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30 Μαρτίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 46128/Ζ2
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 91834/Ζ2/10−06−2015
(ΦΕΚ 1217/τ. B΄) διαπιστωτικής πράξης του Υπουρ−
γού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την
επανασύσταση οργανικών και προσωποπαγών θέσε−
ων μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πα−
νεπιστημίων, οι οποίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρμο−
γή του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 4172/2013.

Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 91834/Ζ2/10−06−2015
(ΦΕΚ 1217/τ. B΄) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επα−
νασύσταση οργανικών και προσωποπαγών θέσεων
μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου διοικητικού προσωπικού των Πα−
νεπιστημίων, οι οποίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρμο−
γή του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 4172/2013. ........................
Καθορισμός του Δολλαρίου ΗΠΑ ως νομίσματος εί−
σπραξης των προξενικών τελών του Προξενικού
Γραφείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βα−
γδάτη........................................................................................................
Καθορισμός διαδικασίας αποσπάσεων, μετατάξεων,
μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού,
παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των Φορέ−
ων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των Δ.Υ.Πε. ..........
Καθορισμός ποσού μεταφοράς από τις μεταβιβάσεις
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων έτους 2016. ...............................................................................
Τροποποίηση της αριθμ. 15265/29−10−2014 απόφασής
μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον
Δήμο Γόρτυνας (ΦΕΚ 3054/τ. Β΄/13−11−2014). ............
Συμπλήρωση − τροποποίηση της απόφασης καθο−
ρισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κο−
ζάνης.........................................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομάδας εργα−
σίας της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» έτους 2016...........................
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Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 του
Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης− Καταπο−
λέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη−
σης. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
47/Α΄/11−5−2015).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013 «Φο−
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α΄, 23−7−2013), όπως ισχύει,
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».
4. Τις διατάξεις των:
i. Ν. 5343/1932 (ΦΕΚ 86/Α΄/23−3−1932) «Περί Οργανισμού
του Πανεπιστημίου Αθηνών»,
ii. Π.δ. 47/1996 (ΦΕΚ 33/Α΄/5−3−1996) «Οργανισμός Δι−
οικητικών Υπηρεσιών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης»,
iii. Π.δ. 203/1996 (ΦΕΚ 160/Α΄/16−7−1996) «Οργανισμός
Διοικητικών Υπηρεσιών Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών»,
iv. Π.δ. 46 (ΦΕΚ 51/Α΄/16−3−1998) «Οργανισμός Διοικη−
τικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου»,
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ν. Π.δ. 358/1998 (ΦΕΚ 240/Α΄/29−10−1998) «Οργανισμός
Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης»,
vi. Π.δ. 185/1999 (ΦΕΚ 173/Α΄/27−8−1999) «Οργανισμός
Διοικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»,
vii. Π.δ. 63/1999 (ΦΕΚ 71/Α΄/8−4−1999) Οργανισμός Δι−
οικητικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίου Πατρών», όπως
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29−8−2014)
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
6. Την αρ. Υ27/2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/9−10−2015) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων, Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως τροπο−
ποιήθηκε από την αρ. Υ99/2015 (ΦΕΚ 2869/Β΄/29−12−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού.
7. Την κοινή απόφαση αριθμ. 135211/Β2/23−9−2013
(Β΄ 2384) των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Κατάργηση χιλίων τριακοσίων σαράντα εννέα
(1.349) οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, κατ’
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4172/2013
(Α΄ 167»), όπως ισχύει».
8. Το με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Α/οικ.14150/13−5−2015 έγ−
γραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Εφαρμογή των
διατάξεων του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Δι−
οίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο−
ΙΔΡΥΜΑ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΚΩΝ

ΕΜΠ
ΑΠΘ

ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ

νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 47)».
9. Το με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42Ε/4/οικ.17204/2−6−2015 έγγραφο
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με θέμα: «Επανασύσταση κλάδων και
επαναφορά προσωπικού σύμφωνα με τα άρθρα 17 και
18 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 47)».
10. Την αριθμ. 91834/Ζ2/10−06−2015 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 1217/τ. Β΄/23−06−2015).
11. Το με αριθμ. 1516008547/23−11−2015 έγγραφο του
ΕΚΠΑ, το με αριθμ. 18760/13−10−2015 έγγραφο του
ΕΜΠ, το με αριθμ. 1864/07−10−2015 του Α.Π.Θ., το με
αριθμ. 6140/29−09−2015 του Ο.Π.Α., το με αριθμ. πρωτ.
192/915/14−01−2016 του Πανεπιστημίου Πατρών, το με
αριθμ. 1369/05−10−2015 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και το με αριθμ. 12523/08−10−2015 του Πανεπιστημίου
Κρήτης, διαπιστώνουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 91834/Ζ2/10−06−2015 (ΦΕΚ
1217/τ. Β΄) διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την επανασύσταση οργα−
νικών και προσωποπαγών θέσεων μονίμου και με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικού
προσωπικού των Πανεπιστημίων, οι οποίες καταργήθηκαν
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, ως
προς τις κάτωθι θέσεις:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ
1
11
1
1
2

1
1

2
1
2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΣΕ
ΘΕΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
ΕΣΦΑΛΜΕΝΑ ΕΙΧΕ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙ
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΕ
ΦΥΛΑΚΩΝ−ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, Ο
ΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 99152/Β2/26−06−2014
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

8

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

9
2

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
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ΟΠΑ

ΥΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ−
ΘΥΡΩΡΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ −
ΠΑΤΡΩΝ
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΦΥΛΑΚΩΝ,
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ,
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ),
ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
(ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ−
ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

2

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

1

ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΤΕ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ, ΕΙΤΕ ΔΕΝ
ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΕΙΤΕ ΔΕΝ
ΤΕΛΟΥΣΑΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 57519/
Β2/
11−04−2014 κοινή υπουργική απόφαση

3
4
2
1

4
1
1

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

4

2 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ
2 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟΝ ΦΟΡΕΑ
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ (ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ

1
1

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2016
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Π3/63 − 3101
(2)
Καθορισμός του Δολλαρίου ΗΠΑ ως νομίσματος εί−
σπραξης των προξενικών τελών του Προξενικού Γρα−
φείου της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 52 και 53 του Οργανισμού του Υπουργεί−
ου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών”» (A΄ 117), όπως τροποποιηθέν ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 7 του άρθρου 1
του Ν. 2949/2001 «Προξενική διατίμηση και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 243).
3. Το άρθρο 2 περί διατίμησης προξενικών πράξεων
του Π.δ. 16/2014 «Προξενικά τέλη και δικαιώματα» (Α΄ 24).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄ 116).
6. Την υπ’ αρ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).
7. Την ανάγκη διαφύλαξης των συμφερόντων του Δη−
μοσίου, λόγω της ασταθούς πολιτικής και οικονομικής
κατάστασης που επικρατεί στο Ιράκ.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού.
9. Την από 23−2−2016 εισήγηση του Γεν. Δ/ντή Προσω−
πικού, Διοικ. Οργάνωσης και Οικ. Διακ. του Υπ. Εξωτε−
ρικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το Δολλάριο Η.Π.Α., ως νόμισμα είσπρα−
ξης των προξενικών τελών του Προξενικού Γραφείου
της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαγδάτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Μαρτίου 2016
OI ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.22225
(3)
Καθορισμός διαδικασίας αποσπάσεων, μετατάξεων, με−
ταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού, πα−
ραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των Φορέων Πα−
ροχής Υπηρεσιών Υγείας των Δ.Υ.Πε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. A΄/13−7−2010), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.
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β. Του άρθρου 50 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ. A΄/
21−2−2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 5 του άρθρου 68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/τ. Α΄/
7−3−2016) και ισχύει.
γ. Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποί−
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα» όπως ισχύει.
δ. Του Π.δ. 106/27−8−2014 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28−8−2014) «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
ε. Του Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ25/2015 (ΦΕΚ 2144/τ. Β΄/6−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τη διαδικασία των αποσπάσεων, μετατά−
ξεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων του νοσηλευτικού,
παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών
Ε.Σ.Υ., που διενεργούνται μεταξύ των Φορέων Παρο−
χής Υπηρεσιών Υγείας (στο εξής Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε.
(Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα
Περιφερειακά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.),
σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/
τ. Α΄/21−2−2016), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
με την παρ. 5 του άρθρου 68 του Ν. 4370/2016 (ΦΕΚ 37/
τ. Α΄/7−3−2016) και ισχύει ως εξής:
Άρθρο 1
Αποσπάσεις
1. Οι αποσπάσεις του προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. εντός
της ίδιας Δ.Υ.Πε. γίνονται με απόφαση του Διοικητή της
Υ.Πε, μετά από σχετική εισήγηση των Διοικητών των
φορέων προέλευσης και υποδοχής.
2. Οι αποσπάσεις του προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. μιας
Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή από−
φαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., μετά από σύμ−
φωνη γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων
προέλευσης και υποδοχής.
3. Για τις αποφάσεις των αποσπάσεων δεν απαιτείται
συνυπογραφή από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης.
4. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού πριν πα−
ρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προηγού−
μενη μετάταξη ή μετάθεση.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η απόσπαση λόγω συνυ−
πηρέτησης με σύζυγο ένστολο ή μη, η απόσπαση σε
παραμεθόρια περιοχή καθώς και η απόσπαση για λό−
γους υγείας του/της υπαλλήλου, του/της συζύγου του/
της ή των τέκνων του/της, οι οποίοι αποδεικνύονται
από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις, ακόμα και αν ο
ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει πε−
νταετία από τον διορισμό ή από προηγούμενη μετάταξη
ή μετάθεση.
5. Το χρονικό διάστημα των αποσπάσεων ορίζεται
στα (2) έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επι−
πλέον έτος μετά από αίτηση του υπαλλήλου. Για την
παράταση της απόσπασης δεν απαιτείται εισήγηση των
Διοικητών ή γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των
φορέων προέλευσης και υποδοχής.

6. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των οικείων Υ.Πε.,
διαφωνούν για την απόσπαση, τότε το αίτημα με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, διαβιβάζεται στο Υπουρ−
γείο Υγείας, προκειμένου να αποφασίσει ο Υπουργός.
Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη
έκθεση των οικείων Διοικητών των Υ.Πε., στην οποία
επιπλέον θα αναγράφονται αναλυτικά, οι οργανικές
θέσεις του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, το
προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές, προσωποπαγείς
και θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου αυτού, καθώς και ο αριθ−
μός των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου που υπηρετούν
με απόσπαση, τόσο στο Φ.Π.Υ.Υ. προέλευσης, όσο και
στο Φ.Π.Υ.Υ. υποδοχής. Αιτήματα αποσπάσεων τα οποία
δεν συνοδεύονται από την ανωτέρω αναφερόμενη αιτι−
ολογική έκθεση, επιστρέφονται στις οικείες υπηρεσίες
των Δ.Υ.Πε. χωρίς να εξετάζονται.
7. Τα αιτήματα αποσπάσεων υπαλλήλων μεταξύ των
Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε., τα οποία εκκρεμούσαν την 21−2−2016
(ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4368/2016), στην αρ−
μόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, ή του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή
στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δ.Υ.Πε., ολοκληρώνονται,
χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση του υπαλλήλου και νέα
γνωμοδότηση των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων,
σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:
α) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας Δ.Υ.Πε. ολοκληρώνονται με την
έκδοση απόφασης του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία
υποχρεωτικά διαβιβάζονται εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας από τη
δημοσίευση της, χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή
της απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης.
β) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., για τις οποίες υπάρχει σύμ−
φωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων,
ολοκληρώνονται από την Δ.Υ.Πε. υποδοχής, στην οποία
υποχρεωτικά διαβιβάζονται εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας από τη
δημοσίευση της, με την έκδοση κοινής απόφασης των
οικείων Διοικητών, χωρίς να απαιτείται η συνυπογραφή
της απόφασης από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοι−
κητικής Ανασυγκρότησης.
γ) Οι αποσπάσεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., για τις οποίες δεν υπάρχει
σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλί−
ων, ολοκληρώνονται με την έκδοση απόφασης από τον
Υπουργό Υγείας, χωρίς να απαιτείται συνυπογραφή από
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης.
δ) Αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων μεταξύ Φ.Π.Υ.Υ.
των Δ.Υ.Πε. οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί από τον
Υπουργό Υγείας και τον Υπουργό Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και αυτές που έχουν
υπογραφεί από τον Υπουργό Υγείας και εκκρεμούν στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης για συνυπογραφή, αναζητούνται από την αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και επιστρέφονται
σε αυτό, το οποίο και ολοκληρώνει την έκδοση τους.
8. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για τις απο−
σπάσεις για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ένστολο
ή μη, για λόγους συνυπηρέτησης σε παραμεθόρια πε−
ριοχή, καθώς και για λόγους υγείας.
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Άρθρο 2
Μετατάξεις
1. Οι μετατάξεις του προσωπικού μεταξύ των Φ.Π.Υ.Υ.
εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε., γίνονται με απόφαση του Διοικη−
τή της Υ.Πε, μετά από σχετική εισήγηση των Διοικητών
των φορέων προέλευσης και υποδοχής.
2. Οι μετατάξεις του προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. μιας
Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται με κοινή από−
φαση των Διοικητών των οικείων Υ.Πε., μετά από σύμ−
φωνη γνώμη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των φορέων
προέλευσης και υποδοχής.
3. Για τις ανωτέρω μετατάξεις δεν απαιτείται η έγκρι−
ση της Π.Υ.Σ. (παρ. 1 του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011,
όπως ισχύει).
4. Δεν επιτρέπεται η μετάταξη του προσωπικού πριν
παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισμό ή από προη−
γούμενη μετάταξη ή μετάθεση.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μετάταξη για λόγους
συνυπηρέτησης με σύζυγο, ένστολο ή μη, η μετάταξη
σε παραμεθόριες περιοχές, η αμοιβαία μετάταξη, καθώς
και η μετάταξη για λόγους υγείας του μετατασσόμε−
νου, του/της συζύγου του, των τέκνων του, οι οποίοι
αποδεικνύονται από σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις,
ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος δεν έχει
συμπληρώσει πενταετία από τον διορισμό ή από προ−
ηγούμενη μετάταξη ή μετάθεση.
Επίσης, η πενταετία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις
μετατάξεων που πραγματοποιούνται βάσει των διατά−
ξεων των άρθρων 69 και 70 του Ν. 3528/2007.
5. Σε περίπτωση που οι Διοικητές των οικείων Υ.Πε.,
διαφωνούν για τη μετάταξη, τότε το αίτημα με τα απαι−
τούμενα δικαιολογητικά, διαβιβάζεται στο Υπουργείο
Υγείας, προκειμένου να αποφασίσει ο Υπουργός. Στην
περίπτωση αυτή, απαιτείται πλήρως αιτιολογημένη
έκθεση των οικείων Διοικητών των Υ.Πε., στην οποία
επιπλέον θα αναγράφονται αναλυτικά, οι οργανικές
θέσεις του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, το
προσωπικό που υπηρετεί σε οργανικές, προσωποπαγείς
και θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου αυτού, καθώς και ο αριθ−
μός των υπαλλήλων του ίδιου κλάδου που υπηρετούν
με απόσπαση, τόσο στο Φ.Π.Υ.Υ. προέλευσης, όσο και
στο Φ.Π.Υ.Υ. υποδοχής. Αιτήματα μετατάξεων τα οποία
δεν συνοδεύονται από την ανωτέρω αναφερόμενη αιτι−
ολογική έκθεση, επιστρέφονται στις οικείες υπηρεσίες
των Δ.Υ.Πε. χωρίς να εξετάζονται.
6. Τα αιτήματα μετατάξεων υπαλλήλων μεταξύ των
Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. που εκκρεμούσαν κατά την 21−2−2016
(ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4368/2016) στην αρμό−
δια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στο Υπουργείο
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκει−
μένου να εκδοθεί η έγκριση της Π.Υ.Σ., ολοκληρώνονται
από τις οικείες Δ.Υ.Πε. υποδοχής, στις οποίες επιστρέ−
φονται, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση του υπαλλή−
λου και νέα γνωμοδότηση των οικείων Υπηρεσιακών
Συμβουλίων και χωρίς πλέον την έγκριση της Π.Υ.Σ.,
σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία:
α) Οι μετατάξεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας Δ.Υ.Πε. ολοκληρώνονται με την
έκδοση απόφασης του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία
διαβιβάζονται.
β) Οι μετατάξεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., για τις οποίες υπάρχει σύμ−
φωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων,
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ολοκληρώνονται από την Δ.Υ.Πε. υποδοχής, στην οποία
διαβιβάζονται, με την έκδοση κοινής απόφασης των
οικείων Διοικητών.
γ) Οι μετατάξεις υπαλλήλων από Φ.Π.Υ.Υ. μίας Δ.Υ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., για τις οποίες δεν υπάρχει
σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων,
ολοκληρώνονται με την έκδοση απόφασης του Υπουρ−
γού Υγείας.
δ) Αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων μεταξύ Φ.Π.Υ.Υ.
των Δ.Υ.Πε. οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί από τον
Υπουργό Υγείας και τους συναρμόδιους Υπουργούς,
ολοκληρώνονται με την έκδοση τους από το Υπουργείο
Υγείας.
ε) Αποφάσεις μετάταξης υπαλλήλων μεταξύ Φ.Π.Υ.Υ.
των Δ.Υ.Πε. οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί από τους
αρμόδιους Διοικητές Υ.Πε., ολοκληρώνονται με την έκ−
δοση τους από την οικεία Δ.Υ.Πε.
7. Οι διατάξεις των άρθρων 69, 70 και 72 του Ν. 3528/
2007 και του άρθρου 71 του Ν. 3918/2011 (μη δικαίωμα
συμμετοχής του προσωπικού των νοσηλευτικών ιδρυμά−
των του Ε.Σ.Υ. σε πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για μετάταξη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 3528/2007),
εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων μετάταξης
1. Οι αιτήσεις για μετάταξη υποβάλλονται στις οι−
κείες Δ.Υ.ΠΕ. δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και
Οκτώβριο, από την πρώτη εργάσιμη έως την τελευταία
εργάσιμη ημέρα των μηνών αυτών. Οι αιτήσεις μετά−
ταξης που υποβάλλονται για λόγους υγείας του μετα−
τασσόμενου υπαλλήλου, του/της συζύγου του και των
τέκνων του, καθώς και για λόγους συνυπηρέτησης με
σύζυγο, υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Κατ’ εξαίρεση, κατά την πρώτη εφαρμογή των δια−
τάξεων του Ν. 4368/2016, οι αιτήσεις μετάταξης του
μηνός Μαρτίου, υποβάλλονται μέχρι και την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του μηνός Απριλίου 2016.
2. Η μετάταξη υλοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανι−
κή θέση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, υλοποιεί−
ται με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρο 35 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/τ. Α΄/2011).
Άρθρο 4
Μεταθέσεις
Οι μεταθέσεις του προσωπικού, πλην των ιατρών
Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε. υλοποιούνται με βάση
τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 67 του Ν. 3528/2007.
Άρθρο 5
Μετακινήσεις
Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε δύναται να με−
τακινείται προσωπικό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., μεταξύ
των Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας Δ.Υ.Πε. Επίσης με κοινή απόφαση
των Διοικητών των οικείων Υ.ΠΕ δύναται να μετακι−
νείται προσωπικό από Φ.Π.Υ.Υ. μιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ.
άλλης Δ.Υ.Πε. Για τις εν λόγω μετακινήσεις δεν απαι−
τείται γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Το χρονικό όριο των μετακινήσεων αυτών ορίζεται σε
τρείς (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης τριών (3)
επιπλέον μηνών εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η παράταση της μετακίνησης πραγματοποιείται μετά
από αίτηση του υπαλλήλου.
Άρθρο 6
Αποσπάσεις υπαλλήλων του Νοσοκομείου
«Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης
Υπάλληλοι του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» Θεσσα−
λονίκης, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ., δύνανται να αποσπώ−
νται σε εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.
μετά από αίτηση τους και για χρονικό διάστημα έως
δύο (2) ετών. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μετά από γνώμη του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου «Παπαγεωργί−
ου» και γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα
υποδοχής. Για τις αποσπάσεις αυτές ισχύει η δέσμευση
της πενταετίας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 7 του
άρθρου 50 του Ν. 4368/2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2/12506/ΔΠΓΚ
(4)
Καθορισμός ποσού μεταφοράς από τις μεταβιβάσεις
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων έτους 2016.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του N. 4223/2013 (Α΄ 287) «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής δι−
αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ)−δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4352/2015 (Α΄ 166) «Κύρωση του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».
4. Το Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών».
5. Το Π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί−
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με−
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομί−
ας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ−
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ−
γειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

7. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την αριθ. Υ1/22−09−2015 (Β΄ 2076) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».
9. Την αριθ. Υ21/06−10−2015 (Β΄ 2144) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναδάκη».
10. Την αριθ. Υ29/08−10−2015 (Β΄ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
11. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δαπανών
μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαί−
σιο ανακατανομής προσωπικού του δημοσίου τομέα.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε για το έτος 2016 τη μεταφορά ποσού
50.000,00 ευρώ από τον εκτελούμενο προϋπολογισμό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
που αναλύεται ως εξής:
Φορέας
29

Ειδικός
Φορέας
110

ΚΑΕ
επιχορήγησης
2893

Ποσό
50.000,00 €

Το ποσό αυτό θα μεταφερθεί με σχετική απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών στον προϋπολογισμό των Γενι−
κών Κρατικών Δαπανών του Υπουργείου Οικονομικών
(Ε.Φ. 23−200/ΚΑΕ 5523), προκειμένου να αντιμετωπισθούν
δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού στο πλαίσιο ανακα−
τανομής προσωπικού του δημοσίου τομέα, με σκοπό
να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό
προϋπολογισμό.
Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της ως άνω μεταφερθείσας
πίστωσης θα επιστραφεί με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών στον προϋπολογισμό του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, προκειμένου να
μεταβιβασθεί στους δικαιούχους φορείς των υποτομέων
του, το αργότερο στο τελευταίο δίμηνο του 2016.
Η απόφαση αυτή έχει ισχύ μέχρι 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F
Αριθμ. 3298
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. 15265/29−10−2014 απόφασης
περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο
Γόρτυνας (ΦΕΚ 3054/τ. Β΄/13−11−2014).
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/
1976 «περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστά−

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θηκαν από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του
Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
Ν. 2399/1996.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Την με αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1984/
22−12−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
Α΄ 93) και 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) σε συνδυ−
ασμό με την υπ’ αριθμ. 4/6−2−2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/τ. Α΄/6−2−2015).
6. Την αριθμ. 15265/29−10−2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
(ΦΕΚ 3054/τ. Β΄/13−11−2014).
7. Το αριθμ. 1941/9−2−2016 έγγραφο του Δήμου Γόρ−
τυνας, με το οποίο διαβιβάσθηκε η υπ’ αριθμ. 140/
9−2−2016 απόφαση της Αντιδημάρχου, με την οποία
προτείνεται η τροποποίηση της αριθμ. 15265/29−10−
2014 απόφασης μας και η αντικατάσταση της Ιωάννας
Αναστασάκη του Γεωργίου, Ληξιάρχου στη Δημοτική
Ενότητα Ρούβα, από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία
Στεφανάκη του Γεωργίου, καθώς η πρώτη θα απουσι−
άσει με άδεια κυοφορίας − λοχείας.
8. Τη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δή−
μου Γόρτυνας, η οποία στάλθηκε με το υπ’ αριθμ. 2864/
4−3−2016 έγγραφο του Δήμου, περί πρόβλεψης της σχε−
τικής πίστωσης στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του
Δήμου οικον. έτους 2016, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 15265/29−10−2014 απόφαση
μας (ΦΕΚ 3054/τ. Β΄/13−11−2014) περί ανάθεσης ληξιαρ−
χικών καθηκόντων στον Δήμο Γόρτυνας ως προς την
παράγραφο (δ) αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:
δ) στη Δημοτική Ενότητα Ρούβα στην υπάλληλο Μαρία
Στεφανάκη του Γεωργίου, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με Ε΄ βαθμό.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 15265/29−10−2014 από−
φαση μας περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον
Δήμο Γόρτυνας (αριθμ. ΦΕΚ 3054/τ. Β΄/13−11−2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 22 Μαρτίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F
Αριθμ. 39520
(6)
Συμπλήρωση − τροποποίηση της απόφασης καθορι−
σμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κοζάνης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/
27−10−2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».
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3. α) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/14−04−2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με το οποίο ο αρ−
χαιότερος Γενικός Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του
Γενικού Γραμματέα, σε περίπτωση που η θέση είναι κενή
β) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06−02−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) με την οποία έγινε απο−
δεκτή η επιστολή παραίτησης της Γενικής Γραμματέ−
ως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ Α΄ 35) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλή−
λων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15−03−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4336/2015
(ΦΕΚ 94/Α΄/14−08−2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύ−
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ−
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό−
τησης».
7. Την υπ’ αριθμ. 67952/3960/12−01−2016 (ΦΕΚ 157/Β΄/
01−02−2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας,
που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο
Δήμο Κοζάνης για το έτος 2016.
8. Το υπ’ αριθμ. 9817/29−02−2016 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, με
το οποίο ζητείται η συμπλήρωση − τροποποίηση της
ανωτέρω απόφασης.
9. Το από 24−02−2016 Υπηρεσιακό/Ενημερωτικό Ση−
μείωμα του Αυτοτελούς Γραφείου του Δήμου Κοζάνης
προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το
οποίο εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στον πίνακα
του από 09−12−2015 Υπηρεσιακού Σημειώματος του η
ειδικότητα ενός υπαλλήλου του και συγκεκριμένα ενός
ΠΕ Μηχανολόγου − Μηχανικού.
10. Την υπ’ αριθμ. 73760/28−12−2015 βεβαίωση για την
κάλυψη της δαπάνης για «Οδοιπορικά έξοδα και απο−
ζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων» της Δ/νσης Οι−
κονομικών Υπηρεσιών με την οποία έχει προβλεφθεί
πίστωση στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους
2016 του Δήμου Κοζάνης, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε − τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 67952/
3960/12−01−2016 (ΦΕΚ 157/Β΄/01−02−2016) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας που αφορά το ανώτατο
όριο επιτρεπομένων κατά το έτος 2016 ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο
Κοζάνης, ως εξής:
Για το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Ανά−
πτυξης, προστίθεται ένας (1) ακόμη υπάλληλος, Κλάδου/
Ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, με ανώτατο
επιτρεπόμενο όριο ημερών κίνησης εκτός έδρας τις
είκοσι (20) ημέρες, ο οποίος (υπάλληλος) εκ παραδρο−
μής δε συμπεριλήφθηκε στην αρχική σχετική απόφαση.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 67952/3960/12−01−2016
(ΦΕΚ 157/Β΄/01−02−2016) απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 22 Μαρτίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 1300/21−03−2016
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρω−
ση της υποχρεωτικής εβδομάδας εργασίας της Δη−
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩ−
ΦΕΛΕΙΑ» έτους 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 69/15.03.2016 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιχείρησης για καθιέρωση υπερωρι−
ακής απασχόλησης.
2. Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05−01−2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
3. "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξε−
ων του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4354/2015 (176/Α΄) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (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», άρθρο 20 «Αποζημίωση για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου −
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου», αποφασίζουμε:
Τη σύμφωνη με το άρθρο 20 παρ. 1 και 2 του
Ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου − Αποζημίωση για εργασία
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου», όπως
ισχύει, έγκριση της καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομάδας εργα−
σίας υπαλλήλων διαφόρων ειδικοτήτων, της Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», οι
οποίοι ανήκουν σε υπηρεσίες, που λειτουργούν όλες
τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετρά−
ωρη, σύμφωνα με τον Κανονισμό της Επιχείρησης του
Κεφαλαίου Δ΄ «Διάρκεια Εργασίας», άρθρο 22 «Χρόνος
και Τόπος Εργασίας», παρ. 4:
Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι,
Δύο (2) Υπάλληλοι Υποδοχής,
Ένας (1) Ταμίας,
Τέσσερις (4) Λουτρονόμοι,
Πέντε (5) Εργάτες Καθαριότητας,
Δύο (2) Εργάτες Γενικών Καθηκόντων
Ένας (1) Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων
Τρεις (3) Βοηθοί Σερβιτόροι,
Τρεις (3) Νυχτοφύλακες και
Δύο (2) Ιατροί ήτοι συνολικά είκοσι πέντε (25) υπαλ−
λήλων.
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗ−
ΜΩΦΕΛΕΙΑ», έχει την ευθύνη της διαχείρισης του Πη−
λοθεραπευτηρίου Κρηνίδων Καβάλας, εποχιακώς από
τον Ιούνιο έως 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους, συνεχώς,
τόσο τις καθημερινές, όσο και τα Σαββατοκύριακα, τις
εξαιρέσιμες και τις αργίες, από τις 07:00 έως 22:00, από
τη στιγμή που αποτελεί τουριστικό − ιαματικό πόρο.
Επίσης έχει την ευθύνη του Κάστρου της πόλης, κα−
θόλη τη διάρκεια του έτους, τόσο τις καθημερινές, όσο
και τα Σαββατοκύριακα, τις εξαιρέσιμες και τις αργίες.
Τέλος, στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοτικής
Αγοράς Καβάλας, είναι απαραίτητη η φύλαξη των χώ−
ρων των εγκαταστάσεων της καθόλη τη διάρκεια του
έτους, τόσο τις καθημερινές, όσο και τα Σαββατοκύρια−
κα, τις εξαιρέσιμες και τις αργίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 18 Μαρτίου 2016
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ
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