
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών -τρι-
ών που θα Εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες 
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά 
το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

2 Τροποποίηση της ΔΥ2α/Γ.Π. 26617/21-3-2005 
(ΦΕΚ 431/τ.Β΄/5-4-2006 υπουργικής απόφασης 
«Εθνική Αναγνώριση Επιστημονικών Περιοδικών».

3 Ανάθεση αντικειμένου προγραμματισμού, ωρί-
μανσης και υποβολής προς έγκριση έργων στο 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(European Fund for Strategic Investments - EFSI)

4 Τροποποίηση της με Α.Π. 23047/21326/Π12/ 
5/00006/Ε/Ν.3299/04/13.05.2008 απόφασης 
Γ.Γ.Π.Β.Α περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρεί-
ας «ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ» 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, ως προς το φυσικό 
και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης.

5 Τροποποίηση της με Α.Π: 23880/23166/Π12/5/ 
00047/Ε/ Ν.3299/ 2004/03-02-2009 απόφασης 
του Γ.Γ.Π.Β.Α περί υπαγωγής επένδυσης της εται-
ρείας «Α. ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ-Χ. ΦΛΑΜΟΥ Ο.Ε» στις δια-
τάξεις του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικεί-
μενο.

6 Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυ-
χτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεω-
τικής εβδομαδιαίας, σε εργαζομένους Τμήματος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας.

7 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2016, 
υπαλλήλων του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτι-
σμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης, Βούλας, 
Βουλιαγμένης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Aριθμ. Φ.337.1/112/287259/Σ. 3288 (1)
Καθορισμός του αριθμού των σπουδαστών -τρι-

ών που θα Εισαχθούν στα Ανώτατα Στρατιωτικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) κατά 

το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. To N. 1294/1982 «Συμπλήρωση των διατάξεων της 

νομοθεσίας "Περί Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων" που 
αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή.» 
(ΦΕΚ 122/4-10-1982 τ. Α)

β. Τα άρθρα 1 και 4 του Ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδα-
στών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 56/28-4-1983 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Το άρθρο 11 του Ν. 1911/1990 «Εισαγωγή γυναικών στις 
ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166/11-12-1990, τ. Α').

δ. Τα άρθρα 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 143/28-6-2014 τ. Α), λαμβάνοντας υπόψη και 
το Π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/21-3-2002 τ. Α').

ε. Το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 266/24-12-1997 
τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Το άρθρο 6 του Ν. 2913/2001 «Ρύθμιση θεμάτων 
Μετοχικών Ταμείων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 102/23-5-2001 τ. Α), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

ζ. Το άρθρο 3 του Ν. 3257/2004 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 143/29-7-2004 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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η. Το άρθρο 31 του Ν. 3320/2005 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώ-
πων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ» 
(ΦΕΚ 48/23-2-2005 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ. Το άρθρο 11 του Ν. 3648/2008 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
αναπήρων πολέμου, προσωπικού του Υπουργείου Εθνι-
κής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/29-2-2008 τ. Α'), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι. Το άρθρο 3 του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Κατόχων Τίτλου Απολυ-
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/19-2-2009 τ. Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ια. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,που κυρώθηκε με 
το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98).

ιβ. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α' 194) «Ανάληψη Υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες».

ιγ. Την Φ.300/4/128536/Σ.99/12-11-2012 «Καθορισμός 
Αριθμού Εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές των Ενό-
πλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Β' 3010/13-11-2012).

ιδ. Το άρθρο 39 του Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ. Α') όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
52 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 188/15-5-2014 τ.Α') και ισχύει.

ιε. Την υπ' αριθμ. Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οι-
κονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168/8-10-2015).

ιστ. Την υπ' αριθμ. 82/2016 εισηγητική έκθεση του 
Προϊστάμενου Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΕΘΑ.

ιζ. Τις εισηγήσεις των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
ιη. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης, η 

δαπάνη που προκαλείται σε βάρος του Κρατικού Π/Υ εί-
ναι κατά το οικονομικό έτος 2016 ύψους 3.578.962 ευρώ, 
κατά το οικονομικό έτος 2017 5.112.150 ευρώ, κατά το 
οικονομικό έτος 2018 6.136.590 ευρώ, κατά το οικονο-
μικό έτος 2019 7.499.700 ευρώ και κατά το οικονομικό 
έτος 2020 15.424.000 ευρώ.

ιθ. Την υπ' αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.65/8035/9-5-2016 εγκρι-
τική απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ1 της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός Εισακτέων

1. Να εισαχθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2016 - 2017, 
κατά Σχολή — Τμήμα, σπουδαστές, ως εξής:

α. Στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
(ΑΣΕΙ)

A/A ΣΧΟΛΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) 212

(1) ΟΠΛΑ 147

(2) ΣΩΜΑΤΑ 29

(3) Μ.ΥΠΞΚΟΙ ΣΞ Ν. 1294/82 
(ΟΠΛΑ- ΣΩΜΑΤΑ) 36 (30- 6)

2.

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ 
(ΣΝΔ) 34

(1) ΜΑΧΙΜΟΙ 23

(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 11

3.

ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) 56

(1) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 40

(2) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 16

4.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑ-
ΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (ΣΣΑΣ) 61

(1) ΙΑΤΡΙΚΟ 30

(2) ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ 03

(3) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 03

(4) ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 02

(5) ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 06

(6) ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
04

(7) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 13

5. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) 20

β. Στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών 
(ΑΣΣΥ)

A/A ΣΧΟΛΕΣ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

1

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
Σ Ξ (ΣΜΥ) 151

(1) ΟΠΛΑ 102

(2) ΣΩΜΑΤΑ 49

2

ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΣΜΥΝ) 97

(1) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Α΄ 7

(2) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Β΄ 34

(3) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Γ΄ 15

(4) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΕΔΙΟΥ Δ΄ 41

3 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΞΚΩΝ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΤΥΑ) 158

4 ΣΧΟΛΗ ΥΠΞΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
(ΣΥΔ) 30

Άρθρο 2
Κατηγορίες - Ποσοστά Υποψηφίων

1. Στον οριζόμενο συνολικό αριθμό εισακτέων των 
Σχολών, του άρθρου 1 περιέχονται οι εξής ειδικές κατη-
γορίες με τα αντίστοιχα ποσοστά: 

α. Της παραγράφου 1α του άρθρου 11 του Ν.3648/2008 
που αφορά στα τέκνα πολυτέκνων και τριτέκνων οικο-
γενειών, τα οποία εισάγονται σε ποσοστό μέχρι 35% επί 
του εκάστοτε καθοριζομένου αριθμού εισακτέων κατά 
σειρά επιτυχίας.
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β. Των παραγράφων 1β του άρθρου 11 του Ν.3648/ 
2008 που αφορούν:

(1) Τέκνα - αδελφούς αναπήρων και τραυματισθέντων 
στρατιωτικών (σε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%) 
που τραυματίστηκαν σε πολεμικές επιχειρήσεις ή σε ει-
ρηνική περίοδο, λόγω παθήσεως τους σε διατεταγμένη 
υπηρεσία και ένεκα αυτής.

(2) Τέκνα Ελλήνων μόνιμων στρατιωτικών εφέδρων και 
κληρωτών οπλιτών που συμμετείχαν με οποιονδήποτε 
τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου 
από 20 Ιουλίου έως την 20 Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, 
καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην 
Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφίνου και Αγ. 
Θεοδώρους της Κύπρου.

(3) Τέκνα θανόντων στρατιωτικών των ΕΔ στον πόλεμο 
ή στην ειρήνη κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρε-
σίας και ένεκα αυτής.

(4). Οι υποψήφιοι/ες της παραπάνω παραγράφου 1β ει-
σάγονται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του ποσοστού 35%, 
σε κάθε περίπτωση όμως τουλάχιστον ένα (1) άτομο.

γ. Της παραγράφου 1γ του άρθρου 11 του Ν. 3648/2008 
που αφορά στους Έλληνες εξωτερικού σε ποσοστό μέχρι 
3%, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2552/1997, όπως 
ισχύει.

δ. Του άρθρου του Ν. 1294/1982, που αφορά σε ει-
σαγωγή Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς, 
σε ποσοστό 20%, με τις διαδικασίες που στον ίδιο νόμο 
καθορίζονται.

2. Οι υποψήφιοι που θα υπαχθούν στις ειδικές κατη-
γορίες 1α και β (35%), θα κριθούν για την εισαγωγή τους 
με βάση το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν 
στις πανελλαδικές γραπτές εξετάσεις του ΥΠΠΕΘ, κατά 
φθίνουσα σειρά μορίων και τη δήλωση προτίμησής 
τους, κατά πρώτον ως υποψήφιοι της γενικής σειράς 
και εφόσον δεν συγκεντρώνουν τη βάση της γενικής 
σειράς κρίνονται στη συνέχεια με την ειδική κατηγορία 
στην οποία ανήκουν.

3. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων της ειδικής 
κατηγορίας 1α και β (35%), αυτές συμπληρώνονται από 
υποψηφίους της γενικής σειράς. Αντίστοιχες κενές θέ-
σεις της περίπτωσης 1δ, μεταφέρονται αναλογικά στη 
γενική σειρά και στις κατηγορίες 1α και β. Κενές θέσεις 
της παραγράφου 1γ ("Έλληνες Εξωτερικού") του παρό-
ντος άρθρου σε καμία περίπτωση δε μεταφέρονται και 
δεν καλύπτονται από υποψήφιους οποιασδήποτε άλλης 
σειράς ή κατηγορίας.

Άρθρο 3 
Ποσοστά Αποφοίτων Λυκείου Προηγουμένων 
Ετών - ΕΠΑΛ Α'

1. Ο αριθμός εισακτέων, θα καλυφθεί κατά το 90% 
από όσους υποψηφίους διαγωνισθούν το έτος 2016 στα 
μαθήματα της Γ' Τάξης του Γενικού Λυκείου, σε εθνικό 
επίπεδο. Το υπόλοιπο 10% του αριθμού των εισακτέων, 
να καλυφθεί από τους κατόχους απολυτηρίου οποιου-
δήποτε τύπου Λυκείου χωρίς νέα εξέταση,με βάση τη 
βαθμολογία της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικά 
εξεταζόμενα μαθήματα τα δύο προηγούμενα έτη (2014 
και 2015). Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθ-

μού των εισακτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του 
έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του 
έτους 2015 σε ποσοστό 60%. Σε περίπτωση μη συμπλή-
ρωσης του αριθμού εισακτέων αυτής της κατηγορίας, οι 
κενές θέσεις συμπληρώνονται από την κατηγορία του 
90 %.

2. Ποσοστό 8% επί του αριθμού εισακτέων στα ΑΣΣΥ, 
καλύπτεται από υποψηφίους ημερήσιων Επαγγελματι-
κών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Το ποσοστό αυτό [(κατά το 90% 
από τους υποψηφίους που θα διαγωνισθούν το έτος 
2016 στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και 
κατά το 10% από κατόχους απολυτηρίου οι οποίοι εξε-
τάσθηκαν στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τα 
δύο προηγούμενα έτη (οι θέσεις κατανέμονται στους 
υποψήφιους του έτους 2014 σε ποσοστό 40% και στους 
υποψήφιους του έτους 2015 σε ποσοστό 60%)] υπολογί-
ζεται επί των θέσεων, που αντιστοιχούν στη Γενική Σειρά 
και στις Ειδικές Κατηγορίες των περιπτώσεων 1α και 1β 
του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Λοιπές Διατάξεις

1. Στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή υπο-
ψηφίων ως επιλαχόντων, για πλήρωση τυχόν κενών θέ-
σεων οι οποίες δημιουργούνται λόγω μη παρουσιάσεως, 
παραιτήσεως ή απομακρύνσεως υποψηφίων, που έχουν 
κριθεί εισακτέοι στις Σχολές αυτές, βάσει των αποτελε-
σμάτων που εκδόθηκαν από το ΥΠΠΕΘ.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β του Άρθρου 
2 της παρούσας, κατά τον υπολογισμό των ποσοστών 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 3 της παρούσας, τα κλασματικά υπό-
λοιπα από 0,5 και άνω, στρογγυλοποιούνται προς τα άνω 
στην επόμενη μονάδα, ενώ τα κλασματικά υπόλοιπα από 
0,49 και κάτω στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω, στην 
προηγούμενη μονάδα ή στο μηδέν. Σε περίπτωση που 
εξαιτίας της παραπάνω στρογγυλεύσεως ο συνολικός 
αριθμός θέσεων (Γενική Σειρά και Ειδικές Κατηγορίες) 
υπερβαίνει τον συνολικό διατιθέμενο αριθμό, τότε η 
υπερβαίνουσα θέση εκπίπτει από την κατηγορία που 
έχουν διατεθεί οι περισσότερες. Ο παραπάνω τρόπος 
υπολογισμού δεν εφαρμόζεται, εάν προκύπτει υπέρβα-
ση ή μείωση του συνολικού αριθμού εισακτέων.

3. Έναρξη ισχύος από δημοσιεύσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Εθνικής Άμυνας Παιδείας, Έρευνας 
 και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   
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  Αριθμ. Γ4γ/Γ.Π.οικ.38010 (2)
Τροποποίηση της ΔΥ2α/Γ.Π. 26617/21-3-2005 

(ΦΕΚ 431/τ.Β΄/5-4-2006)  υπουργικής απόφασης 

«Εθνική Αναγνώριση Επιστημονικών Περιοδικών». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του 

Ν. 2256/1994 «Συμβούλια κρίσης και επιλογής Ιατρικού 
και Οδοντιατρικού προσωπικού και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 196/Α/1994) με τις οποίες επανήλθαν σε ισχύ οι 
διατάξεις των παραγράφων 4 (εκτός της περίπτωσης δ') 
και 5 του άρθρου 27 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας» (ΦΕΚ 143/Α/1983).

2. Την με αριθμ. A3 β/447/14-1-1985 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 19/Β/1985) περί καθορισμού των περιοδι-
κών στα οποία οι δημοσιεύσεις επιστημονικών εργασιών 
γιατρών αποτελούν κριτήριο για τη διεκδίκηση θέσης 
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ.

3. Την αριθμ. ΔΥ13α/οικ.39832/4-12-1997 υπουργική 
απόφαση περί ιεράρχησης κριτηρίων κρίσης και συγκρι-
τικής αξιολόγησης υποψηφίων για θέσεις κλάδου Ιατρών 
Ε.Σ.Υ. (ΦΕΚ 1088/τ.Β/9-12-1997).

4. Την παραγρ.2 του άρθρου 25 του Ν. 4238/2014 
(ΦΕΚ 38/τ.Α/17-2-2014)»Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.ΥΥ. και λοιπές 
διατάξεις».

5. Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ 173/τ.Α/28-8-2014) όπως ισχύει.

6. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» (ΦΕΚ 20/τ.Α/27-1-2015).

7. Το άρθρο 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της αν-
θρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/τ.Α/19-3-2015).

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

9. Την υπ' αριθμ. Υ25 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/τ.Β/6-10-2015).

10. Το από 24-2-2016 έγγραφο αίτημα της Ελληνικής 
Ουρολογικής Εταιρείας.

11. Την υπ' αριθμ. ΔΥ2α/Γ.Π.26617/21-3-2005 (ΦΕΚ 
431/5-4-2005) υπουργική απόφαση «Εθνική Αναγνώρι-
ση Επιστημονικών Περιοδικών».

12. Την υπ' αριθμ. 2010/14-4-2016 απόφαση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
(ΚΕ.Σ.Υ.).

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (σχετική η αριθμ. Β1α/οικ. 36553/
23-5-2016 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σύμφωνα με 
την παρ. 5 περ. ε' του άρθρου 24 του Ν.4270/2014-
ΦΕΚ 143/τ.Α/2014), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΥ2α/Γ.Π. 26617/
21-3-2005 (ΦΕΚ 431/τ.Β΄/5-4-2005) υπουργική απόφαση 
«Εθνική Αναγνώριση Επιστημονικών Περιοδικών» με την 
οποία εντάχθηκε στα επιστημονικά περιοδικά με εθνική 
αναγνώριση το περιοδικό «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ»της 
Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας, το οποίο μετονομά-
ζεται  σε «HELLENIC UROLOGY».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι   

  Αριθμ. ΠΥΣΠ/ΓΕΝ/οικ/493 (3)
Ανάθεση αντικειμένου προγραμματισμού, ωρί-

μανσης και υποβολής προς έγκριση έργων στο 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 

(European Fund for Strategic Investments - EFSI), 

στη Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με 

Σύμβαση Παραχώρησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98) «Κωδι-

κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα», όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α') και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 
Α' 114) περί ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Το Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α' 176) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

5. Την με αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 70990/Φ.2.2.1/19.11.2015 (ΦΕΚ 
2578 Β) απόφαση Υπουργού ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων 
έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) και ειδικό-
τερα το Μέρος Β, «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες Σύναψης 
Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρε-
σιών», κατά το μέρος που ισχύει.

7. Το άρθρο τρίτο του Ν. 4380/2016 (Α'66) «Κύρωση της 
Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου Μεταξύ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της και της Δημο-
κρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις», κατά το μέρος 
που αφορά στην αναστολή εφαρμογής του Ν. 4281/2014.

8. Το Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της κωδικο-
ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».

9. Τη με αρ. πρωτ. Δ16α/04/773/29-11-1990  (ΦΕΚ Β' 746) 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της 
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Κυβέρνησης και του Αναπλ. Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Εξαί-
ρεση διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα 
των τριών υπογραφών».

10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής του.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και αφού λάβαμε υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1017 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 
2015, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύ-
σεων, τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών 
και την Ευρωπαϊκή Πύλη Επενδυτικών Έργων και την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 και 
(ΕΕ) αριθ. 1316/2013 - το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης L169/01-07-2015)

2. Την παρ. 2 του άρθρου 180 του Ν. 3669/2008 
(ΦΕΚ Α' 116) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθε-
σίας κατασκευής δημοσίων έργων» σύμφωνα με την 
οποία «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατί-
θεται η διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης έργου σε 
οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα, Διεύθυνση ή Ειδική 
Υπηρεσία Δημόσιων Έργων (ΕΥΔΕ), της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων».

3. Το άρθρο 42 του Π.δ. 109/2014 με το οποίο καθο-
ρίζονται ως επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προ-
γραμματισμού Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης 
της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ο προγραμματισμός, η 
ωρίμανση και ανάθεση των έργων που εκτελούνται με 
σύμβαση παραχώρησης, καθώς και το άρθρο 70 του 
ιδίου με το οποίο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Υποδομών του 
ιδίου Υπουργείου.

Και επειδή:
1. Τα έργα υποδομών που δυνητικά μπορούν να εντα-

χθούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
αποσκοπούν στη μόχλευση ιδιωτικών πόρων και καταρ-
χήν αναφέρονται σε έργα παραχώρησης.

2. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Υποδομών με Σύμ-
βαση Παραχώρησης της Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινω-
νιακών Υποδομών είναι η καθ' ύλην αρμόδια Διεύθυνση 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών για τον προγραμμα-
τισμό, την ωρίμανση και ανάθεση έργων που εκτελού-
νται με σύμβαση παραχώρησης, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε στη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης της Γενικής Δι-
εύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών, της Γενικής Γραμ-
ματείας Υποδομών, το αντικείμενο του προγραμματι-
σμού, ωρίμανσης και υποβολής προς έγκριση έργων στο 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (European 
Fund for Strategic Investments - EFSI).

(Ειδικότερα τα έργα που κατ' αρχήν περιλαμβάνονται 
στο ανωτέρω αντικείμενο είναι:

1.1 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, 
συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου της Υποθαλάσ-
σιας Οδικής Ζεύξης Νήσου Σαλαμίνας.

1.2 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, 
συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου της νότιας επέ-
κτασης της Περιμετρικής Υμηττού μέσω αστικής σήραγ-
γας και την αναβάθμιση της κυκλοφοριακής ικανότητας 
της Λεωφόρου Βουλιαγμένης νότια της σύνδεσης με τη 
σήραγγα

1.3 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, 
συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα 
Λαυρίου μετά των συνδέσεων με τον προαστιακό σιδη-
ρόδρομο και την Αττική Οδό.

1.4 Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, 
συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου του λιμένα 
Αλεξανδρούπολης μετά των οδικών συνδέσεων με την 
Εγνατία Οδό και τη βιομηχανική περιοχή Αλεξανδρού-
πολης και την αναβάθμιση και ηλεκτροκίνηση της σι-
δηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη - Ορμένιο.)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι   

(4)
 Τροποποίηση της με Α.Π. 23047/21326/Π12/ 

5/00006/Ε/Ν.3299/04/13.05.2008 απόφασης 

Γ.Γ.Π.Β.Α περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρεί-

ας «ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ» 

στις διατάξεις του Ν. 3299/04, ως προς το φυσι-

κό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσης. 

 Με την ΑΠ οικ. 31606/716/Π12/5/00006/Ε/Ν.3299/ 
2004/16.06.2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αι-
γαίου εγκρίθηκε η τροποποίηση της με ΑΠ 23047/21326/
Π12/5/00006/Ε/Ν.3299/04/13.05.2008 (Β΄994) Γ.Γ.Π.Β.Α 
περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυ-
σης της εταιρείας «ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ-
ΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΕ», 
που αναφέρεται στην «Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 
4 αστέρων δυναμικότητας 22 διαμερισμάτων 43 κλινών 
(Α' φάση)» στον Πρώην Δήμο Πέτρας Μήθυμνας Λέσβου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Α.Π. 
23047/21326/Π12/5/00006/Ε/Ν.3299/04/13.05.2008 
απόφασης υπαγωγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 σύμφωνα με τα 
άρθρα 11 παρ.5 και 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το 
άρθρο 9 του Π.δ. 33/2011.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Ι   

(5)
 Τροποποίηση της με Α.Π: 23880/23166/Π12/5/ 

00047/Ε/ Ν.3299/ 2004/03-02-2009 απόφασης του 

Γ.Γ.Π.Β.Α περί υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας 

«Α. ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ-Χ. ΦΛΑΜΟΥ Ο.Ε» στις διατάξεις 

του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο. 

 Με την ΑΠ οικ 31588/714/Π12/5/00047Ε/Ν.3299/ 
04/16-6-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αι-
γαίου εγκρίθηκε η τροποποίηση της με Α.Π 23880/23166/
Π12/5/00047/Ν. 3299/2004/03-02-2009 απόφασης του 
Γ.Γ.Π.Β.Α (Β΄293) περί υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, επένδυσης 
της εταιρείας «Α. ΔΙΟΜΑΤΑΡΗ-Χ. ΦΛΑΜΟΥ Ο.Ε» που ανα-
φέρεται στην ίδρυση ελαιοτριβείου για μετεγκατάσταση 
υφιστάμενης μονάδας και εγκατάσταση μονάδας συσκευ-
ασίας ελαιολάδου στη Νέα Ποταμιά Αμανής στη Χίο, συνο-
λικής ενισχυόμενης δαπάνης 256.204,91€ και ποσοστό επι-
χορήγησης 46%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 117.854,26€.

Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 77.732,00€ που 
αποτελεί ποσοστό 30,34% επί του συνολικού κόστους της 
επένδυσης. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 
60.620,64€ ήτοι ποσοστό 23,66% του ύψους της επένδυσης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ' αριθμ. Α.Π. 
23047/21326/Π12/5/00006/Ε/Ν.3299/04/13.05.2008 
απόφασης υπαγωγής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004 σύμφωνα με τα 
άρθρα 11 παρ.5 και 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το 
άρθρο 9 του Π.δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Η Περιφερειάρχης

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 169/2016 (6)
Καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυ-

χτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεω-

τικής εβδομαδιαίας, σε εργαζομένους Τμήματος 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

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

2010, περί των αρμοδιοτήτων του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007, 

περί ωρών εργασίας - ημερών αργίας και περί της δια-

δικασίας καθιέρωσης εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες, για την εξυπη-
ρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών, που λειτουργούν 
σε 24ωρη βάση ή όλες τις ήμερες του μήνα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 παρ.
Β1 «αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου».

4. Την αριθμ. 29639/3369/6-4-2015 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 683/Β/21-4-2015, με την οποία εγκρίθηκε η 
εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας 
και η καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, όλο το μήνα και 
Κυριακές και εξαιρέσιμες για το Τμήμα Καθαριότητας 
και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Δήμου Ναυπακτίας.

5. Την αριθμ. 949/30-12-2015 απόφαση Δημάρχου 
καθιέρωσης υπερωριακής, απογευματινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή για το προ-
σωπικό του Δήμου Ναυπακτίας , που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 595/Β/7-3-2016 .

6. Την ανάγκη καθιέρωσης εργασίας με αποζημίωση 
κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας, σε εργαζομένους Τμήματος 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περι-
βάλλοντος του Δήμου Ναυπακτίας, υπηρεσία η οποία 
έχει 24ωρη λειτουργία, όλες τις ημέρες του μήνα και 
Κυριακές και εξαιρέσιμες.

7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό, οικονομικού 
έτους 2016 του Δήμου Ναυπακτίας υπάρχουν εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις για νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του Τμήματος Καθα-
ριότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος: 
α) για τους μονίμους υπαλλήλους στον Κ.Α. 20-6011.001 πο-
σού ύψους 592.000,00 €, β) για τους υπαλλήλους με σχέση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Κ.Α. 20-6021.001 
ποσού ύψους 55.000,00 € και γ) για τους υπαλλήλους με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Κ.Α. 20-
6041.001 ποσού ύψους 55.000,00 €, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, για το χρονικό διάστημα του έτους 
2016, εργασία με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας στο, 
μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου καθώς και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου, προσωπικό του Τμήματος Καθαρι-
ότητας και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος του Δήμου Ναυπακτίας, για την κάλυψη αναγκών 
λειτουργίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
20 του Ν. 4354/2015, ως εξής:

Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

13 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 10.920

16 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 13.440
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Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΑΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 840

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.520

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΟΧ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

ΩΡΕΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ 840

3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.520

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ναύπακτος, 13 Απριλίου 2016

Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι    

 Αριθμ. απόφ. 190/2016  (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας έτους 2016, 

υπαλλήλων του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολι-

τισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης, Βού-

λας, Βουλιαγμένης.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010.
2. Την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Οργανισμού (ΦΕΚ 516/Β/28-2-2014).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
5. Την υπ' αριθ. 2/31029 /ΔΕΠ/06.5.2016 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Ορ-

γανισμό.
7. Τις εποχιακές, έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές 

ανάγκες κατά το τρέχον έτος, που έχουν προκύψει από 
την μείωση του προσωπικού, και των όλο και αυξανό-
μενων αναγκών των δημοτών, για την λειτουργία παιδι-
κών σταθμών, αθλητικών και καλλιτεχνικών τμημάτων, 
πολιτιστικών-αθλητικών εκδηλώσεων, και επιβάλλουν 
την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
κατά τις απογευματινές ώρες, της Διεύθυνσης Πολιτι-
σμού Αθλητισμού και Παιδικής Αγωγής και Υπηρεσιών 
Υποστήριξης του Οργανισμού πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι, η απαιτούμενη δαπάνη για την υπε-
ρωριακή εργασία των υπαλλήλων του Οργανισμού έχει 
προβλεφθεί και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις των 
Κ.Α. :15-6012.001 με ποσό 3.000 ευρώ, 15-6022.001 με 
ποσό 2.000 ευρώ, 15-6042.001 με ποσό 3.000 ευρώ, του 
προϋπολογισμού του έτους 2016.

9. Το γεγονός ότι, οι ανάγκες του Οργανισμού επι-
βάλουν την καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή για το έτος 2016, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία έτους 
2016, στις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡ. 

ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΩΝ

ΠE ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 1

ΠΕ ΙΔΑΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

TE ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 2

TE ΙΔΟΧ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1

ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 1

ΔΕ ΙΔΟΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1

ΔΕ ΜΟΝΙΜΟΙ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 1

ΔΕ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ 2

ΥΕ ΙΔΟΧ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 2

ΥΕ ΙΔΟΧ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2

2. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των παρα-
πάνω υπαλλήλων του Οργανισμού, για το δεύτερο εξά-
μηνο του έτους 2016 και συγκεκριμένα έως 31/12/2016 
καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ως εξής:

• Απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκο-
σι (120) ανά υπάλληλο το εξάμηνο, με την προβλεπόμενη 
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνη-
μονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού.

3. Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες του Οργανισμού.

4. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παραπάνω 
απασχόληση, βαρύνει τους προαναφερόμενους Κ.Α. του 
προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2016.

5. Η απόφαση αυτή, θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια 
εφημερίδα σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006 και στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως,

6. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά την παρ. Α.1 του άρ-
θρου 20 του Ν. 4354/2015. 

 Βουλιαγμένη, 14 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ  
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*02021351107160008*

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

     

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

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

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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