
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού δαπάνης με-
λετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, 
των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και 
των ΔΕΥΑ του Ν. 1069/1980 και του Ν. 890/1979, 
πέραν του οποίου απαιτείται θεώρηση από την 
αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστερα από γνώμη τε-
χνικού συμβουλίου.

2 Τροποποίηση της αριθμ. 23371/31-3-2016 (ΦΕΚ 
1002 Β΄) απόφασης με θέμα: «Σύσταση - συ-
γκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων 
Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ιατρο-
δικαστικών Υπηρεσιών, Γενικής Γραμματείας για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των υπη-
ρεσιών που υπάγονται σε αυτήν».

3 Ορισμός εργάσιμης ημέρας καταβολής μηνιαίων 
συντάξεων του ΕΤΕΑ.

4 Αναγνώριση του νερού με την εμπορική επωνυ-
μία «ΚΙΟΝΙΑ» της Εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩ-
ΤΙΚΗ Α.Ε. από την πηγή υδροληψίας με ονομασία 
«ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ», στην περιοχή Καλλιάνων της 
Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Συκι-
ωνίων Νομού Κορινθίας, ως Φυσικού Μεταλλικού 
Νερού.

5 Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωρι-
ακής απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περι-
φερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

6 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον 
υπάλληλο που τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων εργατοτεχνιτών του Δήμου Ερέτριας έτους 
2016.

8 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους Ληξι-
άρχους του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2016.

9 Κατανομή ωρών νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημε-
ρών εργασίας μόνιμου προσωπικού, με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου και εφημεριών λοιπού 
επιστημονικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αττικής Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ, ορ-
γανική μονάδα ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ για το έτος 2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20867 (1)
Καθορισμός ορίου προϋπολογισμού δαπάνης με-

λετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθ-

μού, των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων 

τους και των ΔΕΥΑ του Ν. 1069/1980 και του 

Ν. 890/1979, πέραν του οποίου απαιτείται θεώ-

ρηση από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία ύστε-

ρα από γνώμη τεχνικού συμβουλίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. Του Π.δ/τος 24/27-1-2005 (ΦΕΚ 20 Α΄) «Σύσταση και 

μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

β. Του Π.δ/τος 70/28-9-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύστα-
ση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων,…….κλπ».

γ. Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», 
όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του 
Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄).

δ. Του Π.δ/τος 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 172), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την ανάγκη καθορισμού ορίου προϋπολογισμού 
δαπάνης των μελετών έργων και υπηρεσιών πέραν των 
οποίων απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Τεχνική 
Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Δημοσίων Έργων ή από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, ούτε των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, των Συνδέσμων 
τους, των Νομικών τους Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, 
των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 
191 Α΄) και του Ν. 890/1979 (ΦΕΚ 80 Α΄), αποφασίζουμε:

Ορίζουμε σε:
α. πέντε εκατομμύρια (5.000.000,00) ευρώ, μη συμπε-

ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού 
των μελετών έργων και υπηρεσιών, πέραν του οποίου 
απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρε-
σία ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Δημοσίων Έργων,

β. είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00) ευρώ, μη συμπε-
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογισμού 
των μελετών έργων και υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού 
πλην των Δήμων Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, 
των Συνδέσμων τους, των Νομικών τους Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου, των Ιδρυμάτων τους και των ΔΕΥΑ 
του Ν. 1069/1980 και του Ν. 890/1979, πέραν του οποί-
ου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου

γ. είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000,00) ευρώ, μη 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., το όριο προϋπολογι-
σμού μελετών έργων και υπηρεσιών των Δήμων Αθήνας, 
Πειραιά και Θεσσαλονίκης, των Συνδέσμων στους οποίους 
συμμετέχουν οι ανωτέρω Ο.Τ.Α., των Νομικών τους Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ιδρυμάτων τους, πέραν 
του οποίου απαιτείται θεώρηση από την Τεχνική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

Από τη δημοσίευση της παρούσης η υπ’ αρίθμ. 
23957/30-4-2007 (ΦΕΚ 724 Β΄/8-5-2007) απόφαση παύει 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 

O Yπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 46536 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 23371/31-3-2016 (ΦΕΚ 
1002 Β΄) απόφασης με θέμα: «Σύσταση - συγκρό-
τηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Κε-
ντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ια-
τροδικαστικών Υπηρεσιών, Γενικής Γραμματεί-
ας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των 
υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 30 του 

Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), όπως η παρ. 3 τροποποιή-

θηκε με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του 
Ν. 4370/2016(ΦΕΚ 37 Α΄) και ακολούθως η ίδια παράγρα-
φος αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016 
(ΦΕΚ 94 Α΄),

β) των άρθρων 159, 161 και 162 του Ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
26 Α΄), όπως ισχύουν,

γ) του Π.δ. 101/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 
168 Α΄), όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 6 έως 17 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄) 
περί σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας της Γενικής 
Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς,

ε) του Π.δ. 71/2015 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί-
ας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» 
(ΦΕΚ 114 Α΄),

στ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του 
Ν. 1884/1990 (ΦΕΚ 81 Α΄).

2) Την αριθμ. 41330οικ./30-5-2013 (ΦΕΚ 1346 Β΄) από-
φαση σύστασης - συγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, με την οποία τροποποιήθηκε 
η αριθμ. 39097/22-4-2010 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 510 Β΄).

3) Την αριθμ. 23371/31-3-2016 (ΦΕΚ 1002 Β΄) απόφα-
ση σύστασης - συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ια-
τροδικαστικών Υπηρεσιών, Γενικής Γραμματείας για την 
Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των υπηρεσιών που 
υπάγονται σε αυτήν, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
36361/25-5-2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1541 Β΄).

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 21 
του 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από 
υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία 
αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

Α) Την τροποποίηση των υπό στοιχείων 2 και 3 της 
αριθμ. 23371/31-3-2016 (ΦΕΚ 1002 Β΄) απόφασης με 
θέμα: «Σύσταση - συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, Γενικής Γραμματείας για 
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και των υπηρεσιών 
που υπάγονται σε αυτήν», ως εξής:

«2. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των 
Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, εισηγητής, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης 
και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή αυτόν που νο-
μίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
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3. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της 
Διαφθοράς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτήν, 
εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστά-
μενος της Υπηρεσίας της οποίας τα θέματα εισάγονται 
προς συζήτηση ενώπιον του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 
αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού της Υπηρεσίας αυ-
τής, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει 
στα υπηρεσιακά του καθήκοντα. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει Προϊστάμενος αρμόδιος για τα θέματα προσω-
πικού στην Υπηρεσία, εισηγητής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, 
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοίκησης και 
Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή αυτόν που νομί-
μως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.».

Β) Την συμπλήρωση της ίδιας απόφασης με υπό στοι-
χείο 7. ως εξής:

«7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα απόφαση λήγει με την 
επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων 
που επιλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007), οπότε και συγκροτούνται 
τα υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Κώδικα 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007).».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 23371/31-3-2016 (ΦΕΚ 
1002 Β΄) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 36361/25-5-2016 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1541 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ.27677/1541 (3)
Ορισμός εργάσιμης ημέρας καταβολής μηνιαίων 

συντάξεων του ΕΤΕΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του 

Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄103) περί ρυθμίσεων συνταξιο-
δοτικών θεμάτων.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 96 του 
Ν. 4387/2016 ΦΕΚ Α΄85/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - 
συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) και δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 143/28-6-2014), όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17-10-2015) «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015/ «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).

6. Tις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄ 180/
29-8-2014, «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α’ 178/
29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την ανάγκη για διευκόλυνση των συνταξιούχων των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών στη συναλλαγή τους με τα 
Τραπεζικά Ιδρύματα της χώρας.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

10. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΤΕΑ, όπως διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. απόφαση 
330/162/8-6-2016, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε στο εξής ως ημερομηνία καταβολής των μη-
νιαίων συντάξεων του ΕΤΕΑ τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα 
κάθε μήνα, αρχής γενομένης με τις συντάξεις του μηνός 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ.Γ1δ/ 38991 (4)
Αναγνώριση του νερού με την εμπορική επωνυ-

μία «ΚΙΟΝΙΑ» της Εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩ-

ΤΙΚΗ Α.Ε. από την πηγή υδροληψίας με ονομασία 

«ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ», στην περιοχή Καλλιάνων της 

Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Συ-

κιωνίων Νομού Κορινθίας, ως Φυσικού Μεταλ-

λικού Νερού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28-8-2014) περί Ορ-

γανισμού του Υπουργείου Υγείας.
2. Το Π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α΄/9-11-1983) «Όροι 

εκμεταλλεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των 
φυσικών μεταλλικών νερών (άρθρο 1 παρ. 2)», όπως 
τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Υ2/
οικ.329/ 1998 (ΦΕΚ 114/Β΄/12-2-1998).

3. Τις υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/59070/24-6-2010, ΔΥ1δ/οικ.
141756/12-11-2010, ΔΥ1δ/166103 και ΔΥ1δ/οικ.47833/
17-6-2013 αποφάσεις του Υπουργού Υγείας με τις οποίες 
συγκροτήθηκε Επιτροπή για την αναγνώριση νερών ως 
Φυσικών Μεταλλικών Νερών κατά το «άρθρο 1 παρ. 2 
του Π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 163/Α΄/9-11-1983)».
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4. Οι από 28-5-2015, 6-10-2015 και 17-2-2016 αιτήσεις 
της εταιρείας «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ ΑΕ».

5. Τα με αριθμ. 102/26-6-2015, 103/18-11-2015, 104/
4-3-2016 Πρακτικά της Επιτροπής που προβλέπεται 
από το Π.δ. 433/1983 (άρθρο 1 παρ. 2) με τα οποία η 
Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την αναγνώριση του 
νερού με την εμπορική επωνυμία «ΚΙΟΝΙΑ» ως φυσικού 
μεταλλικού νερού.

6. H από 26-5-2016 υπεύθυνη δήλωση της Εταιρείας 
ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε..

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναγνώριση του νερού με την εμπορική επωνυμία 
«ΚΙΟΝΙΑ» της εταιρείας ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε. από 
την πηγή υδροληψίας με την ονομασία «ΤΡΑΝΗ ΓΚΟΡΤΣΑ», 
στην περιοχή Καλλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφα-
λίας του Δήμου Συκιωνίων Νομού Κορινθίας, ως Φυσικό 
Μεταλλικό Νερό, γιατί πληροί όλες τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται από το Π.δ. 433/1983 όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει, αναφορικά με τους όρους εκμετάλλευσης και 
κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών.

Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσής της.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. 103043/10072 (5)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 129/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α΄/27-12-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/2015).

4. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 
σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστηρίου».

6. Την παρ. 1 εδάφιο γ του Ν. 4071 / ΦΕΚ 85/11-4-2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση 
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/Ε.Κ.».

7. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Καρ-
δίτσας, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται να 
απασχοληθούν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, κατά το 

έτος 2016 πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
8. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 

έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολο-
γισμό οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Θεσσα-
λίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας.

9. Την υπ’ αριθμ. 506/17-5-2016 με ΑΔΑ: ΨΛΒ57ΛΡ-ΞΧ6 
εγκριτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας, για δαπάνη που αφορά σε αμοιβή υπε-
ρωριακού έργου υπαλλήλων της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών Π.Ε Καρδίτσας, για το 2ο εξάμηνο έτους 2016.

10. Την αριθμ. 1535/31-5-2016 με Α.Δ.Α.: 7Ι9Σ7ΛΡ-ΠΨΞ 
απόφαση δέσμευσης πίστωσης προϋπολογισμού της 
Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα-
σχόληση δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων της Διεύθυν-
σης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας Καρδίτσας από 1-7-2016 έως 31-12-2016 (2ο 
εξάμηνο 2016) για την κάλυψη των αυξημένων υπηρε-
σιακών αναγκών της.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών από 1-7-
2016 έως 31-12-2016 και μέχρι 1.680 ώρες συνολικά για 
δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενό-
τητας Καρδίτσας ως κατωτέρω:

δεκατέσσερις (14) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το 
μήνα για (6) μήνες (14 Χ 20 Χ 6) = 1.680 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη-
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε-
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον κάθε 
υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφασή μας ανάλογα 
με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιά-
δων Ευρώ (10.000,00 €), θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, του φορέα 
073 και του ΚΑΕ 0511.01.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και 
Επικοινωνιών των Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καρδίτσα, 16 Ιουνίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 64 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για τον 

υπάλληλο που τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριά-

σεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2007).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/16-12-2015 τεύχος A΄).

4. Την υπ’ αρθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011, εγκύ-
κλιο «καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ και ωρών 
εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες».

5. Την αριθμ. 731/2015 απόφαση Δημάρχου Ερέτριας 
περί ορισμού πρακτικογράφου για την τήρηση των Πρα-
κτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
από 24-9-2015 και εφεξής του υπαλλήλου Δημητρίου 
Καραδήμου του Γρηγορίου.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δαπάνη, 
η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10- 6012.002 του προϋπολο-
γισμού του Δήμου Ερέτριας του οικονομικού έτους 2016 
όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, ύψους 1.000,00 €, 
για αμοιβή υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου του 
Δήμου.

7. Το γεγονός ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. πραγματο-
ποιούνται πάντα κατά τις απογευματινές ώρες, αποφα-
σίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής, για το έτος 2016 στον μόνιμο 
υπάλληλο του Δήμου, Δημήτριο Καραδήμο του Γρηγο-
ρίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ 38 Προσωπικού Η/Υ με 
βαθμό Ε΄, ο οποίος ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου 
συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Η υπερωριακή απογευματινή εργασία πέραν της υπο-
χρεωτικής δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες το μήνα και 
προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-
6012.002 του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας του 
οικονομικού έτους 2016 όπου υπάρχει εγγεγραμμένη 
πίστωση, ύψους 1.000,00 €, για αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας πρακτικογράφου του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερέτρια, 26 Ιανουαρίου 2016 

Η Δήμαρχος

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

Ι

Αριθμ. απόφ. 41 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων εργατοτεχνιτών του Δήμου Ερέτριας έτους 

2016.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 36, των παραγράφων 2 

και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/
28-6-2007) το οποίο αφορά «Αποδοχές - Υπερωριακής 
εργασίας - Επιδόματα».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Β΄/16-12-2015),

4) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του 
Ν. 4258/2014, (οικ 2/6334/0022/19-9-2014 εγκύκλιο του 
Υπ. Οικονομικών σχετικά με το όριο των ωρών υπερω-
ριακής εργασίας).

5) Την υπ’ αρθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10-8-2011, εγκύ-
κλιο «καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέ-
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών 
εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες».

6) Την υπ’ αριθμ. 76/18-4-2012 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, αναφορικά με την καθιέρωση εβδομα-
διαίας εργασίας από Τρίτη μέχρι Σαββάτο, καθιερωμέ-
νης ως μη εργάσιμη ημέρα τη Δευτέρα, την καθιέρωση 
λειτουργίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες και 
την καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας για το προσωπικό 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος 
Πολεοδομίας του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλω-
σης του Δήμου Ερέτριας.

7) Την υπ’ αριθμ. 5452/120238 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 
76/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δη-
μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 2109/10-7-2012 τεύχος Β΄.

8) Το γεγονός ότι, οι επείγουσες και αυξημένες ανάγκες 
των προαναφερομένων Υπηρεσιών του Δήμου επιβά-
λουν, όπως το προσωπικό να εργάζεται κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

9) Το γεγονός ότι υπάρχει μείωση του προσωπικού 
λόγω συνταξιοδοτήσεων και λόγω του περιορισμού προ-
σλήψεων μόνιμου προσωπικού, απαιτείται πρόσθετη 
και υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού για την 
κάλυψη των ακόλουθων αναγκών του Δήμου:

A) Στην Υπηρεσία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών, Περιβάλλοντος Πολεοδομίας του Τμήματος Κα-
θαριότητας, Ανακύκλωσης του Δήμου Ερέτριας, για να 
μπορούν οι Υπηρεσίες να ανταποκριθούν αποτελεσμα-
τικά στο έργο της αποκομιδής απορριμμάτων και τον 
ευπρεπισμό των κοινόχρηστων χώρων, για διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας.

Επίσης πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα 
στην αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσι-
ακών αναγκών και έκτακτων καιρικών φαινόμενων (π.χ. 
θεομηνίες).

10) Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη ύψους 3.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 
20-6012.001, με τον τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας μονίμων Υπαλλήλων, δαπάνη ύψους 5.000,00 
Κ.Α. με τον τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ερέτριας του οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε, την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη-
σης με αμοιβή, για εβδομαδιαία εργασία από Τρίτη μέχρι 
Σαββάτο, καθώς και για τις Κυριακές και τις εξαιρέσι-
μες ημέρες για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος Πολεοδομίας του Τμήματος 
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης του Δήμου Ερέτριας, για το 
μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για αντιμετώπιση 
εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών ανα-
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γκών, όπως αναφέρονται στα ανωτέρω, όπως προβλέ-
πουν οι κείμενες διατάξεις, για το έτος 2016 ως εξής:

Για την αντιμετώπιση των προαναφερομένων ανα-
γκών κρίνεται απαραίτητο να εργασθούν υπερωριακά 
οι υπάλληλοι του Δήμου μας που ανήκουν στις ανωτέρω 
υπηρεσίες κατά κλάδο και ειδικότητα και συγκεκριμένα:

1) ΔΕ 29 Οδηγοί πέντε (5)
2) ΔΕ 28 Χειριστής Μηχανημάτων έργου δύο (2)
3) ΥΕ 16 Εργάτες Καθαριότητας δέκα τρία (13)
4)ΥΕ Επιστατών ένας (1)
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας, για εβδομαδιαία εργα-

σία από Τρίτη μέχρι Σάββατο είναι κατ’ ανώτατο όριο (20) 
ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο και οι ώρες υπερωριακής 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, είναι κατ’ 
ανώτατο όριο δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Με απόφαση του Δημάρχου, θα βεβαιώνεται κάθε 
μήνα, η υπερωριακή απασχόληση και η απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες και κατά τις 
νυχτερινές ώρες, του ανωτέρω προσωπικού, ύστερα 
από βεβαίωση του κατά περίπτωση Αντιδημάρχου ή 
του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τους Κ.Α. 
20-6012.001, με τον τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας μονίμων Υπαλλήλων, δαπάνη ύψους 5.000,00 
Κ.Α. με τον τίτλο Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ερέτριας του οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερέτρια, 18 Ιανουαρίου 2016 

Η Δήμαρχος

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

Ι

Αριθμ. απόφ. 16 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους Λη-

ξιάρχους του Δήμου Ερέτριας για το έτος 2016.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/7-6-2010 τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τεύχος A΄).
4. Την αριθμ. Πρωτ. 7143/171985/2014 (ΦΕΚ 2559/

Β΄/24-9-2014), ως και με την αριθμ. Πρωτ. 8804/222535/
8-12-2015 (ΦΕΚ 2772/18-12-2015) απόφαση του Γεν. 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας με την οποία ανατέθηκε η άσκηση 
καθηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου μας.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα προκαλείται δα-
πάνη ύψους 2.000,00 € η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.10-
6012.001 του προϋπολογισμού του Δήμου Ερέτριας του 
οικονομικού έτους 2016 στον οποίο υπάρχει εγγεγραμ-
μένη πίστωση για αμοιβή ληξιάρχων.

6. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
προκειμένου να διεκπεραιώνεται η υπηρεσία Ληξιαρχεί-
ου πέραν του κανονικού ωραρίου, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής, 20 ωρών το μήνα, για το έτος 
2016, στους υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα 
Ληξιάρχου στην Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας, 
ως εξής:

1.- Γεώργιο Μπαραμπούτη του Μιχαήλ, ΔΕ1/Διοικητι-
κός, ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Αμαρυνθίων 
του Δήμου Ερέτριας.

2.- Μάρκο Κοτζιά του Αγγέλου, ΔΕ1/Διοικητικός ΙΔΑΧ, 
υπάλληλος ΔΕΥΑ, ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας 
Ερέτριας του Δήμου Ερέτριας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερέτρια, 11 Ιανουαρίου 2016 

Η Δήμαρχος

ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ ΑΛΗΜΠΑΤΕ

Ι

Αριθμ. απόφ. 13360/8-6-2016 (9)
  Κατανομή ωρών νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημε-

ρών εργασίας μόνιμου προσωπικού, με σχέση ερ-

γασίας ιδιωτικού δικαίου και εφημεριών λοιπού 

επιστημονικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκο-

μείου Αττικής Σισμανόγλειο - Αμαλία Φλέμιγκ, ορ-

γανική μονάδα ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ για το έτος 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Το αριθμ. πρωτ. ΓΠ.31158/11-5-2016 έγγραφο του 

Υπουργείου Υγείας.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Α του Ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176 τ.Α΄).
3. Το Ν. 4384/26-4-2016 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄), άρθρο 52.
4. To N. 4342/2015 άρθρο 60 ως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ.99933/24-12-2015 

υπουργική απόφαση περί κατανομής ποσού αποζημί-
ωσης ενεργών εφημεριών Χημικών, Βιολόγων, Φαρμα-
κοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, 
Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυσικών, και Κτηνιάτρων 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά Υγειονομική Περι-
φέρεια.

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4184/26-1-2016 απόφα-
ση Διοικητή 1ης ΥΠΕ Αττικής, περί κατανομής ποσού 
232.000,00 € για αποζημίωση ενεργών εφημεριών Χημι-
κών, Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Νοσοκομειακών Φαρμα-
κοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων, Ακτινοφυ-
σικών, και Κτηνιάτρων των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 
1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, έτους 2016.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Α2β/Γ.Π.οικ.99927/24-12-2015 
υπουργική απόφαση περί καθιέρωσης με αμοιβή υπε-
ρωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας 
του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 
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εργασίας ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμά-
των ανά Υγειονομική Περιφέρεια.

8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4188/26-1-2016 απόφαση Δι-
οικητή της 1ης ΥΠΕ Αττικής σχετικά με την κατανομή 
ποσού 1.150.000,00 € για το νοσοκομείο μας, για αμοιβή 
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ-
γασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νοσοκομείων 
αρμοδιότητας 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, 
έτους 2016.

9. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για υπερωριακή απα-
σχόληση καθότι το νοσοκομείο μας εκτελεί κάθε τέσ-
σερεις ημέρες Γενική Εφημερία και επιπλέον διαθέτει 
στο Δήμο Παλλήνης εξωτερικές κοινοτικές ψυχιατρι-
κές δομές (Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο που εξυπηρετεί 
καθημερινά μικρούς ασθενείς ΞΕΝΩΝΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ 
ΞΕΝΩΝΑΣ Ο ΟΡΜΟΣ για παιδιά και εφήβους) και στο 
Δήμο Πεντέλης ψυχιατρικό ξενώνα ενηλίκων Ο ΞΕΝΙΟΣ 
ΦΛΥΕΥΣ, το νοσοκομείο λειτουργεί σε 24ωρη βάση και 
είναι απαραίτητη η απασχόληση του προσωπικού και 
κατά τις Κυριακές εξαιρέσιμες και αργίες, λόγω έλλειψης 
προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του νοσοκομείου, την 
επιπλέον μείωση του προσωπικού λόγω συνταξιοδοτή-
σεων υπαλλήλων.

10. Την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού και πέραν 
του κανονικού ωραρίου, προκειμένου να διεκπεραιω-
θούν καθημερινά ανάγκες του νοσοκομείου. 

11. Το υπ’ αριθμ. 11/3-6-2016 Απόσπασμα πρακτικού 
του Δ.Σ. με το οποίο εγκρίθηκε για το έτος 2016 «η κα-
ταβολή αποζημίωσης υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου, του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ α΄ και β΄ 
εξαμήνου 2016 (καθημερινής και αργιών - νυκτερινής 
εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυκτερινής που πα-
ρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) και εφημεριών 
λοιπού επιστημονικού προσωπικού», αποφασίζουμε:

Την έγκριση για την καταβολή αποζημίωσης νυχτερι-
νή εργασίμων ημερών και ημερήσιας ή νυχτερινής που 
παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλή-
λων (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ - ΤΕΧΝΙΚΟ - ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΙΚΟ) του ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ μονίμων και 

ιδιωτικού δικαίου για το έτος 2016 αναλυτικά ως εξής: 
Α. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές εργάσιμες 
ημέρες και ημερήσιες ή νυχτερινές που παρέχονται Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,μονίμων υπαλλήλων και 
των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Νοσοκομείου, αφορά συνολικά 700 άτομα (τα οποία 
εναλλάσσονται σε βάρδιες) και 331.220 ώρες επιμερι-
ζόμενες για:

1ο Εξάμηνο του έτους 2016 σε 165.610 ώρες με κόστος 
575.000 € (ΚΑΕ 0261,ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμβανομένων 
των ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0551, ΚΑΕ 0552 
και 0555)

2ο Εξάμηνο του έτους 2016 σε 165.610 ώρες με κόστος 
575.000 € (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμβανομένων 
των ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 0551, ΚΑΕ 0552 
και 0555) 

B. Αποζημίωση για εφημερίες λοιπού επιστημονικού 
προσωπικού, (ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙ-
ΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟ-
ΜΕΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ) για το έτος 2016 για 28 άτομα 
1596 ημέρες εφημερίας επιμεριζόμενες για:

1ο Εξάμηνο του έτους 2016 σε 798 ημέρες εφημερίας 
με κόστος 116.000 € (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμ-
βανομένων των ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 
0551, ΚΑΕ 0552 και 0555)

2ο Εξάμηνο του έτους 2016 σε 798 ημέρες εφημερίας 
με κόστος 116.000 € (ΚΑΕ 0261, ΚΑΕ 0263, συμπεριλαμ-
βανομένων των ΚΑΕ των εργοδοτικών εισφορών ΚΑΕ 
0551, ΚΑΕ 0552 και 0555).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

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

     

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

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

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

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

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

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

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

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

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

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

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


		2016-06-30T12:24:05+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




