ−
σθέτων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού από 01−01−2016 
έως 31−12−2016». Στην απόφαση αυτή είναι εγκεκριμένα 
για την Νοσηλευτική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου τα εξής ποσά: α΄: 17.500 € για τις εφημε−
ρίες του επιστημονικού προσωπικού και β΄: 259.750,91 € 
για τις πρόσθετες αμοιβές των υποχρεωτικών ωραρίων 
του λοιπού, πλην ιατρικού, προσωπικού.

4. Τη με αριθμό 3/10−02−2016, θέμα 3ο, απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Έβρου

5. Οι υπηρεσιακές και λειτουργικές ανάγκες της νο−
σηλευτικής και της διοικητικής υπηρεσίας, που επιτάσ−
σουν λόγω της επί εικοσιτετραώρου λειτουργίας των 
περισσοτέρων τμημάτων του νοσοκομείου, την επαρκή 
κάλυψή τους με το αναγκαίο προσωπικό.

6. Τη με αριθμό 13/26.4.2016, θέμα 31ο, απόφαση του 
Δ.Σ του Π.Γ.Ν. Έβρου με την οποία εγκρίθηκε η τροπο−
ποίηση της αριθμ. Θ3/Δ.Σ.3ο/10−02−2016 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Γ.Ν. Έβρου, που αφορά 
την έγκριση της καθιέρωσης των προσθέτων αμοιβών 
του προσωπικού για το έτος 2016 του Π.Γ.Ν. Έβρου Νο−
σηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Διδ/χου, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθμό 1410/18−02−2016 (ΦΕΚ 690/
τ.Β΄/16−03−2016) απόφασης της Προέδρου Δ.Σ. αναφορικά 
με την έγκριση καθιέρωσης και αποζημίωσης για εργασία 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και αποζημί−

ωση για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, του μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου 
προσωπικού του Π.Γ.Ν. Έβρου − Νοσηλευτική Μονάδα του 
Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου για το έτος 2016 που 
έχει ως εξής:

Εγκρίνουμε την καταβολή των ενεργών εφημεριών 
του επιστημονικού προσωπικού (φαρμακοποιών κ.λπ.), 
των ωρών νυχτερινής εργασίας προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, των εξαιρέσι−
μων ημερών και αργιών προς συμπλήρωση του υποχρε−
ωτικού ωραρίου των υπαλλήλων και της υπερωριακής 
εργασίας υπαλλήλων, με την απαραίτητη προϋπόθεση 
ότι θα γίνει η εγγραφή των συγκεκριμένων υπαλλή−
λων και των δικαιούμενων υπερωριών τους στις σχετι−
κές αποφάσεις σύστασης συνεργείων υπερωριών που 
καταρτίζονται βάσει των εισηγήσεων των διευθυντών 
των υπηρεσιών στην αρχή εκάστου μηνός και θα αφο−
ρούν όλους τους μήνες του έτους 2016. Σύνολο ΚΑΕ 
0261:78.700 €, ΚΑΕ:0263198.550,91 €. Άθροισμα των δύο 
ΚΑΕ:277.250,91 €, σύμφωνα με την Ορθή Επανάληψη της 
αριθμ. 3369/28−01−2016 απόφασης της 4ης Υ.ΠΕ Μακεδο−
νίας−Θράκης, « Κατανομή του Π.Γ.Ν. Έβρου Νοσηλευτική 
Μονάδα Γ.Ν. Διδ/χου των ποσών και ωρών που έχουν 
εγκριθεί από 1.1.2016 έως 31.12.2016)» .ως κατωτέρω:

• Πίνακας προϋπολογισμού των προσθέτων αμοιβών 
προσωπικού του Α΄ και Β΄ εξάμηνου του έτους 2016, 
που περιλαμβάνει τον αριθμό των υπαλλήλων, το σύ−
νολο των προϋπολογισμένων ωρών και την αντίστοιχη 
απαιτούμενη δαπάνη στους δύο Κωδικούς Αριθμούς 
Εξόδων (ΚΑΕ) 261 και 263.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016
ΚΑΕ Πρόσθετη Αμοιβή Αριθμός Ώρες Δαπάνη

261
Εφημερίες 

Επιστημονικού 
Προσωπικού

2 600 8.750 €

261 Υπερωριακή 
Εργασία 33 3.400 30.600,00 €

263
Εργασία Νυχτερινή 

και Εξαιρέσιμων 
ημερών

231 32.300 99.275,45 €

» Σύνολο: 266 36.300 138.625,45 €
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016

ΚΑΕ Πρόσθετη Αμοιβή Αριθμός Ώρες Δαπάνη

261
Εφημερίες 

Επιστημονικού 
Προσωπικού

2 600 8.750 €

261 Υπερωριακή 
Εργασία 33 3.400 30.600,00 €

263
Εργασία Νυχτερινή 

και Εξαιρέσιμων 
ημερών

231 32.300 99.275,46 €

» Σύνολο: 266 36.300 138.625,46 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αλεξανδρούπολη, 10 Μαΐου 2016

Η Πρόεδρος ΔΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015430106160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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