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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12502/254 (1)
    Καθορισμός αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−

ας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική 
άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 
2015−2016 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 94 του 

Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 6 του άρθρου 1 
του Ν. 1256/1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχό−
ληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών 
στο δημόσιο τομέα καθώς για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 65), όπως επαναπροσδιορίστηκε από την παρ. 5 του 
άρθρου 19 του Ν. 1586/1986 (Α΄ 37).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 1892/1990 «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 101), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν.  2956/2001 «Αναδιάρθρωση 
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258) και ιδίως της παρ. 
2 του άρθρου 2, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 10, 11, των εδαφίων 
α και β της παρ. 3 και των παρ. 6 και 7 του άρθρου 14, 
των περ. α και θ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 
18 του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευ−
τεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 146), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του 
Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει 
τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 51 του 
Ν. 4262/2014 (Α΄ 114) και τις διατάξεις του άρθρου 37 
του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ−
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε−
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 29).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Β.δ./03−06−
1952 «Περί εκπαιδεύσεως μαθητών − τεχνιτών» (Α΄ 157).

9. Το Ν.δ. 2961/1954 «Περί συστάσεως Οργανισμού 
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας» (Α΄ 197), 
όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Β.δ. 405/1971«Περί 
οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπη−
ρεσιών του ΟΑΕΔ» (Α΄ 123), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

12. Το Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 180).
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13. Το Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
και θρησκευμάτων» (Α΄ 181).

14. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).

15. Τη με αριθμό Υ1/22−09−2015 «Καθορισμός σειράς 
τάξης των Υπουργείων» απόφαση του Πρωθυπουργού 
(Β΄ 2076).

16. Τη με αριθμό Υ56/22−10−2015 «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των στην αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ουρανία 
Αντωνοπούλου» Απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄2281).

17. Τη με αριθμ. 8326/272/23−02−2016 εισήγηση της Προ−
ϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

18. Τη με αριθμ. ΑΤ2/6288/14/11−02−2016 εισήγηση του 
Γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης.

19. Τις προτάσεις των φορέων που εστάλησαν στον 
ΟΑΕΔ και περιλαμβάνονται στην υπ’  αριθμ. 107/2/
19−01−2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

20. Τη με αριθμό 107/19−01−2016 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΟΑΕΔ που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 2/19−01−2016 Συνε−
δρίαση, όπως διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
το με αριθμ. πρωτ. 5735/21−01−2016 έγγραφο.

21. Το με αριθμό 8609/29−01−2016 διευκρινιστικό έγ−
γραφο του ΟΑΕΔ.

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του 
ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό αριθμού μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητεί−
ας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν για πρακτι−
κή άσκηση στο Δημόσιο Τομέα κατά το σχολικό έτος 
2015−2016 μετά από προτάσεις των οικείων Φορέων, οι 
οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του 
ΟΑΕΔ, ως εξής:

1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 28 μαθητές (υπ’ αριθμ. 213/2015 απόφαση Δ.Σ.)
2 ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 545/2015 απόφαση Δ.Σ.)
3 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 20 μαθητές (υπ’ αριθμ. 181/2015 απόφαση Δ.Σ.)
4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ «ΘΡΙΑΣΙΟ» 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 34/2015 απόφαση Δ.Σ.)
5 Ψ.Ν.Α ΑΤΤΙΚΗΣ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 14/2015 απόφαση Δ.Σ.)

6
ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΒΡΕΦΙΚΗΣ−ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ 2 μαθητές (υπ’ αριθμ. 55/2015 απόφαση Δ.Σ.)
7 ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 7 μαθητές (υπ’ αριθμ. 472/2015 απόφαση Δ.Σ.)
8 ΔΕ.Υ.Α. ΣΙΝΤΙΚΗΣ 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 51/2015 απόφαση Δ.Σ.)
9 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 6 μαθητές (υπ’ αριθμ. 399/2015 απόφαση Δ.Σ.)
10 ΔΕ.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ 8 μαθητές (υπ’ αριθμ. 66/2015 απόφαση Δ.Σ.)
11 ΔΕ.Υ.Α. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 65/2015 απόφαση Δ.Σ.)
12 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 400/2015 απόφαση Δ.Σ.)
13 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 1 μαθητής (υπ’ αριθμ. 331/2015 απόφαση Δ.Σ.)
14 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 300/2015 απόφαση Δ.Σ.)

15

ΔΟΠΑΦΜΑΗ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» 20 μαθητές (υπ’ αριθμ. 200/2015 απόφαση Δ.Σ.)

16
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΓΟΥΣ» 5 μαθητές (υπ’ αριθμ. 22/2015 απόφαση ΔΣ.)
17 Δ.Ε.Υ.Α. ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 35/2015 απόφαση Δ.Σ.)
18 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 6 μαθητές (υπ’ αριθμ. 192/2015 απόφαση Δ.Σ.)

19
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» 4 μαθητές (υπ’ αριθμ. 18211/2015 απόφαση Δ.Σ.)
20 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 7 μαθητές (υπ’ αριθμ. 367/2015 απόφαση Δ.Σ.)

21
Ν.Π.ΔΔ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ−ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ−ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ. 67/2015 απόφαση ΔΣ.)

22
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ −ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ. 7/2015 απόφαση Δ.Σ.)
23 Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ 23 μαθητές (υπ’ αριθμ. 206/2015 απόφαση Δ.Σ.)
24 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 17 μαθητές (υπ’ αριθμ. 38/2015 απόφαση Δ.Σ.)

25
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ−ΠΑΙΔΕΙΑΣ−

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 1 μαθητής (υπ’ αριθμ. 66/2015 απόφαση Δ.Σ.)
26 Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 2 μαθητές (υπ’ αριθμ. 179/2015 απόφαση Δ.Σ.)
27 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 7 μαθητές (υπ’ αριθμ. 19/2015 απόφαση ΔΣ.)

28

6Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
«ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ» 6 μαθητές (υπ’ αριθμ. 486/2015 απόφαση Δ.Σ.)
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29 Δ.Ε.Υ.Α. ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ. 63/2015 απόφαση ΔΣ.)

30

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 μαθητές (υπ’ αριθμ. 73/2015 απόφαση ΔΣ.)

31

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
(Ν.Π.Δ.Δ) 8 μαθητές (υπ’ αριθμ. 92/2015 απόφαση ΔΣ.)

32 ΔΕ.ΥΑ. ΘΕΡΜΗΣ 12 μαθητές (υπ’ αριθμ. 133/2015 απόφαση Δ.Σ.)

33

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

«ΡΟΔΑ» 6 μαθητές (υπ’ αριθμ. 43/2015 απόφαση ΔΣ.)
34 Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 430/2015 απόφαση Δ.Σ.)
35 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 6 μαθητές (υπ’ αριθμ. 53/2015 απόφαση Δ.Σ.)
36 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 15 μαθητές (υπ’ αριθμ. 333/2015 απόφαση Δ.Σ.)
37 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ. 278/2015 απόφαση Δ.Σ.)
38 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 20 μαθητές (υπ’ αριθμ. 625/2015 απόφαση Δ.Σ.)

39
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ−ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ−ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ 

ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 20 μαθητές (υπ’ αριθμ. 17/2015 απόφαση Δ.Σ.)

40

2η ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡ. ΠΕΙΡ. ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» 

Γ.Ν.−Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ» −
Γ.Ν.−Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» 10 μαθητές (υπ’ αριθμ. 36/2015 απόφαση Δ.Σ.)

41 Δ.Ε.Υ.Α. ΡΟΔΟΥ 4 μαθητές (υπ’ αριθμ. 319/2015 απόφαση Δ.Σ.)
42 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΡΙΑΣ 3 μαθητές (υπ’ αριθμ. 11/2015 απόφαση ΔΣ.)

43

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

(ΔΕ.Τ.Η.Π.) 2 μαθητές (υπ’ αριθμ371/2015 απόφαση ΔΣ.)

44

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 3 μαθητές (υπ’ αριθμ. 52/2015 απόφαση ΔΣ.)

45
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ

Γ. Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 19 μαθητές (υπ’ αριθμ. 20/2015 απόφαση ΔΣ.)
46 ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 11 μαθητές ( υπ’ αριθμ. 59/2015 απόφαση Δ.Σ.)
47 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 10 μαθητές ( υπ’ αριθμ. 371/2015 απόφαση Δ.Σ.)
Το σύνολο των μαθητών που θα απασχοληθούν είναι 408.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

F

      Αριθμ. Δ23/οικ.12410/971 (2)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης 1 Ν.Π.Ι.Δ. ως φο−

ρέα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄),

β) του άρθρου 9, του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) Νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου ρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις,
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γ) της παρ.3 του άρθρου 283 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της»,

δ) των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του Ν.2646/1998 
(ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω−
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

ε) των παρ.1 και 2 εδ.δ΄ του άρθρου 7 του Ν.3106/2003 
(ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»,

στ) της παρ.1 εδ. α΄του άρθρου 3 του Ν.3895/2010 
(ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα»,

ζ) του άρθρου 27 του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29Α΄) «Με−
τονομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ 180/29−8−2014) «Οργανισμός Υπ. 
Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27−1−2015) «Σύσταση Ασφα−
λίσεων».

4. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23−9−2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρων... ....Υφυπουργών».

5. Τη με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 Απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ−
τρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ’ αριθ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώ−
ου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερεια−
κών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού 
Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο 
Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώ−
σεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ−
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης με αρ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22−3−2012 (ΦΕΚ 1163/
τ.Β΄/10−4−2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Την εισήγηση του Περιφερειάρχη: 3751/15/13−1−2016.
10. Το αρ. πρωτ. 1795/01−03−2016 έγγραφο του Ε.Κ.Κ.Α 

που αφορά στην Απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική πιστο−
ποίηση, επτά (7) Ν.Π.Ι.Δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, 
αποφασίζουμε:

Την απόρριψη του αιτήματος του κάτωθι ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την πιστοποίηση του ως 
Φορέα παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας λαμβάνοντας υπ’ όψη την σχετική γνωμοδό−
τηση του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα 
Ελλάδας και με διακριτικό τίτλο «ΟΠΟΤΤΕ», με έδρα 
στην Αθήνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2016 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

      Αριθμ. 1498/33164 (3)
Τροποποίηση της αρ. 484/8925/22−01−2016 (Β΄ 70) από−

φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων σχετικά με την «Κατανομή των 
Συμπληρωματικών Ποσοτήτων του δεύτερου εδαφίου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 Καν. (ΕΕ) 1031/2014 
όπως ισχύει ».

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιήθη−
κε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄38).

2. Την Υ26/06−10−2015 απόφαση πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών Υπουργών» (Β΄ 2144).

3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) 
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».

γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου».

δ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των 
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτι−
κών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστι−
κού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών».
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στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με τη 
θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για 
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών».

ζ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015 της 
Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συ−
μπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης 
στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.

4. Τα άρθρα 3 και 5 της αρ. 3320/89565/13−08−2015 
κοινής υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συμπληρωματικά μέτρα για 
την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ 
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με 
τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων 
μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπω−
ροκηπευτικών», όπως ισχύει (Β΄ 1701).

5. Tην αρ. 3330/89989/17−08−2015 απόφαση αναπληρω−
τή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας «Αρχική κατανομή των Ποσοτήτων 
του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονι−
σμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση 
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στή−
ριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, 
όπως ισχύει» (Β΄ 1765).

6. Την αρ. 4562/111018/13−10−2015 απόφαση αναπληρωτή 
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αρχική 
κατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδακίνων και νεκτα−
ρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 2257).

7. Την αριθμ πρωτ. 5852/135081/4−12−2015 απόφαση 
αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Ανακατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδακίνων 
και νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσι−
οδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει»

8. Την αριθμ Πρωτ. 484/8925/22−01−2016 απόφαση 
αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Κατανομή των Συμπληρωματικών Ποσοτήτων 
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
2 Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει» −Τροποποίηση της 
απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων με αριθμ πρωτ. 5852/135081/4−12−2015 
«Ανακατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδακίνων και 
νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδό−
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει».

9. Τα αριθμ πρωτ. 4946/02−03−2016 αίτημα της ΠΕ 
Ημαθίας.

10. Το αριθμ. πρωτ. 53038/3122/29−02−2016 αίτημα της 
Περιφερειακής ενότητας Ηλείας.

11. Το αριθμ. πρωτ. 45572/6429/23−02−2016 αίτημα της 
Περιφερειακής ενότητας Αργολίδας.

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

Άρθρο 1

1. Την αντικατάσταση του άρθρου 1 της αρ. 484/8925/22−
01−2016 (Β΄ 70) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το ακόλουθο 
κείμενο: «Την κατανομή της συμπληρωματικής ποσότη−
τας των 3.000 τόνων του δεύτερου εδαφίου της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 2 Καν. (ΕΕ) 1031/2014 όπως ισχύει 
ως εξής: α) 2.800 τόνους στην κατηγορία Πορτοκάλια 
Κλημεντίνες Μανταρίνια Λεμόνια και β) 200 τόνων στην 
κατηγορία Μήλα και Αχλάδια σύμφωνα με το παρακάτω 
παράρτημα της παρούσας.

2. Την κατάργηση του άρθρου 2 της αρ. 484/8925/
22−01−2016 (Β΄ 70) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2

Το παράρτημα προσαρτάται στην Παρούσα απόφαση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΗΛΑ
και

ΑΧΛΑΔΙΑ
(τόνοι)

ΔΑΜΑΣΚΗ−
ΝΑ

ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕ−

ΖΙΑ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ

(τόνοι)

ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΚΑΡΟΤΑ
ΓΛΥΚΟΠΙ−
ΠΕΡΙΕΣ

ΑΓΓΟΥΡΙΑ 
&

ΑΓΓΟΥΡΑ−
ΚΙΑ

(τόνοι)

ΠΟΡΤΟΚΑ−
ΛΙΑ

ΚΛΗΜΕΝΤΙ−
ΝΕΣ

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ

(τόνοι)

ΣΥΝΟΛΟ 2.700 16.300 1.350 10.750

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ 

  F

     Αριθμ. Φ.93/10549/2016 (4)
Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου για υπάλληλο της ειδι−
κότητας Οδηγών, της κατηγορίας ΔΕ, στην Ανεξάρ−
τητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» για το έτος 2016.

 O  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. α) Του Ν.2477/1997 (ΦΕΚ 59/Τ.Α΄/18−04−1997) «Συνή−

γορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών−Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 8 του Ν.2623/1998 (ΦΕΚ 139/τ.Α΄/
25−6−1998) «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, ορ−
γάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των 
ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του Ν.3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄/20−09−2002) «Συνταγ−
ματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίη−
ση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο 
δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις», όπως ισχύει 
και ιδίως της παρ.2 του άρθρου 3 αυτού.
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δ) Του Ν.3094/2003 (ΦΕΚ 10/τ.Α΄/22−01−2003) «Συνήγο−
ρος του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει και 
ιδίως των παρ.2 και 3 του άρθρου 2 αυτού.

ε) Του Π.δ. 273/1999 (ΦΕΚ 229/τ.Α΄/229/3−11−1999) «Κανο−
νισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», όπως 
ισχύει.

Β. α) Του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» όπως ισχύει.

β) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−09−2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά−
τωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − Δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 20 (παράγραφοι Α 1,2,3) του κεφαλαίου 
Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16−12−2015) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», από το οποίο προκύπτει, μεταξύ άλ−
λων, ότι οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των 
δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος και συγκεκριμένα για 
απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο, καθώς και ότι η ωριαία αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας απογευματινών ωρών και μέχρι 
την 22α ώρα ορίζεται ίση με το ωρομίσθιο.

Γ. Τη με αρ.πρωτ.2/1015/ΔΕΠ/5−1−2016 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του Ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ−
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του 
Ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

2.α)Τη με αριθμ. πρωτ. Φ55/29618/30−07−2015 πράξη του 
Συνηγόρου του Πολίτη, σχετικά με τον εκ νέου ορισμό 
αναπληρωτή του.

β) Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.22.1/40813/30−10−2015 (ΑΔΑ: 
Ω8ΥΗΙΜ0−ΧΦ4) πράξη του Συνηγόρου του Πολίτη, με την 
οποία διαπιστώθηκε η από 29−10−2015 αυτοδίκαιη απο−
χώρηση της Συνηγόρου του Πολίτη, Καλλιόπης Σπανού, 
λόγω λήξης της αρχικής θητείας αυτής.

3.α)Την αριθμ. πρωτ. Φ.214.7/134/4−1−2016 απόφαση της 
Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικής Δια−
χείρισης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης 
ύψους τετρακοσίων ενενήντα ευρώ (490,00€) που αφορά 
αποζημίωση για υπερωριακή εργασία έτους 2016, ενός 
(1) οδηγού του Συνηγόρου του Πολίτη, από τον ειδικό 
φορέα 07−530, ΚΑΕ 0511 οικονομικού έτους 2016 και η 
οποία καταχωρίστηκε με α/α 2178 στο βιβλίο εγκρίσεων 
και εντολών πληρωμής, της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού 
Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

β) Την αριθμ. πρωτ. Φ.214.7/9063/7−3−2016 απόφαση 
της Αναπλ. Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικής 
Διαχείρισης με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση πί−
στωσης ύψους χιλίων δέκα τριών ευρώ (1.013,00€) που 
αφορά αποζημίωση για υπερωριακή εργασία έτους 2016, 
ενός (1) οδηγού του Συνηγόρου του Πολίτη, από τον 

ειδικό φορέα 07−530, ΚΑΕ 0511 οικονομικού έτους 2016 
και η οποία καταχωρίστηκε με α/α 27350, στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής, της Υπηρεσίας Δη−
μοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Το συνολικό ύψος δαπάνης που θα προκληθεί από 
την υπερωριακή απασχόληση ενός (1) οδηγού του Συ−
νηγόρου του Πολίτη, για το οικονομικό έτος 2016, όπως 
δεσμεύθηκε με τις παραπάνω αποφάσεις ανέρχεται σε 
χίλια πεντακόσια τρία ευρώ (1.503,00€).

4. Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερω−
ριακή αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ύψος του εγγε−
γραμμένου ποσοστού της υπό Φορέα 07−530 και ΚΑΕ 
0511 πίστωσης.

5. Την ανάγκη ο συγκεκριμένος υπάλληλος να προσφέ−
ρει εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού του ωρα−
ρίου για την εξυπηρέτηση μετακίνησης του Συνηγόρου 
του Πολίτη, καθώς και για την εξυπηρέτηση σχετικών 
υπηρεσιακών αναγκών της Αρχής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία για το έτος 2016 
και μέχρι 120 ώρες ανά εξάμηνο, με την προβλεπόμενη 
από το νόμο αποζημίωση, ενός (1) υπαλλήλου με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγο−
ρίας ΔΕ, ειδικότητας Οδηγών, της Ανεξάρτητης Αρχής 
«Συνήγορος του Πολίτη», ο οποίος θα απασχολείται 
τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 22α ώρα των 
εργασίμων ημερών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Πολίτη
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

F
      Αριθμ. 344 (5)
α− Εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί−

ου και β.−εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεω−
τικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες καθώς και για τις νυχτερινές ώρες, (α) κ΄ (β) 
εξαμήνου έτους 2016 για τους τρεις (3) υπαλλήλους 
του ΠΕΑΚ Πατρών. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 423/1976 «Περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως 

θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό αθλητισμό» 
(ΦΕΚ 223 Α΄), όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 2 παρ. 
2 του Ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως 
του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 
204 Α΄).

2. Το άρθρο 1 «Ημέρες λειτουργίας» και «ωράριο 
υπαλλήλων» της υπ’ αριθ. 17112/23−6−2000 απόφασης 
του Υπουργού Πολιτισμού που αφορά τον κανονισμό 
λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων 
της χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847 Β΄).

3. Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Γυ−
μναστηρίων εθνικής σημασίας που προκύπτουν, αφενός, 
από την ίδια την αποστολή τους, που είναι η εξασφάλι−
ση της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέ−
χουν σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, 
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η ανάπτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστι−
κού αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού, καθώς και 
η οργάνωση και υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και 
άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο, και, αφετέρου, από 
τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό, που έχουν 
αποδυναμώσει σημαντικά την υπηρεσία.

4. Την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργα−
σίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των 
τριών (3) υπαλλήλων του ΠΕΑΚ Πατρών, για την αντι−
μετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών 
που προκύπτουν από τη συνεχή λειτουργία των σταδίων 
όλες τις ημέρες του μήνα και από τις 07:00 το πρωί έως 
τις 12:00 το βράδυ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
πλήρης λειτουργία του συνόλου των αθλητικών εγκα−
ταστάσεων, για την κάλυψη του συνόλου της αθλητικής 
δραστηριότητας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν .4354/2015 «Μισθολο−
γικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. 
καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο., του κεφ. Α του Ν. 3429/2005 
(Α΄314) και τις μισθολογικές διατάξεις (ΦΕΚ 176Α΄/
16−12−15)», αποφασίζουμε:

ΘΕΜΑ 14: «Συμπλήρωση στοιχείων στο υπ’ αριθ. 4/2016 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ περί εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε−
ωτικού ωραρίου και εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες, καθώς και για τις νυκτερινές ώρες, (α) και 
(β) εξαμήνου έτους 2016 για τους τρεις (3) υπαλλήλους 
του ΠΕΑΚ Πατρών».

Τα πεδία Α−Β, όπως εγκρίθηκαν από την Ε.Δ., επανα−
διατυπώθηκαν ως εξής:

Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση Α) της εργασίας 
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (α) και (β) 
εξαμήνου έτους 2016 για τους τρεις (3) υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 
του Ν. 4354/2015 και οι ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο, 
θα ορίζονται ως εξής:

α.− για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι (120) 
ώρες ανά υπάλληλο (ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ΑΓΓΕΛΟ−
ΠΟΥΛΟ Αριστομένη, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Βάγια, που βαρύ−
νουν τον προϋπολογισμό στον κωδικό εξόδων ΚΑ 0261) 
β.− για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι (96) ώρες 
για τους δύο υπαλλήλους ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Αριστομένη, που βαρύνουν τον προϋ−
πολογισμό στον κωδικό εξόδων ΚΑ 0263 γ.− για υπερω−
ριακή εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 
(96) ώρες ανά υπάλληλο, (ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και 
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Αριστομένη, που βαρύνουν τον προϋ−
πολογισμό στον κωδικό εξόδων ΚΑ 0263), με συνολική 
ετήσια δαπάνη 3.000 €.

Β) Της εργασίας προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθώς και για τις νυχτερινές ώρες, για το (α) και (β) 
εξάμηνο του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, με τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις της παρ. Α του παρόντος για τους τρεις 
(3) υπαλλήλους του ΠΕΑΚ ΠΑΤΡΩΝ, μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού στον κωδικό εξόδων 
ΚΑ 0261. Και οι ώρες απασχόλησης ανά εξάμηνο θα 
ορίζονται ως εξής: i) εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών μέχρι 192 ώρες ανά υπάλληλο, ii) για νυχτερινή 
υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο με 
συνολική ετήσια δαπάνη 2.000 €.

Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις Α, Β δεν θα 
ξεπεράσει το ποσό των 5.000 € και θα βαρύνει τους 
κωδικούς εξόδων 0261 και 0263 του προϋπολογισμού 
του ΠΕΑΚ Πατρών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πάτρα, 16 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΗΣ

F
      Αριθμ. απόφ. 6 (6)

Αυτοδίκαιη κατάταξη Μουσικών του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου 
Λαυρεωτικής στον κλάδο TE Μουσικών.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΘΟΡΙΚΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 223 και 168 

του Ν. 3584/2007 «Κώδικας κατάστασης Δημοτικών και 
Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2007)

2. Την παρ.8 του άρθρου 26 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47Α΄/
τ.Α΄/11−5−2015 που αναφέρει: Η παρ. 3 του άρθρου 20 του 
Ν. 3475/2006 (Α΄146) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του Ν. 3687/2008 (Α΄ 71) εφαρμόζεται 
και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού και στα νο−
μικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα διορισμού του κλάδου 
Μουσικών TE, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως 
οι μουσικοί των Ο.Τ.Α α΄ βαθμού και των νομικών προ−
σώπων αυτών, με πράξη του οικείου Προέδρου, είναι το 
πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου 
μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή 
πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του 
Ν. 2158/1993 (Α΄109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της 
αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυ−
κείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

3. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 27404/31−7−2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 28436/11−8−2015 εγκύκλιο του 
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης.

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ 
ΘΟΡΙΚΟΣ (ΦΕΚ 3541/Β΄/31.12.2012).

6. Τους υπηρεσιακούς φακέλους και τα πτυχία − δι−
πλώματα των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ του Ν.Π.Δ.Δ Δήμου 
Λαυρεωτικής ειδικότητας ΔΕ Μουσικών.

7. Τα πτυχία − διπλώματα των υπαλλήλων στα οποία 
έγινε έλεγχος γνησιότητας, σύμφωνα με το άρθρο 28 
του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ/237Α΄/31−10−2014).

8. Τη διαπιστωτική πράξη βάση Ν. 4024/2011 με αριθμ 
πρωτ. 606/29−6−2012 που κατατάσσει τους κατωτέρω 
υπαλλήλους από 1−11−2011 σε κατηγορία κλάδο και βαθμό 
με τον αναγραφόμενο για τον καθένα χρόνο υπηρεσίας 
στο βαθμό.

9. Τη με αριθμ. 105/2014−15.9.2014 απόφαση προέδρου 
αναφορικά με την τοποθέτηση προϊσταμένων.

10. Τη με αριθμ. 106/2014−19.9.2014 απόφαση προέδρου 
αναφορικά με την κατάταξη στο βαθμό Γ΄ του Οικονο−
μάκη Ιωάννη από (15.9.2014).
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11. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον ΚΑ 15−6021.001 ποσού 61.806,72€ καθώς και στον ΚΑ 
15−6052.001 ποσού 15.179,76€.

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
ΣΤΗΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΕΟΝΑΖΩΝ 
ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ 

ΒΑΘΜΟ
11−5−2015

ΕΤΗ/ΜΗΝΕΣ/
ΗΜΕΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 

11−5−2015
ΕΤΗ/ΜΗΝΕΣ/ 

ΗΜΕΡΕΣ
1 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Δ.Α.Χ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Γ Βασικό (0) − 15.6.4
2 ΖΑΡΜΠ ΕΥΤΥΧΙΟΣ Ι.Δ.Α.Χ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ε 2 9.6.11 12.6.11
3 ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι.Δ.Α.Χ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ Δ 3 8.5.21 19.5.21
αποφασίζει:
Την αυτοδίκαιη κατάταξη σε ανώτερο κλάδο από ΔΕ σε TE προς εφαρμογή των διατάξεων του άρθρο 26 παρ.8 

Ν.4325/2015, αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, ήτοι 11.5.2015 των κατωτέρω μουσικών:
• ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου, υπάλληλος κλάδου/Ειδικότητας ΔΕ Μουσικός σε TE Μουσικός.
• ΖΑΡΜΠ ΕΥΤΥΧΙΟΣ του Παύλου, υπάλληλος κλάδου / Ειδικότητας ΔΕ Μουσικός σε TE Μουσικός.
• ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Ανδρέα, υπάλληλος κλάδου/Ειδικότητας ΔΕ Μουσικός σε TE Μουσικός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαύριο, 11 Μαρτίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ  
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