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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5201 (1)
 Καθορισμός παγίου χορηγήματος καθαριότητας για 

την ΥΔΕ στο Νομό Αργολίδας για το οικονομικό 
έτος 2016. 

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 και 26 παρ. 7β του Ν.2362/1995 «Περί 

Δημοσίου Λογιστικού κ.λπ.
β) Του άρθρου 6 του Π.δ.113/2010 «Περί αναλήψεως δα−

πανών σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα και
γ) Του άρθρου 12 του Π.δ.151/1998 «Περί δαπανών στα−

θερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα».
2. Την απόφαση αρίθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ Β΄ 754/ 

1997) «Ορισμός κύριων διατακτών».
3. Την απόφαση αριθ. 2062200/6414/0004 (ΦΕΚ Β΄ 858/ 

1997) «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού 
Οικονομικών στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Δημοσιονομικών 
Ελέγχων και σε Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους».

4. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112/2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις»

5. Την παράγραφο 10α του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 
ΦΕΚ 95Α.

6. Την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης 
2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) Υπ. Οικο−
νομικών «Περί καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή 
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπη−
ρεσιών».
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7. Το Ν. 4352/2016 (ΦΕΚ 166 Α΄) «Κύρωση του Γενικού 
Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών 
Ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το Οι−
κονομικό Έτος 2016», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος των παγίων επιχορηγήσεων για 
την αντιμετώπιση δαπανών καθαριότητας Φ. 90−02 και 
Ε.Φ. 235.1232 στην Υ.Δ.Ε. στο Ν. Αργολίδας για το οικο−
νομικό έτος 2016, όπως παρακάτω:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΟΡΕΑΣ Κ..Α.Ε. ΠΟΣΟ
Ανά 3μηνο Σύνολο

Υ.Δ.Ε.
Ν. Αργολίδας 235 1232 500,00€ 2.000,00€

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ναύπλιο 14 Ιανουαρίου 2016

Η Προϊσταμένη
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΑΓΛΗ 

F
   Αριθμ. οικ. 27529/4853 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν από τις ώρες 

υποχρεωτικής απασχόλησης κατά το έτος 2016 για 
το μόνιμο προσωπικό που απασχολείται με το Πρό−
γραμμα Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην 
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας (Πρόγραμμα δα−
κοκτονίας 2016).

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 147/2010 (ΦΕΚ 240/Α/2010) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παραγράφου 7 του 
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Ά/9−9−1999), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 34, παραγρ. 5 του Ν. 2768/1999 
(ΦΕΚ 273/Α/1999).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετού−
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο−
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και 
ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 20 και 35 σύμφωνα 
με τις οποίες καθορίζεται από 01/01/2016 η αποζημίωση 
για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 περί 
υπερωριακής εργασίας και το υπ’ αριθμ. Οικ. 2/ 41768/ 
0022/20−05−2014 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροπο−
ποίησης της παραγρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011».

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 66 του 
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2014) «Αρχές δημοσιονομι−
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί−
ας 2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999
(ΦΕΚ 154/Α/1999) «Παροχή Υπηρεσιών γεωπόνων και 
λοιπών υπαλλήλων στο πρόγραμμα Δακοκτονίας, οι 
οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
και πέραν του κανονικού ωραρίου ή τις Κυριακές και 

ημέρες αργίας, εφόσον επιβάλλεται από υπηρεσιακές 
ανάγκες».

8. Την αριθμ. 123877/24−05−2005 (ΦΕΚ 775/Β/2005) κοι−
νή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της δακικής περιόδου 
ορίζεται από 1ης Μαρτίου έως και 31ης Δεκεμβρίου 
κάθε χρόνου.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 11110/126959/19−11−2015 έγγραφο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς για το έτος 2016».

10. Την αριθμ. πρωτ. 4677/19−02−2016 (ΑΔΑ: 
7ΝΣΣ465ΦΘΕ − ΤΣΕ) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 
& Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την «Κατα−
νομή ποσού ύψους 18.363.755,00 € σε Περιφέρειες της 
χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2016, προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας».

11. Το αριθμ. 183294/30−03−2010 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με 
την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων που ασχολού−
νται με το πρόγραμμα δακοκτονίας.

12. Την αριθμ. οικ. 13768/5306/17−02−2016 (ΑΔΑ: 7ΚΚΥ−
7ΛΕ − ΤΟΛ) απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων «Περί 
Οργάνωσης προγράμματος Δακοκτονίας για την Περι−
φέρεια Ιονίων Νήσων έτους 2016 − ανάθεση καθηκόντων 
προσωπικού δακοκτονίας».

13. Την αριθμ. 213 − 13/16−03−2016 (ΑΔΑ: 7ΙΕ07ΛΕ − ΧΛΝ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων

14. Την αριθμ. οικ. 23367/4122/17−03−2016 (ΑΔΑ: ΩΑ7Ι−
7ΛΕ− ΔΔΝ) απόφαση ανάληψης πίστωσης όπως κατα−
χωρήθηκε με α/α 257 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Λευκάδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής με αμοιβή 
εργασίας για την κάλυψη της ανάγκης εφαρμογής των 
διαδικασιών της καταπολέμησης του δάκου της ελιάς 
έτους 2016, για τέσσερις (4) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Λευκάδας, που ασχολούνται με το 
πρόγραμμα της δακοκτονίας σύμφωνα με την αριθμ. 
οικ. 13768/5306/17−02−2016 απόφαση Περιφερειάρχη Ιο−
νίων Νήσων.

Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής εργασίας από την 
1η Ιουλίου 2016 έως και 31η Δεκεμβρίου 2016, σε 480 για 
απογευματινή εργασία, όχι όμως άνω των είκοσι (20) 
ωρών μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.

Κατανέμουμε τις ώρες υπερωριακής εργασίας ως 
εξής:

α. Διευθυντής Προγράμματος Δακοκτονίας μέχρι 120 
ώρες.

β. Δύο (2) Επόπτες Προγράμματος Δακοκτονίας μέχρι 
120 ώρες έκαστος.

γ. Λογιστής Προγράμματος Δακοκτονίας μέχρι 120 
ώρες

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από−
φαση θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος 
δακοκτονίας έτους 2016, αφορούν τους Κεντρικούς Αυ−
τοτελείς Πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 
έχει εγγραφεί η απαραίτητη πίστωση στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 
στον φορέα 02295 Κ.Α.Ε. 0511 (4.500,00 ευρώ).

Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 480 ωρών σε 
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κάθε απασχολούμενο υπάλληλο θα γίνει με νεότερη 
απόφασή μας.

Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας από το 
εμπλεκόμενο προσωπικό θα γίνει με απόφαση του Ανα−
πληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 31 Μαρτίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης
 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

F
    Αριθμ. 70234/10128 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, πέραν 

από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης κατά το 
εξάμηνο Ιούλιος − Δεκέμβριος 2016.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87Α/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26Α/09−02−2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/09−09−1999), όπως ισχύουν 
σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δι−
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολο−
γικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ... ».
(ΦΕΚ 176Α΄/16−12−2015).

5. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα−
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
(ΦΕΚ 131Α/28−06−2006).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ 224Α/27−12−2010).

7. Την υπ’ αρ. 552/24−01−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Πελοποννήσου τοποθέτησης προϊσταμένων 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Αργολίδας και τις τροποποιήσεις αυτής.

8. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Αργολίδας κατά τις απογευματινές 
ώρες πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 
κατά το έτος 2016.

9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση, θα προκληθεί 
δαπάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Ε.Φ. 072 και στον ΚΑ Εξόδου 0511.0001 του προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου − Π.Ε. Αργολίδας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 
ποσό των εκατόν εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (170.000€) 
ετησίως, αποφασίζουμε:

Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής 
απογευματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από τις ώρες 
υποχρεωτικής απασχόλησης) για την κάλυψη όλως εξαι−
ρετικών ή εκτάκτων ή εποχικών αναγκών των υπηρεσιών 
μας για το εξάμηνο Ιούλιος − Δεκέμβριος έτους 2016 για 
εκατόν πενήντα τέσσερις (154) συνολικά υπαλλήλους, 
ειδικότερα:

1. Απασχόληση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών, (πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνες, χιονοπτώσεις, 
παγετοί, κατολισθήσεις) (Τμ. Πολιτικής Προστασίας − 
κατά ανώτατο όριο 1 άτομο).

2. Απασχόληση για την υποστήριξη των πληροφορι−
ακών συστημάτων (τμ. Πληροφορικής − κατά ανώτατο 
όριο 2 άτομα).

3. Απασχόληση για θέματα ελέγχου τήρησης των 
περιβαλλοντικών και άλλων όρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος και διαχείρισης υδάτινων πόρων 
(τμ. Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας− κατά ανώτατο 
όριο 6 άτομα).

4. Απασχόληση για έκτακτες συσκέψεις, τελετές, δε−
ξιώσεις, επισκέψεις επισήμων, πληροφόρηση και εξυπη−
ρέτηση πολιτών, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μετακινήσεις 
Αντιπεριφερειάρχη, διοικητική μέριμνα και υποστήριξη 
για τις παραπάνω δραστηριότητες (Γραφείο Αντιπερι−
φερειάρχη − κατά ανώτατο όριο 10 άτομα).

5. Απασχόληση για αντιμετώπιση εκτάκτων και αυ−
ξημένων αναγκών για τακτοποίηση ζητημάτων που 
αφορούν την κυκλοφορία οχημάτων, έλεγχο σχολών 
ΠΕ , αρχειοθέτηση φακέλων αυτοκινήτων, ταξινόμηση 
πινακίδων κ.λπ. (Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών − 
κατά ανώτατο όριο 24 άτομα).

6. Απασχόληση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών όπως: έκδοση αδειών εργασίας αλλοδαπών, χο−
ρήγηση αδειών εγκατάστασης λειτουργίας ελέγχου και 
μελετών (σχετικών με θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυ−
σικών πόρων και επενδύσεων) έκδοση − έλεγχο και χο−
ρήγηση επαγγελματικών αδειών, αγορανομικοί έλεγχοι 
κ.λπ. (Δ/νση Ανάπτυξης − κατά ανώτατο όριο 13 άτομα).

7. Απασχόληση για την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα−
γκών σε θέματα κοινωνικής προστασίας και Δημόσιας 
Υγείας, ελέγχους καταστημάτων υγειονομικού ενδια−
φέροντος, περιβαλλοντικών ελέγχων κ.λπ. (Δ/νση Δη−
μόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας−κατά ανώτατο 
όριο 16 άτομα).

8. Απασχόληση για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών: 
Πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις (Δ/νση Τεχνικών 
έργων−κατά ανώτατο όριο 24 άτομα).

9. Απασχόληση για την αντιμετώπιση αυξημένων ανα−
γκών κατά τον έλεγχο και την επικαιροποίηση, των 
ατομικών μητρώων των υπηρετούντων υπαλλήλων, ενη−
μέρωση του κόμβου διαλειτουργικότητας, αναρτήσεις 
στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής, κατάρτιση του προϋπο−
λογισμού, ισολογισμού, απολογισμού, κλείσιμο οικονο−
μικού έτους σε συνδυασμό με την εξυπηρέτηση των 
παραπάνω εκτάκτων αναγκών και δραστηριοτήτων και 
την λογιστική και ταμειακή τους τακτοποίηση, καθώς 
και της εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων σχετικά με την 
αναδιάρθρωση της Δημόσιας Διοίκησης και αποκλει−
στικών προθεσμιών εφαρμογής εποχιακού χαρακτήρα 
προγραμμάτων (δακοκτονία, κτηνιατρική, προγράμματα 
Ο.Α.Ε.Δ.) (Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού −κατά ανώτατο 
όριο 22 άτομα).

10. Απασχόληση για τον ποιοτικό και φυτοϋγειονομικό 
έλεγχο καθώς και για τον έλεγχο ασφάλειας των τροφί−
μων φυτικής προέλευσης για την εξυγίανση Κτηνοτρο−
φικού Κεφαλαίου, Υγειονομικό Κτηνιατρικό Έλεγχο και 
Κερδοσκοπικό Έλεγχο στα Σφαγεία Νομού καθώς και 
ελέγχους στα σημεία πώλησης και στα αποσυρόμενα 
ζωικά προϊόντα κ.λπ. (Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής− κατά ανώτατο όριο 36 άτομα).
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Β. Κατανέμουμε κατά ανώτατο όριο σε υπερωριακή 
απογευματινή εργασία ( 17.400 ) ώρες συνολικά η οποία 
δεν μπορεί να υπερβεί τις 120 ώρες το εξάμηνο ανά 
υπάλληλο.

Αναλυτικότερα: Ανά Δ/νση ανώτατο όριο ωρών υπε−
ρωριακής απογευματινής εργασίας ως εξής:

• Στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας 120 ώρες.

• Στο Τμήμα Πληροφορικής 240 ώρες.

• Στο Τμήμα Περιβ/ντος και Υδροοικονομίας 720 ώρες.

• Στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη 1.200 ώρες.

• Στη Δ/νση Μεταφ. & Επικοινωνιών 2.880 ώρες.

• Στη Δ/νση Ανάπτυξης 1.560 ώρες.

• Στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας 1.920 ώρες.

• Στη Δ/νση Τεχνικών Έργων 1.800 ώρες.

• Στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού 2.640 ώρες.

• Στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής 4.320 ώρες.

Γ. Ορίζουμε υπεύθυνους για τον έλεγχο και την παρα−
κολούθηση της πραγματοποίησης παροχής υπερωρια−
κής απασχόλησης τους Προϊσταμένους των αντίστοιχων 
Δ/νσεων και Τμημάτων ΠΕ Αργολίδας.

Δ. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής εργασίας ανά 
υπάλληλο θα γίνει με νεώτερες αποφάσεις των παραπά−
νω ορισθέντων Προϊσταμένων σύμφωνα με την εργασία 
που θα παρασχεθεί υπό την εποπτεία και ευθύνη τους.

Η παρούσα θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ναύπλιο, 30 Μαρτίου 2016 

 Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
    Αριθμ. αποφ.: 939 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης για το προσωπι−

κό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Δήμου 
Ηρακλείου Αττικής, έτους 2016.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010

(ΦΕΚ A/87/7−6−2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης,

2. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48 και 176 του 
Ν.3584/2007 καθώς και του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/16−12−2015 τ. Α΄), και σύμφωνα με την υπ’ αρ 
πρωτ. 2/2015 ΔΕΠ/5−1−2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ−ΠΟ7),

3. Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για 
την αντιμετώπιση εποχικών και έκτακτων αναγκών που 
προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπι−
κού λόγω συνταξιοδοτήσεων και λοιπών αποχωρήσεων, 
καθώς και την κάλυψη σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, 
κάθε είδους εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων κοινωνικού, 
πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου.

4. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 
συνολικού ύψους 20.800 € σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 στους 
ΚΑ 20−6042, και 35−6042, όπως βεβαιώνεται με το ημε−
ρομηνία 23−3−2016 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου.

5. Την υπ'αρ. 11051/4137/2−3−2016 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί καθιέρω−
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε υπηρεσίες 
του Δήμου Ηρακλείου Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ: 664/Β/11−3−2016, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπερωριακής απογευματινής εργα−
σίας πέραν του κανονικού υποχρεωτικού ωραρίου για 
τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου του Δήμου, υπερωριακά σε όλως 
εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες και σε ωράριο προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας απασχόλησης σε νυχτερινές ώρες ή 
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες, μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του Προϋπολογισμού του Δήμου, ως εξής:

Για απογευματινή υπερωριακή εργασία: 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ Κ.Α

1. ΚΑΘ/ΤΑ − 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25 6.000 1.600 20−6042

2. ΠΡΑΣΙΝΟ 1 1.500 240 35−6042

Για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών πέραν 
της υποχρεωτικής:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ Κ.Α

1. ΚΑΘ/ΤΑ − 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25 1.500 300 20−6042

2. ΠΡΑΣΙΝΟ 1 1.000 200 35−6042

Για ερνασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΤΟΜΑ ΜΙΚΤΑ ΩΡΕΣ Κ.Α

1. ΚΑΘ/ΤΑ−
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 25 10.300 6000 20−6042

2. ΠΡΑΣΙΝΟ 1 500.00 250 35−6042

Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν μπορεί σε καμιά πε−
ρίπτωση να υπερβαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) 
των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της εκάστοτε υπηρεσίας και δεν θα υπερβαί−
νουν ανά εξάμηνο τα ανώτατα όρια που τέθηκαν με τις 
ανωτέρω διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανα−
κοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και θα δημο−
σιευθεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία καθώς επίσης 
και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο Αττ., 30 Μαρτίου 2016 

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.ΔΔ.1/13.2/544/1−3−2016 (5)
Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ) στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων 
του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο: «Παραγωγή, 
πιστοποίηση και διακίνηση πολλαπλασιαστικού υλι−
κού / Master in production, certification and distribution 
of plant reproductive material».

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 80 παρ. 11 περ. α του Ν. 4009/2011
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(Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228), 
του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και του 
άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

β) Του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) «Θεσμικό πλαίσιο για 
τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 6), 
όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (Α΄ 177), του άρθρου 27 
του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156) και του άρθρου 37 παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (Α΄ 71).

γ) Του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιό−
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα 
Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (Α΄ 223) «Οργάνωση 
της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και 
των ενώσεών τους στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων και 
λοιπές διατάξεις»

ε) Του άρθρου 98 του Ν.4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες δια−
τάξεις».

2. Το εδάφιο ζ του άρθρου 4 του Π.δ. 90/2013
(ΦΕΚ 130/5−6−2013 τ.Α΄) «Μετονομασία Σχολής και Τμη−
μάτων−Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Παραρτη−
μάτων και Τμημάτων − Ίδρυση Σχολής − Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.5/89656/Β3/2007 (Β' 1466) 
Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Με−
ταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».

4. Το με αρ. πρωτ. 137/19−1−2015 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας για την κατάθεση της Ιδρυματικής 
Έκθεσης αξιολόγησης του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
στην Α.ΔΙ.Π.

5. Το με αρ. πρωτ. 73/21−1−2015 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π. 
κατάθεσης της Ιδρυματικής Έκθεσης αξιολόγησης του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας .

6. Το απόσπασμα με αριθμ. 1/27−01−2014, θέμα 1ο, πρα−
κτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

7. Το απόσπασμα με αριθμ. 1/17−02−2016, θέμα 1ο, πρα−
κτικού της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του 
Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι−
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπό−
νων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Παραγωγή, 
πιστοποίηση και διακίνηση φυτικού πολλαπλασιαστικού 
υλικού / Master in production, certification and distribution 
of plant reproductive material», από το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2016−2017, σύμφωνα με τα εξής:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνο−
λογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Δι−
ατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας οργανώνει και 
λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2016 − 2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση 
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού/ Master in production, 
certification and distribution of plant reproductive material» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148).

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός

1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού 
επιπέδου εξειδικεύσεως στην εφαρμογή των τεχνολο−
γιών παραγωγής, πιστοποίησης και διακίνησης φυτικού 
πολλαπλασιαστικού υλικού, μέσω θεωρητικών μαθημά−
των και πρακτικής εφαρμογής στις υψηλής τεχνολογίας 
εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας.

2. Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
• η ανταπόκριση των εκπαιδευομένων στις τρέχουσες 

ή στις μελλοντικές ανάγκες αλλά και στις τεκμηριωμέ−
νες ερευνητικές επιλογές, καθώς και η ελκυστικότητα 
για τους πτυχιούχους άλλων ισοτίμων τριτοβαθμίων 
ιδρυμάτων.

• η εκπαίδευση και δημιουργία αποφοίτων με υψηλή 
κατάρτιση στον τομέα της παραγωγής, πιστοποίησης 
και διακίνησης φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού, με 
υψηλό διεπιστημονικό υπόβαθρο και ειδίκευση στη γε−
ωπονική επιστήμη και τεχνολογία

• ο εφοδιασμός τους με την απαραίτητη γνώση και 
εμπειρία και η παροχή της δυνατότητας για την επαγ−
γελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητά τους σε εθνι−
κό αλλά και σε διεθνές περιβάλλον.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της 
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί−
μων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας οδηγεί 
στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Παραγωγή πιστοποίηση και διακίνηση πολ−
λαπλασιαστικού υλικού (Master in production, certification 
and distribution of plant reproductive material)».

Άρθρο 4
Κατηγορία πτυχιούχων 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχι−
ούχοι από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής το αντικείμενο σπουδών των οποίων 
είναι συναφές με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο 
της επιστήμης και τεχνολογίας της Γεωπονίας, όπως 
ενδεικτικά πτυχιούχοι από τα Τμήματα Επιστήμης Φυτι−
κής Παραγωγής, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Βιοτεχνολογίας, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής 
του Ανθρώπου, Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωρ−
γικής Μηχανικής, Φυτικής Παραγωγής, θερμοκηπιακών 
Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, Βιολογικής Γεωργίας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 98 του 
Ν. 4310/2014 (Α΄258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 
Καινοτομία και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 80 παρ. 
11 περ. α του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε 
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με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 4025/2011 
(228), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν.4076/2012 (Α159) και 
του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/(Α24), το Π.Μ.Σ. θα 
λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021−2022, 
οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της 
λειτουργίας του.

Η χρονική διάρκεια του Μ.Π.Σ. που οδηγεί σε Μετα−
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) θα είναι τέσσερα 
(4) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο 
διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλω−
ματικής εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής 
εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς 
και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματι−
κής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα 
(30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η δι−
πλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Το Μετα−
πτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απονέμεται μετά 
τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων. Η γλώσσα 
διδασκαλίας είναι η Ελληνική ή/και η Αγγλική.

Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Θεωρία 
Ώρες/

εβδομάδα

Εξάσκηση 
Ώρες/

εβδομάδα

Πιστωτικές 
μονάδες

1 Οργανική καλλιέργεια 
των φυτών 2 − 6

2 Αναπαραγωγική 
διαδικασία των φυτών 2 − 6

3
Στοιχεία 
προχωρημένης 
φυσιολογίας φυτών

2 2 6

4 Κλασσική και μοριακή 
Γενετική 2 3 6

5
Σύγχρονες τάσεις 
δημιουργίας νέου 
γενετικού υλικού

2 2 6

Σύνολο: 10 7 30

Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Θεωρία 
Ώρες/

εβδομάδα

Εξάσκηση 
Ώρες/

εβδομάδα

Πιστωτικές 
μονάδες

6

Συμβατική και οργανική 
καταπολέμηση των 

βιοτικών εχθρών των 
καλλιεργούμενων 

φυτών

2 2 6

7
Νομοθεσία παραγωγής 
και διακίνησης φυτικού 

Π. Υ.
2 6

8
Άρδευση και θρέψη 
των φυτών. Στοιχεία 

υδροπονίας
2 2 6

9 Τεχνολογία παραγωγής 
Π. Υ. 2 2 6

10
Παραγωγή Π. Υ. σε 

ελεγχόμενο περιβάλλον 
(θερμοκήπιο)

2 2 6

Σύνολο: 10 8 30

Γ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Θεωρία 
Ώρες/

εβδομάδα

Εξάσκηση 
Ώρες/

εβδομάδα

Πιστωτικές 
μονάδες

11 Αγενής παραγωγή Π. Y 
in−vivo. 2 2 6

12 Ιστοκαλλιέργεια και in−
vitro παραγωγή Π. Υ. 2 2 6

13

Μέθοδοι αναγνώρισης, 
πιστοποίησης και 
προστασίας του 
γενετικού υλικού. 
Ταυτοποίηση του 
φυτικού Π. Υ. με 

σύγχρονες τεχνικές

2 2 6

14 Ασφαλής αποθήκευση 
του φυτικού Π. Υ. 2 6

15 Διακίνηση και εμπορία 
του φυτικού Π. Υ. 2 6

Σύνολο: 10 6 30

Δ΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

16 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30
Σύνολο: 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ' ανώτερο όριο σε 
είκοσι πέντε (25) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Ο αριθμός 
των εισακτέων μπορεί να τροποποιείται με απόφαση 
της Ε.Δ.Ε. Επιπλέον του αριθμού αυτού θα γίνονται 
δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 148).

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν εκτός από Καθηγητές του Τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας και Καθηγητές άλλων Τ.Ε.Ι. και 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κα−
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148). 
Πιο συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό έργο θα επιτελείται 
κυρίως από το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ενώ θα κλη−
θούν να συμμετάσχουν και ως επισκέπτες εκπαιδευτές, 
είτε εκπαιδευτικό προσωπικό από άλλα τριτοβάθμια 
ιδρύματα της χώρας, είτε ειδικοί επιστήμονες με επι−
τυχημένη επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα 
της Γεωργίας Ελεγχομένου Περιβάλλοντος.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Ο υπάρχων εργαστηριακός εξοπλισμός καλύπτει τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποί−
ηση του Μ.Π.Σ.

Άρθρο 10
Κόστος Λειτουργίας

Το λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ. θα ανέλθει σε 
62.500€ ανά κύκλο λειτουργίας και αναλύεται ως εξής:
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ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ
% συμμετοχή 62.500 €

Αμοιβές εκπαιδευτικού 
προσωπικού 29.000 46.4

Δαπάνες μετακίνησης 
και έξοδα φιλοξενίας 1.875 3

Αμοιβές επίβλεψης 
Μεταπτυχιακών 

Διατριβών
− −

Διοικητική υποστήριξη 2.500 4
Αναλώσιμα 7.250 11,6

Λοιπά έξοδα −
Λειτουργικά έξοδα 
Τ.Ε.Ι. Δ. Μακεδονίας 15.625 25

ΕΛΚΕ. 6.250 10
62.500 € 100

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από 
δίδακτρα και χορηγίες, εφόσον αυτές υπάρξουν, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3685/2008 
(Α΄ 148), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Τα δίδακτρα 
καθορίζονται στα 2500 € ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για 
το σύνολο του προγράμματος. Δίνεται η δυνατότητα 
τροποποίησης του προϋπολογισμού μέχρι 10% σε συ−
γκεκριμένη κατηγορία δαπανών κατόπιν απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.

Άρθρο 11
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
πρόταση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 1 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

   F
   Αριθμ. 3/15/9.2.2016 (6)
Έγκριση αποζημίωσης ενεργών εφημεριών Βιοχημικού 

Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέα Γ.Ν − Κ.Υ Γουμέ−
νισσας για το έτος 2016. 

TΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Το με αρ.πρωτ.289/2−2−2016 έγγραφο του Φορέα 

Γουμένισσας. 
2. α) Τον Ν.3205/03 άρθρο 16 (ΦΕΚ 297/2003 τ.Α΄) "Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις".

β) Τον Ν. 3329/05 άρθρο 7 παρ. 5 (ΦΕΚ 81/2005 τ.Α΄) 
Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις".

γ) Τον Ν.3868/2010 άρθρο 1 (ΦΕΚ 129/2010 τ.Α΄) "Ανα−
βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές 

διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης".

δ) Τον Ν. 4354/2015 άρθρο 20 (ΦΕΚ 176/2015 τ.Α΄) "Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων".

ε) Την αριθ. Α2β/Γ.Π. 99933/31−12−2015 (ΦΕΚ 2932/2015 
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Υγείας "Ενεργείς εφημερίες Χημικών, 
Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, 
Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών 
Νοσοκομείων − Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων των Νο−
σηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περιφέρεια".

στ) Την αριθ. 3369/28−01−2016 απόφαση της 4ης Υ.ΠΕ. 
"Κατανομή ανά Νοσοκομείο των ποσών που έχουν 
εγκριθεί για την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
εφημεριών Ιατρικού προσωπικού − Επιστημονικού Προ−
σωπικού−Προσθέτων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού για 
το έτος 2016".

Σε συνέχεια της (στ) σχετικής απόφασης σύμφωνα 
με την οποία εγκρίθηκε για την Βιοχημικό του Γενικού 
Νοσοκομείου Κιλκίς/Φορέας Γενικό Νοσοκομείο−Κέντρο 
Υγείας Γουμένισσας (άτομο 1), αποζημίωση εφημεριών 
(1.600 ώρες εφημεριών), ποσού 10.374,87 €, σε βάρος του 
ΚΑΕ 0261 για το έτος 2016.

Εισηγούμαστε
Την έγκριση του παραπάνω ποσού (10.374,87 € − άτομο 1) 

και την κατανομή του στους μήνες του έτους, ανάλογα 
με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας, αποφασίζει 
ομόφωνα:

Εγκρίνει στην Βιοχημικό του Γενικού Νοσοκομείου Κιλ−
κίς/Φορέα Γενικού Νοσοκομείου−Κέντρο Υγείας Γουμένισ−
σας (άτομο 1), αποζημίωση εφημεριών (1.600 ώρες εφη−
μεριών), ποσού 10.374,87 €, σε βάρος του ΚΑΕ 0261 για το 
έτος 2016 και την κατανομή του στους μήνες του έτους, 
ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΜΒΙΝΗΣ 
  F

Αριθμ. απόφ. 3/16/19.2.2016 (7)
   Έγκριση αποζημίωσης και κατανομής ωρών υπερωρι−

ακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
στο προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς/Φο−
ρέας Γ.Ν.−Κ.Υ. Γουμένισσας, για το έτος 2016.

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Το με αρ. πρωτ. 288/2−2−2016 έγγραφο του Φορέας 

Γ.Ν.−Κ.Υ. Γουμένισσας.
2. α) Τον Ν.3205/2003 άρθρο 16 (ΦΕΚ 297/2003 τ.Α΄) 

"Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις".

β) Τον Ν. 3329/2005 άρθρο 7 παρ. 5 (ΦΕΚ 81/2005 τ.Α΄) 
"Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και λοιπές διατάξεις".
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γ) Τον Ν.3868/2010 άρθρο 1 (ΦΕΚ 129/2010 τ.Α΄) "Ανα−
βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης".

δ) Τον Ν. 4354/2015 άρθρο 20 (ΦΕΚ 176/2015 τ.Α΄) "Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων".

ε) Την Αριθ. Α2β/Γ.Π. 99927/31−12−2015 (ΦΕΚ 2932/2015 
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Υγείας "Καθιέρωση με αμοιβή υπερω−
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμά−
των ανά Υγειονομική Περιφέρεια" .

στ) Την Αριθ. 3369/28−01−2016 απόφαση της 4ης Υ.ΠΕ. 
"Κατανομή ανά Νοσοκομείο των ποσών που έχουν 
εγκριθεί για την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 
εφημεριών Ιατρικού προσωπικού−Επιστημονικού Προ−
σωπικού−Προσθέτων Αμοιβών Λοιπού Προσωπικού για 
το έτος 2016.

Σε συνέχεια της (στ) σχετικής απόφασης, σύμφωνα 
με την οποία εγκρίθηκε το ποσό των 54.463,90€, για 
το προσωπικό (55 υπάλληλοι), διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων του Νοσοκομείου για 19.000 ώρες υπερω−
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας  
για το έτος 2016.

Εισηγούμαστε
την έγκριση του παραπάνω ποσού (54.463,90€), την 

διάθεση και την κατανομή του για όλες τις κατηγο−
ρίες του προσωπικού (55 υπάλληλοι και 19.000 ώρες, 
υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ−
γασίας), όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για την εύρυθμη 
λειτουργία του Νοσοκομείου, κατά την διάρκεια του 
έτους ως εξής:

• υπερωρίες (ΚΑΕ 0261) 3.663,90€
• νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας

(ΚΑΕ 0263) 50.800€ Επίσης να υπάρχει δυνατότητα 
μεταφοράς πίστωσης από τον έναν ΚΑΕ στον άλλο, 
ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας, 
αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει το ποσό των (54.463,90€), την διάθεση και την 
κατανομή του για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού 
(55 υπάλληλοι και 19.000 ώρες, υπερωριακής, νυχτερινής 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού ωραρίου), όπου αυτό κριθεί απα−
ραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, 
κατά την διάρκεια του έτους ως εξής:

• υπερωρίες (ΚΑΕ 0261) 3.663,90€
• νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας (ΚΑΕ 

0263) 50.800€. 
Επίσης να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς πίστωσης 

από τον έναν ΚΑΕ στον άλλο, ανάλογα με τις λειτουρ−
γικές ανάγκες της υπηρεσίας.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΜΒΙΝΗΣ
F 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

     Στην αριθμ. πρωτ. 312 απόφαση των υπουργών Οι−
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού − Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 784/
τ.Β΄/23.03.2016, στη σελίδα 8928, στην β΄ στήλη, διορ−
θώνεται:

από το εσφαλμένο:
«Η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων μερικής πλη−

ρωμής όλων των Κατηγοριών Πράξεων (Κ.Π.), πλην των 
Κ.Π. 4.1.2.5 και 4.1.2.6. από τις Ο.Τ.Δ. Αλιείας στην ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου του έτους 2016.

Η παρούσα έχει ισχύ από τις 29/2/2016».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2016 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΤΙΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

στο ορθό:
«Η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων μερικής πλη−

ρωμής όλων των Κατηγοριών Πράξεων (Κ.Π.), πλην των 
Κ.Π. 4.1.2.5 και 4.1.2.6. από τις Ο.Τ.Δ. Αλιείας στην ΕΥΔ 
ΕΠΑΛΘ παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαΐου του έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2016 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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