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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38417 − 8/4/2016 (1)
 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Π.δ. 116/2014, 
όπως ισχύει).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο 

Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική 
διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγω−
γών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία 
και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 33),

β. του άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγ−
γύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/
ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 37),

γ. των άρθρων 159 έως 162 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(Ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως αντικαταστάθηκαν και τρο−
ποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου 
του Ν. 3839/2010, της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των 
παρ. 9 και 10 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 
54), καθώς και των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4275/2014 (Α΄ 
149), όπως ισχύουν,

δ. του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), όπως ισχύει,

ε. της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Α΄ 81), 
όπως εφαρμόζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 
13 του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 (Α΄ 54),

στ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

ζ. του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185), όπως ισχύει,

η. του Π.δ. 70/2015 «...Μετονομασία του Υπουργείου Οι−
κονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...» (Α΄ 114),

θ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116),

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ. 23477/25−9−2014 
(ΑΔΑ: Ω4Α7Χ−37Μ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
με θέμα: «Συμπληρωματική εγκύκλιος για τις εκλογές 
αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά 
συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών».

3. Την υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/φ.26.25/1088/οικ.6497/4.3.2016 
(ΑΔΑ: Ψ3ΦΓ465ΦΘΕ−ΚΑ8) εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: 
«Αυτοδίκαιη απόλυση − Επαναφορά στην ενεργό υπη−
ρεσία υπαλλήλων κατόπιν αυτοδίκαιης απόλυσης δυνά−
μει του άρθρου 155 του Υ.Κ.−Συγκρότηση υπηρεσιακών 
συμβουλίων.
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4. Την υπ’ αριθμ.  ΔΙΔΑΔ/Φ.37.18/1143/οικ.7487/15.3.2016 
(ΑΔΑ:70ΣΜ465ΦΘΕ−ΞΞΓ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Συ−
γκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων − Διατάξεις άρθρου 
72 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ Α΄ 37)».

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

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Π.δ. 116/2014, όπως ισχύει) Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη−
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε−
τούν στο Νομό Αττικής.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

2. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, με 
αναπληρωτή το νόμιμο αναπληρωτή του.

3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας 
ΠΕ ή TE με Α΄ βαθμό.

4. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

5. Η λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 162 του Υπαλ−
ληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 26156 οικ. (2)
Ανάκληση απόφασης περί μερικής μετατροπής του Ειδι−

κού Αγροτικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Κασ−
σαβέτειας σε κλειστό τμήμα κράτησης ενηλίκων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 11, 18 και 19 του Ν. 2776/1999 «Σωφρο−

νιστικός Κώδικας» (Α΄ 291) όπως ισχύουν.
β) Της παραγράφου 11 του άρθρου 40 του Ν. 4111/2013 

(Α΄ 18).
γ) Της παραγράφου 1 του άρθρου 41 του Ν. 4356/2015 

«Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 181).

2) Την υπ’ αριθμ. 93325 οικ./1−11−2013 απόφαση (Β΄ 
2899/15−11−2013 ΑΔΑ:ΒΛ1ΓΩ−ΜΧΩ) και

3) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού καθώς και ότι δεν υφίσταται πλέον ανάγκη 
λειτουργίας του κλειστού τμήματος του Ειδικού Αγρο−
τικού Καταστήματος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας, 
αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 93325 οικ. 1−11−2013 από−
φαση και εγκρίνουμε τη λειτουργία του υφιστάμενου 
ανατολικού κτηρίου Α΄ του Ειδικού Αγροτικού Κατα−
στήματος Κράτησης Νέων Κασσαβέτειας ως ανοικτού 
τμήματος εργαζομένων κρατουμένων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Δ9/οικ.16298/4217 (3)
Συγκρότηση Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανι−
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 

(Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (Α΄ 37).

β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 
του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

γ) των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.

δ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του 
Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

ε) του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 (Α΄ 163) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω−
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

στ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.». (Α΄ 29).

ζ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (Α΄ 116).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., 
γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 
176) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό−
ληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:
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1. Συγκροτείται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμ−
βούλιο αρμόδιο για θέματα του τακτικού και ιδιωτικού 
δικαίου διοικητικού προσωπικού του Οργανισμού καθώς 
και για τη διενέργεια επιλογής προϊσταμένων οργανι−
κών μονάδων, για τους οποίους οι οικείες οργανικές 
διατάξεις προβλέπουν ότι μπορούν να προέρχονται από 
περισσότερους κλάδους ή κατηγορίες, αρμοδιότητας 
διαφορετικών υπηρεσιακών συμβουλίων ως εξής:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές 
αυτών που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων 
προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα 
του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
που εδρεύουν στο νομό αυτό. β) Δύο (2) αιρετούς εκπρο−
σώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, 
οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές 
για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

2. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή TE με Α΄ βαθμό.

3. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
    Αριθμ. Δ9/οικ. 16295/4215 (4)
Συγκρότηση Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Οργανι−
σμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 

(Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (Α΄ 37).

β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 
του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 
κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊ−
σταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ) των άρθρων 159 έως 162 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.

δ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του 
Ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 81).

ε) του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 (Α΄ 163) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω−
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

στ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−

πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.». (Α΄ 29).

ζ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (Α΄ 116).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ., 
γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 
176) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό−
ληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτείται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατι−
κού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβού−
λιο αρμόδιο για θέματα του τακτικού και ιδιωτικού δικαίου 
εκπαιδευτικού προσωπικού του Οργανισμού ως εξής:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, με τους αναπληρωτές 
αυτών που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, 
και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων 
προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα 
του ή στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
που εδρεύουν στο νομό αυτό. β) Δύο (2) αιρετούς εκπρο−
σώπους των υπαλλήλων και τους αναπληρωτές αυτών, 
οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές 
για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.

2. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή TE με Α΄ βαθμό.

3. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F
Αριθμ. Δ9/οικ. 16296/4216 (5)
    Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Μετοχικού 

Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 

(Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (Α΄ 37).

β) του άρθρου πέμπτου (μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 
του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων 
οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 
κριτήρια − Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊ−
σταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ) του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύουν.
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δ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
«Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 81).

ε) του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 (Α΄ 163) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω−
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

στ) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη 
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των 
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.». (Α΄ 29).

ζ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών.» (Α΄ 116).

η) την υπ’ αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/8−10−2015 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (Β΄ 2169).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ., 
γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α΄ 
176) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών 
ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχό−
ληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή 
αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτείται στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρ−
μόδιο για όλο το προσωπικό του Ταμείου ως εξής:

α) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, με τους αναπλη−
ρωτές αυτών που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Δι−
εύθυνσης, και έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης του Μ.Τ.Π.Υ..

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

2. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμι−
μος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος του οικείου 
φορέα κατηγορίας ΠΕ ή TE με Α΄ βαθμό.

3. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2016

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1044 (6)
     Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 
φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός 

του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

2. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ14/3.10.2015 
(Β΄ 2144), «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη».

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε−
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

4. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1/20.1.2016 (ΦΕΚ 
18 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 67 του Ν. 4172/2013 (Α΄ 
167), όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του Ν. 4174/2013 
(Α΄ 170), όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του 
Ν. 2020/1992 (Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιο−
δότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με 
απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμε−
νες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

8. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων σε υπο−
βολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, 
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω 
του ειδικού δικτύου TAXISnet.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογί−
ας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των φυσικών 
προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 παρατείνεται 
μέχρι την 30η Ιουνίου 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 19097 (7)
    Υπερωριακή εργασία της Επιτροπής Δακοκτονίας της 

ΔΑΟΚ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και ώρες, για το 2016.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

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

3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999/ (ΦΕΚ 154 Α).
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, (ΦΕΚ 40 Α).
5. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180 Α).
6. Την υπ’ αριθμ. 11110/126959/19−11−2015 Εγκύκλιο του 

Υ.Π.ΑΑΤ. «Έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας έτους 
2016.» 

7. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−
κόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2016, 
κατά τις εκτός ωραρίου ώρες λόγω της φύσης του 
προγράμματος.
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8. Την υπ’ αριθμ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία 
η διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου 
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

9. Την υπ’ αριθμ. 487/21−1−2016 (ΑΔΑ ΩΟ407Λ1−ΥΥΖ)
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, όπως καταχωρήθηκε 
αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της Υ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.

10. Την υπ’ αριθμ. 8629/15−2−2016 απόφασης Περιφε−
ρειάρχη Πελοποννήσου περί ορισμού Επιτροπής δακο−
κτονίας, με ΑΔΑ 7ΖΠ67Λ1−ΧΑΥ.

11. Την υπ’ αριθμ. 16630/990/10−3−2016, απόφαση της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 824/Β/28−3−2016), περί καθο−
ρισμού ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

12. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015)
13. Την απόφαση υπ’ αριθμ. 78664/29093/11−6−2015, ΑΔΑ 

ΩΒΜΡ7Λ1−0Σ5, περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Πε−
λοποννήσου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσω−
πικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2016 από τη δημοσίευση της παρούσας έως και 30 Νο−
εμβρίου 2016 ως κατωτέρω.

1) Δ/ντης Δακοκτονίας (1) εξαιρέσιμες ώρες 96
2) Επόπτες Δακοκτονίας (4) ή οι κατά περίπτωση ανα−

πληρωτές, εξαιρέσιμες ώρες ανά επόπτη 96
3) Λογιστής Δακοκτονίας (1) εξαιρέσιμες ώρες 96
4) Γραμματέας Δακοκτονίας (1) εξαιρέσιμες ώρες 96
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 

Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16−12−2015) ο αριθμός των ωρών 
υπερωριακής με αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις (16) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
ανά υπάλληλο, θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας 
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής με αμοιβή εργα−
σίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (6.000 €), θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2016 του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα 
Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον Φορέα 5295 
ΚΑ.Ε. 0512.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της.

  Καλαμάτα, 6 Απριλίου 2016

Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας

Ε. ΑΛΕΙΦΕΡΗ−ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ
F

    Αριθμ. απόφ. 1595 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και απα−

σχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερι−
νές ώρες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτισμού και 
Τουρισμού για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας λάβει υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4047/2012 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 και 
15 Ν. 4147/2013.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 «περί 
αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρε−
ωτικού ωραρίου».

3) Την υπ’ αριθμ. 1447/2013 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
6118+76337/2013 όμοια του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, «περί 
λειτουργίας της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού επί 
24ώρου βάσεως και όλες τις ημέρες της εβδομάδος 
και ειδικότερα για τους δημοτικούς χώρους θεάτρων 
ΑΝΕΤΟΝ και ΚΗΠΟΥ με βάρδιες» (ΦΕΚ 501/Β΄/2014).

4) Την υπ’ αριθμ. 116/2016 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη και διατέ−
θηκε πίστωση για την καταβολή αποζημίωσης υπερω−
ριακής και λοιπής εργασίας για τους υπαλλήλους της 
Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού.

5) Την υπ’ αριθμ. 4013/596/67035/15 απόφαση Δημάρ−
χου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

6) Τη συνδρομή των παρακάτω ειδικών περιστάσεων, 
εξ αιτίας των οποίων δεν καθίσταται δυνατή η συνεχής 
και εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης, με την απασχόλη−
ση του προσωπικού εντός του συνήθους τακτικού του 
ωραρίου, ή στο πλαίσιο της βάρδιας (για τα θέατρα 
ΑΝΕΤΟΝ και ΚΗΠΟΥ).

Α) Ο αριθμός των εκδηλώσεων, που εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αριθμ. 84/16 ΑΔΣ για το έτος 2016 είναι μεγάλος.

Ο όγκος των διοικητικών ενεργειών για τη διοργάνω−
ση κάθε εκδήλωσης είναι μεγάλος όπως επικοινωνίες, 
επιστολές, συνεννοήσεις εντός και εκτός Δήμου, προώ−
θηση ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σποτ, εισηγήσεις στα 
αρμόδια όργανα, αποφάσεις Δημάρχου για αναθέσεις 
καλλιτεχνικών εργασιών, σύνταξη συμφωνητικών, λει−
τουργία τουριστικών περιπτέρων εντός και εκτός επι−
κράτειας, στα πλαίσια τουριστικών συνεδρίων, οργάνωση 
και συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού, εξωτερικού κ.λπ.

Όλος ο παραπάνω όγκος διοικητικών ενεργειών αντι−
μετωπίζεται και διεκπεραιώνεται με μικρό αριθμό υπαλ−
λήλων, εντός του κανονικού τους ωραρίου.

Επειδή όμως οι εκδηλώσεις γίνονται συνήθως απο−
γευματινές − νυχτερινές ώρες και όλες τις ημέρες της 
εβδομάδας, η παρουσία τουλάχιστον δύο υπαλλήλων 
στο χώρο της κάθε εκδήλωσης είναι καθοριστική για 
την αρτιότητα της κάθε παράστασης και την άμεση 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που θα παρουσια−
στούν εκείνη τη στιγμή.

Επιπλέον, εκτός των ημερών των παραστάσεων, μία 
ή δύο μέρες νωρίτερα γίνονται οι πρόβες των σχημά−
των από το πρωί συνήθως μέχρι το βράδυ, στις οποίες 
ευνόητα παρίστανται οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας και 
ένας ηλεκτρολόγος.

Ειδικότερα στη Δ/νση υπηρετεί ένας ηλεκτρολόγος με 
άδεια κινηματοθεάτρων, με ένα βοηθό ηλεκτρολόγου, 
για βοηθητικές εργασίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι 
με την άρτια από τεχνικής πλευράς (ήχος, φωτισμός 
κ.λπ.) πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και των προ−
βών στα θέατρα ΑΝΕΤΟΝ και ΚΗΠΟΥ και στον πρόσφα−
τα παραδοθέντα στην Υπηρεσία μας χώρο πολιτισμού 
των πρώην Δημοτικών Σφαγείων. 

Β) Περαιτέρω οι περισσότερες εκδηλώσεις είναι φε−
στιβαλικές και οι ενέργειες προώθησης και παραγω−
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γής είναι συνεχείς και τρέχουν πολλές παράλληλα, επί 
παραδείγματι:

− Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ, το οποίο διαρκεί 3 
(τρεις) ημέρες με 40 και πλέον εκδηλώσεις.

− Διανυκτέρευση παιδιών στα Μουσεία (Sleepover), 
Σάββατα ή Κυριακές, συγχρόνως σε περισσότερα του 
ενός Μουσεία. −Διανυκτέρευση ενηλίκων στα Μουσεία. 

−Ανοικτή σκηνή − θεατρικές φωνές της πόλης. 
− Φεστιβάλ τζαζ
− Food Festival, εκδηλώσεις προβολής γαστρονομικής 

ταυτότητας της πόλης 
− Street Food Festival 
− Ημερίδες Τουρισμού

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα προκύπτει ότι όλοι 
σχεδόν οι υπάλληλοι των δύο Τμημάτων (Τμήμα Διοργά−
νωσης Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ και Τμήμα Τουρισμού) 
εργάζονται πέραν του κανονικού τους ωραρίου, για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της Υπηρεσίας, που τίθεται 
εκ του νόμου ως η μόνη προϋπόθεση για την καταβολή 
υπερωριακής και λοιπής αποζημίωσης, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
απασχόλησης κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτε−
ρινές ώρες των υπαλλήλων της Δ/νσης Πολιτισμού και 
Τουρισμού για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016, για την 
κάλυψη των αναφερόμενων στο σκεπτικό της παρούσας 
αναγκών ως κατωτέρω:

A) ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

A/A
Αριθμό προτεινό−
μενων υπαλλήλων 

κατά κλάδο

Απογευματινή ερ−
γασία (α)

Νυχτερινή 
εργασία (β)

Ημερήσια Κυριακών και 
εξαιρέσιμων (γαα) 

Νυχτερινά Κυριακών 
και εξαιρέσιμων 

(γββ)

1 1ΠΕ 60 40 30 30

2 1ΠΕ 20 10 10 10

3 5ΔΕ 200 100 50 50

ΣΥΝΟΛΟ 7 280 150 90 90

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

A/A
Αριθμός προτει−
νόμενων υπαλλή−
λων κατά κλάδο

Απογευματινή 
εργασία (α) 

Νυχτερινή 
εργασία (β) 

Ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων (γαα) 

Νυχτερινά 
Κυριακών και 

εξαιρέσιμων (γββ)

1 2ΠΕ 60 20 20 20

2 1ΤΕ 10 5 5 5

3 1ΤΕ 30 10 10 10

4 1ΔΕ 30 10 10 10

5 2ΔΕ 20 10 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 7 150 55 55 55

Σύνολο ωρών: α) 430, β) 205, γαα) 145, γββ) 145 
Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 6.000,00€
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6012.01.01. «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων»

Β) ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

A/A
Αριθμός προτει−
νόμενων υπαλλή−
λων κατά κλάδο

Απογευματινή 
εργασία (α) 

Νυχτερινή 
εργασία (β) 

Ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων (γαα) 

Νυχτερινά 
Κυριακών και 

εξαιρέσιμων (γββ)

1 1ΠΕ 40 20 10 10

2 1ΔΕ 40 20 10 10

3 1ΔΕ Ηλεκτρολ 60 48 48 48

ΣΥΝΟΛΟ 3 140 88 68 68
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ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

A/A
Αριθμός προτει−
νόμενων υπαλλή−
λων κατά κλάδο

Απογευματινή 
εργασία (α) 

Νυχτερινή 
εργασία (β) 

Ημερήσια Κυριακών 
και εξαιρέσιμων (γαα) 

Νυχτερινά 
Κυριακών και 

εξαιρέσιμων (γββ)

1 1ΤΕ 30 10 10 10

ΣΥΝΟΛΟ 1 30 10 10 10

Σύνολο ωρών: α) 170, β) 98, γαα) 78, γββ) 78
Συνολική εκτιμώμενη δαπάνη: 3.000,00 €
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ. 6022.01.01 «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Μαρτίου 2016

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Γενικός Γραμματέας

Θ. ΨΑΡΡΑΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 3/9/7.3.2016 (9)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρε−

ωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον Τοπικό Οργα−
νισμό Εγγείων Βελτιώσεων [ΤΟΕΒ] Πελoπίου.

  ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΙΟΥ  

Έ χοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 [176/

Α΄] σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής του 
υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Εγ−
γείων Βελτιώσεων [περ. ιδ].

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/05−01−2016 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του νόμ. 4354/2015 [176 
Α΄] {Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημο−
σίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης [Ο.Τ.Α.] 
πρώτου και δευτέρου βαθμού, των Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου [ΝΠΔΔ] και ιδιωτικού δικαίου [ΝΠΙΔ] καθώς 
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005 [Α΄ 134] και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις} και ΑΔΑ. ΨΑΕΦΗ−Π07.

3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 [Εργα−
σία καθ’ υπέραση του υποχρεωτικού ωραρίου] του Ν. 
4354/2015, στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρε−
ωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο 
θέμα 9ον [Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2016 στον ΤΟΕΒ 
Πελοπίου] και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρε−
σιακές ανάγκες του Οργανισμού, πέρα από την περίοδο 
λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική 
περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση [άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως] υπάρχουν 
και καθ’ όλο το έτος εξαιτίας των κενών οργανικών.]

5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται 
επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι 
πόροι των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές 
εισφορές των ωφελουμένων [άρθρο 15 του Ν.δ. 3881/1958 
{Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων}.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α] Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση 

του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του 
2016, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 όπως 
ισχύει. Ειδικότερα για το Α΄ εξάμηνο του 2016 απογευ−
ματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υπο−
χρεωτικής εργασίας μέχρι 20 ώρες για οκτώ εποχικούς 

ανά μήνα, επομένως 2 μήνες επί 20 ώρες το μήνα ίσο 40 
ώρες, επί 8 μήνες ίσο 320 ώρες υπερωριακής εργασίας.

Επίσης μέχρι 16 ώρες για οκτώ εποχικούς υπαλλήλους 
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες. Επομένως 2 μήνες 16 ώρες επί 2 ίσο 32 επί 8 μήνες 
ίσο 256 ώρες.

Για δύο τακτικούς έξι [6] μήνες επί 20 ώρες ίσο 120 
επί [2] εργαζόμενους ίσο 240 ώρες.

Για ένα τακτικό υπάλληλο υπερωριακής εργασίας κατά 
τις Κυριακές και εργάσιμες έξι [6] μήνες επί [16] δεκαέξι 
ώρες ίσο 96 ώρες επί [1] ένα εργαζόμενο ίσο 96 ώρες.

Αφορά συνολικά [10] δέκα υπαλλήλους και [912] εννια−
κόσιες δώδεκα ώρες, συνολικά κατά το ανώτερο όριο 
για το Α΄ εξάμηνο 2016.

Για το Β΄ εξάμηνο του 2016 απογευματινή υπερωριακή 
εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας 
μέχρι [20] είκοσι ώρες για [8] οκτώ εποχικούς για πέντε 
μήνες [Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε.] επομένως [5] πέντε 
μήνες επί [20] ώρες ίσο [100] εκατό ώρες επί [8] οκτώ 
εποχικοί ίσον 800 ώρες.

Επίσης [16] δεκαέξι ώρες για [8] οκτώ εποχικούς υπαλ−
λήλους υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες [Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ.] [4] τέσσερις μήνες επί 
[16] δεκαέξι ώρες ίσο [64] ώρες επί [8] οκτώ υπαλλήλους 
ίσο 512 ώρες.

Για δύο τακτικούς για [6] έξι μήνες επί [20] είκοσι ώρες 
το μήνα, επομένως [6] έξι μήνες επί [20] είκοσι ώρες το 
μήνα ίσο 120 ώρες επί 12] δύο τακτικούς ίσο 240 ώρες.

Επίσης για έναν υπάλληλο [16] δεκαέξι ώρες υπερω−
ριακής απασχόλησης για [6] μήνες ίσο 96 ώρες.

Αφορά συνολικά [10] δέκα υπαλλήλους και [1648] χί−
λιες εξακόσιες σαράντα οκτώ ώρες συνολικά κατά το 
ανώτερο όριο για το Β΄ εξάμηνο 2016.

Β] Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγμα−
τοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίστανται ο 
πρόεδρος του Οργανισμού Κατσώλης Παναγιώτης,για 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των ορίων του 
εγκεκριμένου Προϋπολογισμού έτους 2016 καθίσταται 
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.

Γ] Τη δημοσίευση του παρόντος θέματος στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως. Μη υπάρχοντος εταίρου θέ−
ματος προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπο−
γράφεται η παρούσα ως έπεται.

  Ο Πρόεδρος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΩΛΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010831804160008*

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

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

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

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το 
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για 
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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