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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 95

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

26 Ιανουαρίου 2016

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυ−
νας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1911/1990
(ΦΕΚ 166/Α/1990), όπως ισχύει.............................................
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ) υπηρε−
σιών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Μετοχι−
κού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος 2016.
Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29−1−2014 (ΦΕΚ 269/
τ.Β΄/7−2−2014) Απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύ−
ων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Πε−
ριφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ−
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. ......
Μετατροπή θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, που συ−
στήθηκε με διαζευκτικές ειδικότητες σε μία εξ αυ−
τών στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ. ......................................................................
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα−
πανών διενέργειας της έρευνας Ποιοτικών Χα−
ρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα
Διακοπών) με έτος αναφοράς το 2015, έγκριση
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθο−
ρισμός αμοιβής τους...................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στις Δ/νσεις της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και στις Δ/νσεις της
Π. Ε. Φθιώτιδας, για το έτος 2016. ...................................
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και
νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυ−
κτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, μο−
νίμων και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2016.........
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας για
το έτος 2016. ......................................................................................

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./1/οικ.1263

1

(1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυ−
νας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1911/1990 (ΦΕΚ
166/Α/1990), όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

2

3

4

5

6

7

8

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την Απόφαση Υ21/06−12−2015(ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη».
4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου
1 του Ν.3812/2009.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1911/1990 (ΦΕΚ
166/Α/1990), όπως ισχύει, ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Στο ΥΕΘΑ/ΓΕΣ κατανέμονται οι κάτωθι:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

ΚΑΡΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

2.

ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3.

ΑΜΟΙΡΑ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

4.

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ

5.
ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ. 842.10/1/280271 Σ. 71
(2)
Υπερωριακή Απασχόληση Μόνιμων Πολιτικών Υπαλλή−
λων (ΜΠΥ) και Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΠΣΕΙΔ) υπηρεσι−
ών Π.Ν., Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) και Μετοχικού
Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), κατά το έτος 2016.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη :
α. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/16−12−2015 τ. Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρε−
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
β. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από
τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυτικού
(ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών
και απρόβλεπτων αναγκών.
γ. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται για την
υπερωριακή απασχόληση των Πολιτικών Υπαλλήλων
(ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) του Πολεμικού Ναυτικού, έχει εγγραφεί
στον Π/Υ ΓΕΝ έτους 2016 και θα καλυφθεί από τον
ΚΑΕ 0511 (Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία) ύψους
100.000,00€ και τον ΚΑΕ 0512 (Αμοιβή για εργασία κατά
τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες) ύψους
160.000,00 €, ενώ για τις υπηρεσίες NATO/Ναύσταθμος
Κρήτης η δαπάνη καλύπτεται από πιστώσεις NATO ΚΑΕ
4711 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών NATO σε
δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης ειδικών αποθηκών
NATO) και 4712 (Συμμετοχή των λοιπών κρατών μελών
NATO σε δαπάνες σταθμού FORACS Κρήτης).
δ. Τη με Φ. 451 /41/10623/Σ.144/1−3−2000/ΕΠΥΕΟΑ/ΔΣΣΑΔ
Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται οι Υπηρε−
σίες του Π Ν που λειτουργούν σε 24ωρη και 12ωρη βάση.
ε. Το με Φ.844/154004/Σ. 1993//18−11−2015 έγγραφο του
ΠΒΚ, από το οποίο προκύπτει η υπερωριακή απασχόλη−
ση του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ) του ΠΒΚ
και το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση ύψους
33.927,08 € θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ και από
τον ΚΑΕ 1308.
στ. Το υπ’ αριθμ. 58/5−11−2015 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ,
από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή αποζημίωση
για τους απασχολούμενους στο ΝΠΔΔ του Υπουργείου
(ΜΤΝ), ύψους 8.750,00 €, θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ
και τον ΚΑΕ 0261.

ζ. Την ειδική εισηγητική έκθεση υπ.' αρ. 4 από 08 Ιαν
2016 του Προϊστάμενου των Οικονομικών Υπηρεσιών
του ΥΠΕΘΑ, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερινής, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για συμπλή−
ρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας εργασίας,
του Πολιτικού Προσωπικού (ΜΠΥ−ΣΕΙΔ) των Υπηρεσιών
του Πολεμικού Ναυτικού, του ΠΒΚ και του ΜΤΝ, η οποία
κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώπιση εκτάκτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 2016
για τους παρακάτω λόγους:
α. Την ύπαρξη υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν σε
8ωρη, 12ωρη και 24ωρη βάση.
β. Την επιχειρησιακή απασχόληση των Μονάδων του
ΠΝ, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη συχνότερη επιθε−
ώρηση μηχανημάτων − συσκευών και αποκατάσταση
βλαβών.
γ. Την μείωση του πολιτικού προσωπικού, λόγω συ−
νταξιοδοτήσεως και μη αναπληρώσεως του.
δ. Το γεγονός, ότι οι ανάγκες τόσο στα συνεργεία,
όσο και στις λοιπές υπηρεσίες του ΠΝ, δεν είναι προ−
καθορισμένες, ώστε να προγραμματίζονται οι εργασίες,
αλλά είναι κυρίως έκτακτες και ποικίλουν ανάλογα με
τις απαιτήσεις επισκευής σε συνάρτηση με την επιχει−
ρησιακή ετοιμότητα των πολεμικών πλοίων.
2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί
ως ακολούθως:
α. Για παροχή απογευματινής εργασίας
(1) Από 114 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και μέχρι
10.792 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 30 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 5.400 ώρες εργα−
σίας (ΚΑΕ 0511 Π/Υ ΓΕΝ).
(3) Από 84 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 20.160 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 4.560 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(5) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
240 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(6) Από 14 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής
Κρήτης και μέχρι 3.080 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ
ΠΒΚ.)
(7) Από 8 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι
1.920 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0261, Π/Υ ΜΤΝ ).
β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
(1) Από 60 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 3.552 ώρες
εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 84 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 32.256 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(3) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 3.648 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712)
(4) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
192 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712 ).
(5) Από 14 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
3.638 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
γ. Προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής ε3δομαδιαίας
εργασίας (Βάρδιες).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(1) Από 100 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 43.488
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(2) Από 24 Υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και μέχρι 16.128 ώρες εργα−
σίας (ΚΑΕ 0512 Π/Υ ΓΕΝ).
(3) Από 84 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ
και ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΚ−Κ14 και μέχρι 48.384 ώρες εργασίας
(ΚΑΕ 4711).
(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 5.472 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(5) Από 1 Υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου του NK/NATO/FORACS και μέχρι
576 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4712).
(6) Από 2 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
864 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 1308 Π/Υ Π.Β.Κ).
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4354/2015, οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο και
δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) για
απογευματινή υπερωριακή εργασία ανά υπάλληλο, τις
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυχτερινές ώρες και τις
ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες, ανά υπάλληλο.
4. Στην ανωτέρω εργασία θα μπορούν να μετέχουν και
περισσότεροι υπάλληλοι, εντός όμως του ιδίου συνολι−
κού αριθμού των εγκρινόμενων ωρών, κατόπιν σχετικής
έγκρισης ΓΕΝ.
5. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

F
Αριθμ. Φ.35.3/317
(3)
Τροποποίηση της αριθ. Φ.35.3/1002/29−1−2014 (ΦΕΚ 269/
τ.Β΄/7−2−2014) Απόφασης Σύσταση Σχολικών Δικτύων
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 4 του Ν.4115/2013
(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/30−1−2013) με θέμα: «Οργάνωση και λει−
τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»
2. Τις διατάξεις του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02−10−2011)
με θέμα «Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με ανα−
πηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως αυτές
ισχύουν σήμερα.
3. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08−10−2002 (ΦΕΚ
1340, τ.Β΄/16−10−2002) Υπουργική Απόφαση σχετικά με
τον «Καθορισμό των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων
των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών Π/
θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης, των διευθυντών και υπο−
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διευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των
συλλόγων των διδασκόντων».
4. Την αριθμ. Φ.350.2/32/Δ1/2−1−2013 (ΑΔΑ:ΒΕΦΙ9−Η4Ε)
Υπουργική Απόφαση με την οποία διορίστηκαν και το−
ποθετήθηκαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης
5. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ίδρυσης των Τμη−
μάτων Ένταξης (Τ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας
6. Το αριθμ. πρωτ. 65626/Γ6/15−5−2013 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ΄ με θέμα
«Συγκρότηση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υπο−
στήριξης».
7. Το αριθμ. πρωτ. 70257/Γ6/23−5−2013 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ΄ με θέμα
«Παροχή διευκρινήσεων επί του 65626/Γ6/15−05−2013
εγγράφου μας».
8. Το αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/4127/31−5−2013 έγγραφο μας
προς το ΥΠΑΙΘΠΑ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής /Τμ. Γ΄ με
θέμα: «Πρόταση για τη συγκρότηση Σχολικών Δικτύων
Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ.
Ελλάδας».
9. Το αριθμ. πρωτ. 143862/Γ6/07−10−2013 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ΄ με θέμα «Σύ−
σταση Σχολικών Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
(Σ.Δ.Ε.Υ.»
10. Το αριθμ. πρωτ. 3073/Γ6/10−1−2014 έγγραφο του
ΥΠΑΙΘ/Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής/Τμ. Γ΄ με θέμα «Δι−
ευκρινήσεις σχετικά με τη σύσταση των ΣΔΕΥ και τη
συγκρότηση των ΕΔΕΑΥ».
11. Τις προτάσεις τις οποίες κατέθεσαν οι Διευθύν−
σεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
αρμοδιότητάς μας.
12. Το αριθμ. πρωτ. 243/12−1−2015 έγγραφο της Δ/νσης
Π.Ε. Αιτωλ/νίας με θέμα «Πρόταση τροποποίησης Σχο−
λικού Δικτύου Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (ΣΔΕΥ)»
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/29−1−2014
(ΦΕΚ 269/τ.Β΄/7−2−2014) Απόφαση Σύστασης Σχολικών
Δικτύων Εκπαίδευσης και Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, ως προς το
Σ.Δ.Ε.Υ. του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Αγρινίου
της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΣΔΕΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Γ/ΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
με Κέντρο Υποστήριξης το Ειδικό Επαγγελματικό Γ/
σιο Αγρινίου, αποτελούμενο από τις κάτωθι σχολικές
μονάδες γενικής εκπαίδευσης με ιδρυμένα Τμήματα
Ένταξη ς (Τ.Ε.):
Α/Α

Σχολική μονάδα ΕΑΕ

1

4ο Γυμνάσιο Αγρινίου

2

16ο Νηπ/γείο Αγρινίου

3

8ο Νηπ/γείο Αγρινίου

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. πρωτ. Φ.35.3/1002/
29−1−2014 (ΦΕΚ 269/τ.Β΄/7−2−2014) απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιανουαρίου 2016
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Α3α/οικ.3428
(4)
Μετατροπή θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, που συ−
στήθηκε με διαζευκτικές ειδικότητες σε μία εξ αυ−
τών στο Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/15 «Ρυθμί−
σεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ−
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 29/Α΄/2015).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4316/2014 «Ίδρυση
παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φρο−
ντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 270/Α΄/98).
4. Τις διατάξεις του άρθρο 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΄/2005).
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/06−10−2015 «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄2015).
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ29/08−10−2015 «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β΄/2015).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1α/80306/20−10−2015 «Παύση
και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 741/Β΄2014).
8. Την υπ’ αριθμ. 1881/20−04−2015 απόφαση της εκτε−
λεστικής επιτροπής του ΚΕΣΥ, η οποία έγινε αποδεκτή
από τον Υπουργό Υγείας.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1874/2−01−2015 εισήγηση του
Διοικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής.
10. Το ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά του Δ.Σ.
46/30−12−2014 του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.
11. Την υπ’ αριθμ. 52η Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ κατά
την 13/11/2015 (θέμα IV.Β.3).
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 94515/08−12−2015 ει−
σήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Υγείας.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπά−
νη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθόσον
στην υπό μετατροπή θέση υπηρετεί ήδη ο ειδικευμένος
ιατρός ΕΣΥ Νεκτάριος Κορρές, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή μίας (1) οργανικής θέσης κλάδου ειδι−
κευμένων Ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ − ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙ−
ΚΗΣ, στην οποία προστίθεται η ειδικότητα της ΟΡΘΟ−
ΠΕΔΙΚΗΣ επειδή πρόκειται για θέση βαθμού Επιμελητή

Β΄, όπως αυτή έχει συσταθεί και ισχύει με τις διατά−
ξεις του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.123768/
31−12−2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3485/Β/2012),
σε μία (1) θέση του ιδίου κλάδου και ειδικότητας αμιγώς
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ, με την ταυτόχρονη ένταξη του υπηρε−
τούντος ιατρού σε αυτή και με το βαθμό που αυτός
κατέχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 538/Γ4 − 52
(5)
Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δαπα−
νών διενέργειας της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηρι−
στικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) με
έτος αναφοράς το 2015, έγκριση χρησιμοποίησης
στατιστικών οργάνων και καθορισμός αμοιβής τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α΄/09.03.2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
και ιδίως του άρθρου 14, παρ. 1 περιπτ. ζ και παρ. 2,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β. του Π.δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8.9.2000) «Οργανισμός
της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
γ. τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4111/2013 «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012... και
άλλες επείγουσες διατάξεις», (Α΄18), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με το άρθρο 6 της από 24.12.2015 Πράξης Νομο−
θετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση κατεπειγόντων θεμάτων
των Υπουργείων... και Οικονομικών», (Α΄182) και ισχύει,
δ. την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθ.
πρωτ: ΥΠΟΙΚ 0014365 ΕΞ 2015 και θέμα «Αποδοχή αίτη−
σης παραμονής στην Υπηρεσία της Προϊσταμένης της
Γενικής Διεύθυνσης Στατιστικών Ερευνών στην Ελληνική
Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)»,
ε. της ΓΠ − 400/27.8.2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β΄/28.8.2012),
2. Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14.08.2015) με έναρξη ισχύος
από 01.01.2016, με θέμα «Συνταξιοδοτικές διατάξεις− Κύ−
ρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθ−
μίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδό−
τησης».
3. του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από Δι−
ατάκτες» (Α΄ 194).
4. Τον Κανονισμό 692/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2011, για τη
συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του Του−
ρισμού.
5. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που η συλλογή των
ερωτηματολογίων των ερευνών δεν καταστεί δυνατό
να καλυφθεί από ιδιώτες συνεργάτες, προβλέπεται να
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μετακινηθούν εντός και εκτός έδρας υπάλληλοι της
ΕΛΣΤΑΤ, χωρίς αμοιβή για τα ερωτηματολόγια.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους ογδόντα οχτώ χιλιά−
δων πεντακοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών
(€ 88.515,30), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπου προκύ−
ψει, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2016
(ΚΑΕ 0429.01).
7. Την με αριθμ. απόφαση 386/Α2−195/13.01.2016 και α/α
43 έγκρισης δέσμευσης, πίστωσης για την πληρωμή
της δαπάνης σε βάρος της πίστωσης ΚΑΕ 0429.01 του
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικονομικού έτους 2016,
αποφασίζουμε:
1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε την εκτέλεση
των στατιστικών εργασιών που απαιτούνται για τη
διενέργεια της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
Ημεδαπών Τουριστών (Ερευνα Διακοπών) έτους 2015, η
οποία θα διενεργηθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2016.
β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού της
Διεύθυνσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας.
2. Σκοπός της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών
Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών), η οποία δι−
ενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Κανονισμού
692/2011 του ΕΚ της 6ης Ιουλίου 2011, είναι η συγκέ−
ντρωση στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των
ημεδαπών τουριστών (φύλο, ηλικία) και των ταξιδιών
που πραγματοποιήθηκαν (τόπος προορισμού, κύριος
σκοπός ταξιδιού, μεταφορικό μέσο και κύριο κατάλυμα
που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός ταξιδιών και διανυκτε−
ρεύσεων, ταξιδιωτική δαπάνη), καθώς και άλλα συναφή
χαρακτηριστικά.
3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδι−
ασμό της εφαρμόζεται η δισταδιακή στρωματοποιημένη
δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας
την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόμενα οικο−
δομικά τετράγωνα ή ένα μικρό οικισμό κ.λπ.) και τελική
μονάδα έρευνας το νοικοκυριό. Η έρευνα καλύπτει το
σύνολο της Χώρας και για την επιλογή των πρωτογενών
μονάδων δειγματοληψίας (επιφανειών) σε κάθε Περιφέ−
ρεια (NUTS 2) οι μονάδες επιφάνειας κατανέμονται σε
στρώματα με βάση την αστικότητα και την πυκνότητα
των Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι
επιφάνειες.
Ο σχεδιασμός της έρευνας (κατανομή μονάδων επι−
φάνειας και νοικοκυριών του δείγματος ανά στρώμα)
βασίζεται στα στοιχεία της απογραφής πληθυσμού 2011.
Ωστόσο, η επιλογή των μονάδων επιφάνειας και των
νοικοκυριών του δείγματος σε κάθε στρώμα θα γίνει
από κατάλογο, τα στοιχεία του οποίου προέρχονται
από την έρευνα εργατικού δυναμικού.
Σε κάθε στρώμα επιλέγεται δείγμα επιφανειών και
ακολούθως σε κάθε μονάδα επιφάνειας του δείγματος
επιλέγεται δείγμα νοικοκυριών με ίσες πιθανότητες από
ενημερωμένο κατάλογο − πλαίσιο νοικοκυριών.
Η έρευνα είναι ετήσια και ερευνάται δείγμα 8.740
περίπου νοικοκυριών, τα οποία θα ερευνηθούν μέσω
ιδιωτών συνεργατών.
Αναλυτικά, στο πλαίσιο της έρευνας θα πραγματο−
ποιηθούν οι παρακάτω εργασίες, κατά το έτος 2016:
Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας
Επιλογή δείγματος
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Επιλογή Ιδιωτών Συνεργατών
Εκπαίδευση ιδιωτών−συνεργατών για την ορθή συ−
μπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας
Διενέργεια της έρευνας (συμπλήρωση ερωτηματολο−
γίων και συλλογή τους)
Έλεγχος και επεξεργασία των ερωτηματολογίων
Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
Μηχανογραφικοί έλεγχοι
Παραγωγή αρχείων αποτελεσμάτων και διαβίβαση
τους στη Eurostat
Παραγωγή και έλεγχος των εθνικών πινάκων
Κατάρτιση δεικτών αξιολόγησης της ποιότητας των
αποτελεσμάτων της έρευνας (σφάλμα δειγματοληψίας,
μεροληψία κ.λπ.)
Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας
θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, μόνιμοι και με σύμβαση Ι.Δ.,
οι οποίοι θα εργασθούν εντός του κανονικού ωραρίου
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών,
• Ιδιώτες Συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχοληθούν
κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων, μέχρι
τετρακόσιους (400),
• συνεργάτες−διερμηνείς, για τη συμπλήρωση των
ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά, στα οποία υπάρχει
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας, μέχρι δέκα (10).
Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα
γίνει με απόφαση του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.
5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται
ως εξής:
Αποζημίωση ιδιωτών− συνεργατών (ΚΑΕ 0429.01)
α. Ιδιώτες − Συνεργάτες: 10,07 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, όπου προκύψει, ανά πλήρως και ορθά συμπληρω−
μένο ερωτηματολόγιο, 8.740 ερωτηματολόγια Χ 10,07
€ = 88.011,80 (ΚΑΕ 0429.01)
β. Συνεργάτες− διερμηνείς: 5,035 € συμπεριλαμβανο−
μένου ΦΠΑ όπου προκύψει, ανά πλήρως και ορθά συ−
μπληρωμένο ερωτηματολόγιο, 100 ερωτηματολόγια Χ
5,035 € = 503,50 € (ΚΑΕ 0429.01)
6. Συνολική δαπάνη στον ΚΑΕ 0429.01 = 88.515,30 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Ιανουαρίου 2016
Η Αναπληρώτρια Πρόεδρου
Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Στατιστικών Ερευνών
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΞΕΝΑΚΗ
F
Αριθμ. 309/8
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στις Δ/νσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελ−
λάδας με έδρα τη Λαμία και στις Δ/νσεις της Π. Ε.
Φθιώτιδας, για το έτος 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) Του Π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄).
β) Του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ−
λήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26/τ. Α΄).
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γ) Του άρθρου 282 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
2. Την αριθμ. 17217/194011/5−12−2012 απόφαση της Γενική
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και
Στερεάς Ελλάδας περί καθορισμού ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας (ΦΕΚ 3448/τ.Β΄/27−12−2012).
3. Την με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 96906/2752/1−9−2014 από−
φαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 2542/
24−9−2014/τ. Β΄) «Αναπλήρωση Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας».
4. Τις έκτακτες, εποχικές ή επείγουσες υπηρεσιακές
ανάγκες που προκύπτουν από : α) την έλλειψη προ−
σωπικού β) την ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης, εντός
συγκεκριμένων προθεσμιών, διοικητικών και οικονομικών
θεμάτων (μισθοδοσία, προϋπολογισμός, απογραφή, αρ−
χειοθέτηση, ηλεκτρονικό αρχείο μητρώου υπαλλήλων,
εγγραφές σε ηλεκτρονικά συστήματα, συμμετοχή σε
συλλογικά όργανα κ.λπ.), γ) την ανάγκη διενέργειας κάθε
είδους ελέγχων, επιθεωρήσεων, εξετάσεων κλπ. δ) τις
ανάγκες επίβλεψης έργων, εκτάκτων παρεμβάσεων
ε) την συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής για την αντι−
μετώπιση εκτάκτων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις,
παγετοί, πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, πυρκα−
γιές κ. ο. κ., στ) τις υπηρεσιακές ανάγκες του Γραφείου
Περιφερειάρχη, των Γραφείων Αντιπεριφερειαρχών και
του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (εκδηλώ−
σεις εθιμοτυπίας κ. λ. π.) καθώς και κάθε άλλη έκτακτη
ανάγκη που είναι δυνατόν να προκύψει, με την οποία
ασχολούνται οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Διευθύν−

σεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη
Λαμία και των Διευθύνσεων της Π. Ε. Φθιώτιδας καθώς
και οι ειδικοί σύμβουλοι του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας,
πέραν του ωραρίου εργασίας τους, σε 24ωρη βάση και
με εργασία τις απογευματινές, νυκτερινές ώρες, ημέρες
αργίας και Κυριακές.
5. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω
αναγκών, καθώς και κάθε άλλη έκτακτη υπηρεσιακή
ανάγκη που προκύπτει, επιβάλλεται το προσωπικό των
Δ/νσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με έδρα
τη Λαμία και των Δ/νσεων της Π. Ε. Φθιώτιδας καθώς
και οι ειδικοί σύμβουλοι του Περιφερειάρχη Στερεάς
Ελλάδας και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας,
να απασχολούνται καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου, τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες καθώς
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
6. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους
2016 για τις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας με έδρα τη Λαμία και τις Διευθύνσεις της
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, και ειδικότερα
στον ΚΩΔ. 073.0511.01 511 εκατόν εξήντα χιλιάδες ευρώ
(160.000,006) και στον ΚΩΔ. 073.0512.01 σαράντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (45.000,00€), όπως προκύπτει από την υπ.
αριθμ. 169554/6312/21−12−2015 βεβαίωση της Διεύθυνσης
Οικονομικού Π.Σ.Ε., αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε για το έτος 2016 υπερωριακή εργασία
με αμοιβή πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας,
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
ή κατά τις νυκτερινές ώρες, για τους υπαλλήλους που
υπηρετούν σε Δ/νσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας με έδρα τη Λαμία και σε Δ/νσεις της Π. Ε. Φθιώτιδας
καθώς και τους Ειδικούς Συμβούλους του Περιφερειάρ−
χη Στερεάς Ελλάδας και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φθιώτιδας, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών,
ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗ−
ΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

295

29.285

160.000,00€

45.000,00€

205.000,00€

Η διαπίστωση της ανάγκης παροχής υπερωριακής εργασί−
ας και η συγκρότηση των συνεργείων θα γίνεται με ευθύνη
μας, η ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που θα προ−
σφέρουν υπερωριακή εργασία και η κατανομή κατά είδος
(απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και των Κυριακών)
των ανωτέρω ωρών, θα γίνεται με ευθύνη των Προϊσταμένων
Δ/νσεων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα παρουσιάζονται.
Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτι−
κού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων

μέσα στο έτος, ως εξής :
α) για απογευματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκα−
τόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο, β) για υπερωριακή ερ−
γασία κατά τις νυχτερινές ώρες και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες που λειτουργούν, βάσει νόμου σε ει−
κοσιτετράωρη βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για
τις νυκτερινές και μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 4 Ιανουαρίου 2016
Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 541
(7)
Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και νυ−
κτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτε−
ρινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, μονίμων
και ιδιωτικού δικαίου, για το έτος 2016.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
«ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»
Έχοντας υπόψη :
1. Το από 23−12−2015 e−mail της 1ης ΥΠΕ Αττικής, σύμ−
φωνα με το οποίο η εγκεκριμένη πίστωση προσθέτων
αμοιβών για το έτος 2016 ανέρχεται για το Επιστη−
μονικό προσωπικό στα 155.000,00€ και για υπερωρίες/
νυχτερινά, εξαιρεσίμων του μόνιμου προσωπικού και
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
στο ποσό των 670.000,00€ και οι οποίες έχουν πρου−
πολογισθεί στον προυπολογισμό του Νοσοκομείου για
το έτος 2016.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «...............Για το προσωπικό
των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το Διοικητικό
Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο
από αυτό όργανο. …. Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται
ο αριθμός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστημα και οι
ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους μέσα στα όρια
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού τους μη επιτρε−
πομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσί−
ων Επενδύσεων. Οι ανωτέρω αποφάσεις δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη
δημοσίευσή τους…………».
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 252/11−01−2016 έγγραφο του γρα−
φείου μισθοδοσίας, προς όλους τους Προϊστάμενους
της Διοικητικής−Τεχνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το οποίο ζητείται εγ−
γράφως να γνωρίσουν τον ακριβή αριθμό υπαλλήλων,
το χρονικό διάστημα καθώς και τις ώρες υπερωριακής
απασχόλησης αυτών.
4. Τα σχετικά έγγραφα των Προϊστάμενων των Τμη−
μάτων, με τα οποία μας γνωρίζουν τον ακριβή αριθμό
υπαλλήλων που θα πραγματοποιήσει υπερωρίες, καθώς
και τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης αυτών για το
χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2016.
5. Το γεγονός ότι το νοσοκομείο μας εκτελεί ημέρα
παρά ημέρα εφημερία και διαθέτει υπηρεσίες που στε−
γάζονται σε τρεις διαφορετικές περιοχές, ότι το Νοσο−
κομείο και τα Παραρτήματά του λειτουργούν σε 24ωρη
βάση και απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού και
κατά τις Κυριακές−εξαιρέσιμες, ότι απουσιάζει μεγά−
λος αριθμός προσωπικού κάνοντας χρήση υπόλοιπης
κανονικής άδειας του προηγούμενου έτους, καθώς και
repo εφημεριών, όπως και προσωπικό με χρήση άδειας
ανατροφής, την μεγάλη έλλειψη προσωπικού σε όλες
τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου μετά τις μαζικές προς
συνταξιοδότηση αποχωρήσεις, καθώς και μετατάξεις–
μετακινήσεις, αναγκάζεται να εργάζεται εξαντλητικά
πολλές επιπλέον του ωραρίου ώρες, καθημερινές και
αργίες, προκειμένου οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να
είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
6. Την υπ’ αριθμ. 1/14.1.2016 (ΕΗΔ θέμα 3) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε
η αποζημίωση:
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α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αρ−
γιών και
β) νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυ−
κτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:
Την έγκριση καταβολής αποζημίωσης:
α) υπερωριακής απασχόλησης καθημερινής και αργιών
των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, μονίμων και με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως αναγράφονται
στα έγγραφα των Προϊστάμενων της Διοικητικής−Τε−
χνικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου,
για το έτος 2016 ήτοι συνολικά αριθμός υπαλλήλων
177 καθώς και 32.044 ώρες καθημερινής υπερωριακής
απασχόλησης αυτών, επιμεριζόμενες σε 16.022 ώρες
για το α’ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 65.370,00€
(ΚΑΕ 0261) και 16.022 ώρες για το β’ εξάμηνο του έτους
2016 με κόστος 65.370,00€ (ΚΑΕ 0261) και επιπλέον 5.002
ώρες υπερωριακής απασχόλησης Αργίας,επιμεριζόμε−
νες σε 2501 ώρες για το α’ εξάμηνο του έτους 2016
με κόστος 14.700,00€ (ΚΑΕ 0263) και 2501 ώρες για το
β’ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 14.700,00€ (ΚΑΕ
0263), ήτοι συνολικό ετήσιο κόστος για τις 32.044 ώρες
καθημερινής υπερωριακής απασχόλησης 130.740,00 €
και για τις 5.002 ώρες υπερωριακής απασχόλησης Αρ−
γίας 29.400,00 €.
Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά
εξάμηνο μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο και η υπερωριακή
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ορίζεται ανά εξάμηνο σε 96
ώρες ανά υπάλληλο.
β) νυκτερινής εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή
νυκτερινής που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου μας, μονίμων
και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μέχρι του
εναπομείναντος ποσού των 509.860,00€ επιμεριζόμενο
για το α΄ εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 254.930,00€
(ΚΑΕ 0263) και για το β΄ εξάμηνο του έτους 2016 με
κόστος 254.930,00€ (ΚΑΕ 0263).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2016
Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΜΑΡΙΟΓΚΑ ΦΡΑΓΚΑΚΗ
F
Αριθμ. απόφ. 128/910/11.12.2015
(8)
΄Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών
(Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας για το
έτος 2016.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Β.δ. 146/1964 Περί Εγκρίσεως Συστάσεως Ιδρύ−
ματος υπό την Επωνυμία «Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών» και κυρώσεως του Οργανισμού αυτού (ΦΕΚ
58/Α).
2. Το άρθρο 6 του Ν.δ. 572/1970 Περί οργανώσεως,
διαρθρώσεως λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης
φύσεως Νομικών Προσώπων (ΦΕΚ 125/Α).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ
81/Α/4−4−2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17−5−1999)
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π.: 24632 απόφαση του Υπουργού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 507/10−07−2015
Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) περί ορισμού μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής
και Ερευνών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015
(ΦΕΚ Α΄ 176/16−12−2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε−
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο−
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
7. Την περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου
Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄)
«Εγκριση μεσοπορόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής»
8. Την αρ. πρωτ. οικ.2/85127/0022/22−11−12 (ΑΔΑ: Β4Σ1Η−
8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο−
μικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων»
9. Την αρ. Α3α/οικ.876/16−5−2000 (ΦΕΚ 661 /Β/23−5−2000)
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και
Πρόνοιας «Καθορισμός του τρόπου οργάνωσης και λει−
τουργίας των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα−
σης (Οικοτροφεία, Ξενώνες) και των Προγραμμάτων
Προστατευμένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του
Ν. 2716/1999»
10. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., λόγω αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών καθώς και λόγω έλλειψης προσωπικού.
11. Την υπ’ αριθ. 128/910/11−12−2015 απόφαση του Δ.Σ
του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης
έτους 2016».
12. Την 24ωρη λειτουργία (7 ημέρες την εβδομάδα)
των Οικοτροφείων «Μ.Ο.Λ», «Δίας» και «Αίας».
13. Το άρθρο 176 του Ν. 4261 (ΦΕΚ 107/05−05−2014)
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυ−
μάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμά−
των και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και
άλλες διατάξεις».
14. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους εξήντα μία χιλιάδων σαράντα ευρώ
και είκοσι λεπτών (61.040,20 €), σε βάρος της εγγεγραμ−
μένης πιστώσεως του προϋπολογισμού του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.
οικονομικού έτους 2016 (ΚΑΕ 2547), αποφασίζουμε:
Α. Για τα Οικοτροφεία Λιβαδειάς («Δίας», «Αίας»,
«Μ.Ο.Λ.») εγκρίνεται, για το έτος 2016, η καθιέρωση υπε−
ρωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
(προς συμπλήρωση του ωραρίου και καθ’ υπέρβαση
αυτού), μέχρι είκοσι επτά (27) υπαλλήλων, διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Ψυχι−
κής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και μέχρι (13.700)

ώρες. Τα τρία αυτά οικοτροφεία λειτουργούν σε 24ωρη
βάση, επτά (7) ημέρες την εβδομάδα και φιλοξενούν
ψυχογηριατρικούς ασθενείς η Μ.Ο.Λ. και ασθενείς από
το Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής τα άλλα δύο
Οικοτροφεία («Αίας» και «Δίας»). Το ποσό που απαι−
τείται, ανέρχεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες τετρα−
κοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά
(45.488,89€) (35.900,0 € και επιβαρύνεται επιπλέον με
26,71% − βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα − εργοδοτική
εισφορά, δηλαδή 9.588,89 €)
Β. Για την Κεντρική Διοίκηση εγκρίνεται, για το έτος
2016, η υπερωριακή απασχόληση μέχρι επτά (7) υπαλλή−
λων και μέχρι χίλιες εξακόσιες ογδόντα (1.680) ώρες, οι
οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως
ανά υπάλληλο. Το ποσό που απαιτείται ανέρχεται σε
δεκατέσσερις χιλιάδες εννιακοσίων τριάντα τεσσάρων
ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά (14.934,74 €) (11.990,0
€ και επιβαρύνεται με 24,56% εργοδοτική εισφορά δηλα−
δή 2.944,74€). Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων
κρίνεται αναγκαία για τους κάτωθι λόγους: α)τον αυξη−
μένο φόρτο εργασιών σε συνάρτηση με την αποχώρηση
του 30% του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης κατά
την τελευταία διετία, β) την αντιμετώπιση πραγματικών
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, γ) την ανάγκη προ−
ετοιμασίας Θεμάτων − Εισηγήσεων για τις Συνεδριάσεις
του Δ.Σ., δ) την αντιμετώπιση θεμάτων επείγουσας δι−
οικητικής μέριμνας που αφορούν στην υποστήριξη του
κλινικού έργου των Υπηρεσιών, ε) την ανταπόκριση σε
επείγοντα έγγραφα του Υπουργείου Υγείας (παροχή
στατιστικών στοιχείων − οικονομικών στοιχείων) και στ)
την αποστολή στοιχείων με άμεση καταληκτική ημερο−
μηνία στο Υπουργείο Οικονομικών (Δ/νση ΔΕΚΟ) και στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Γ. Για την υπηρεσία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης ατόμων με νοητική καθυστέρηση «Το
Στουπάθειο» εγκρίνεται, για το έτος 2016, η υπερωριακή
απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου (οδηγού) μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις δέκα
(10) ώρες το μήνα. Το ποσό που απαιτείται ανέρχεται
στα εξακόσια δέκα έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά
(616,57 €) (495,0 € και επιβαρύνεται επιπλέον με 24,56 %
εργοδοτική εισφορά, δηλαδή 121,57 €). Η απασχόληση
αυτή κρίνεται απαραίτητη για τη διανομή των παιδιών
στις οικίες τους με λεωφορείο της Υπηρεσίας. Οι εκ−
παιδευόμενοι της Υπηρεσίας προέρχονται από όλο το
Λεκανοπέδιο Αττικής.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Σ. ΧΡΙΣΤΟΓΙΩΡΓΟΣ
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