
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. 240460/5-5-2010 από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός για την εμπο-
ρία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων 
φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προο-
ρίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρ-
φωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβου-
λίου» (Β΄ 622/10-5-2010)».

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων 
υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων για δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 46037/
Δ9.12057/10-10-2016 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Χριστόφορου Βερναδάκη, του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γεωργίου Χου-
λιαράκη και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2974/121507 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 240460/5-5-2010 από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός για την 
εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωρο-
φόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων 
που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ 
του Συμβουλίου» (Β΄ 622/10-5-2010)».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7 παρ. 3 και 4 και 16 παρ. 6 του 

Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και Εμπορίας του 
πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α΄ 164), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. α΄ του Ν. 4235/2014 «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμο-
γή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ-
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(A΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 
46 του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές 
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 78).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β΄ 2144/6-10-2015).

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

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ. 240460/5-5-2010
(Β΄ 622/10-5-2010) απόφασης

Η αριθμ. 240460/5-5-2010 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός Κανονισμός 
για την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπω-
ροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που 
προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, σε συμμόρ-
φωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου»
(Β΄ 622/10-5-2010), τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 11 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«11. «αρμόδια επίσημη υπηρεσία»,
α) Η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλα-

σιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών της 
Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία 
ευθύνεται για θέματα ποιότητας του πολλαπλασιαστικού 
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υλικού και των οπωροφόρων δένδρων και είναι αρμόδια 
για τον συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων της 
παρούσας.

β) Τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης των Αποκεντρω-
μένων Διευθύνσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, τα οποία είναι αρμόδια για την 
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

γ) Το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυ-
τών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακε-
δονίας - Θράκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, το οποίο είναι αρμόδιο για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παρούσας».

β) Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«1. Το μητρικό, βασικό και πιστοποιημένο υλικό καθώς 
και το υλικό CAC παράγονται υπό την ευθύνη προμηθευ-
τών που ασχολούνται με την παραγωγή ή την αναπα-
ραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων 
δένδρων. Προς το σκοπό αυτό, οι εν λόγω προμηθευτές:

α) εντοπίζουν και παρακολουθούν τα κρίσιμα σημεία 
της διαδικασίας παραγωγής τους τα οποία επηρεάζουν 
την ποιότητα του υλικού,

β) διατηρούν τις πληροφορίες σχετικά με την παρακο-
λούθηση η οποία αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση, 
προκειμένου να ελεγχθούν ύστερα από αίτημα της αρ-
μόδιας επίσημης υπηρεσίας της παρ. 11 του άρθρου 2,

γ) λαμβάνουν δείγματα, όταν χρειάζεται, για ανάλυση 
σε εργαστήριο, και

δ) εξασφαλίζουν ότι, κατά την παραγωγή, είναι δυνα-
τός ο εντοπισμός των επιμέρους παρτίδων του πολλα-
πλασιαστικού υλικού».

γ) Η περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«α) είτε χαρακτηρίζονται ως υλικό CAC και συνοδεύο-
νται από έγγραφο που καταρτίζεται από τον προμηθευτή 
σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις του άρθρου 4 της πα-
ρούσας απόφασης. Εάν εμφαίνεται μία επίσημη δήλωση 
στο έγγραφο αυτό, θα πρέπει να χωρίζεται σαφώς από 
το υπόλοιπο περιεχόμενο του εγγράφου,».

δ) Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως :

«Άρθρο 13
(Άρθρο 13 της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ)
Επίσημη επιθεώρηση

1. Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα δέν-
δρα επιθεωρούνται επισήμως από την αρμόδια επίσημη 
υπηρεσία της παρ. 11 του άρθρου 2, κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής και της εμπορίας τους προκειμένου να 
διαπιστώνεται η τήρηση των απαιτήσεων και των όρων 
της παρούσας απόφασης. Προς το σκοπό αυτό, η αρμό-
δια επίσημη υπηρεσία της παρ. 11 του άρθρου 2, έχει 
ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο των εγκαταστάσεων 
των προμηθευτών σε κάθε εύλογη χρονική στιγμή.

2. Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία της παρ. 11 του άρ-
θρου 2 της παρούσας απόφασης μπορεί, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1564/1985 (Α΄ 164), να 
αναθέτει την εκτέλεση των καθηκόντων της που αναφέ-
ρονται στην παρούσα απόφαση, υπό την εξουσία και τον 
έλεγχο της, σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο, δημοσίου 

ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο έχει αναλάβει, δυνάμει του 
επισήμως εγκριθέντος καταστατικού του, αποκλειστικά 
ειδικά καθήκοντα δημοσίου συμφέροντος, υπό τον όρο 
ότι το νομικό αυτό πρόσωπο και τα μέλη του δεν αποκο-
μίζουν κανένα προσωπικό όφελος από τα αποτελέσματα 
των μέτρων που λαμβάνουν.

Η Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασι-
αστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών κοινο-
ποιεί στην επιτροπή τις υπεύθυνες επίσημες υπηρεσίες 
της χώρας τις οποίες αυτή διαβιβάζει στις αρμόδιες αρ-
χές των άλλων Κρατών Μελών».

ε) Η παρ. 1 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«1. Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία των περ. α΄ και γ΄ της 
παρ. 11 του άρθρου 2, μπορεί να συμμετέχει σε Κοινο-
τικές συγκριτικές δοκιμές αποστέλλοντας δείγματα και 
να διεξάγει δοκιμές και αναλύσεις επί δειγμάτων, προκει-
μένου να ελεγχθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό οπω-
ροφόρων φυτών πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους 
της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ και της παρούσας απόφασης, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν την υγεία 
των φυτών».

στ) Το άρθρο 15 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 15
(Άρθρο 15 της Οδηγίας 2008/90/ΕΚ)

Κατά την διενέργεια επιτόπιων ελέγχων στη χώρα από 
εμπειρογνώμονες της επιτροπής, η αρμόδια επίσημη 
υπηρεσία της παρ. 11 του άρθρου 2, παρέχει σε αυτούς 
κάθε αναγκαία συνδρομή και βοήθεια για την ακώλυτη 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Η αρμόδια επίσημη υπηρεσία της παρ. 11 του άρθρου 
2 ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ερευνών αυ-
τών».

ζ) Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 16 αντικαθίστανται ως 
ακολούθως:

«2. Εάν, κατά την επίσημη επιθεώρηση που αναφέρεται 
στο άρθρο 13 ή κατά τις δοκιμές που αναφέρονται στο 
άρθρο 14, διαπιστώνεται ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό 
ή τα οπωροφόρα δένδρα που διατίθενται στο εμπόριο 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης, η 
αρμόδια επίσημη υπηρεσία των περ. α' και Β΄ της παρ. 11 
του άρθρου 2 λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις αυτές, ή, 
εάν τούτο είναι αδύνατο, την απαγόρευση της εμπορί-
ας στην χώρα του συγκεκριμένου πολλαπλασιαστικού 
υλικού και των συγκεκριμένων οπωροφόρων δένδρων.

3. Εάν διαπιστωθεί ότι το πολλαπλασιαστικό υλικό ή 
τα οπωροφόρα δένδρα που διαθέτει στο εμπόριο ένας 
προμηθευτής δεν πληρούν τις απαιτήσεις και τους όρους 
της παρούσας απόφασης, λαμβάνονται τα κατάλληλα, 
από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία των περ. α' και Β΄ 
της παρ. 11 του άρθρου 2, μέτρα έναντι του προμηθευτή 
αυτού.

Εάν απαγορευθεί στον εν λόγω προμηθευτή η εμπορία 
πολλαπλασιαστικού υλικού και οπωροφόρων δένδρων, 
η αρμόδια επίσημη υπηρεσία της περ. α' της παρ. 11 
του άρθρου 2 ενημερώνει την επιτροπή και τις αρμόδιες 
εθνικές υπηρεσίες των άλλων κρατών μελών».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 78256 (2)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων 

υπαλλήλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
• του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα τα 
άρθρα 164, 175 και 184,

• του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄/ 14-04-
2014) «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών»,

• του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α΄/28-06-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και 
άλλες διατάξεις»,

• του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ. Α΄/ 
11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4368/2016 
(ΦΕΚ 21/τ. Α΄/21-02-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση 
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»,

• της Υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/ 
2015 (ΦΕΚ 94/τ. Α΄/14-08-2015) «Δαπάνες μετακινούμε-
νων εντός και εκτός έδρας»,

• του Π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ. Α΄/27-12-2010) «Ορ-
γανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου»,

• του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/τ. Α΄/27-12-2010) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

2. Την αριθμ. 4 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου «Απο-
δοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας» (ΦΕΚ 24/τ. Α΄).

3. Το αριθμ. 132490/13709/26-10-2016 έγγραφο της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αναφορικά με την ανάγκη 
καθορισμού του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων σ’ αυτήν 
υπαλλήλων, ανά κατηγορία και κλάδο.

4. Το γεγονός ότι η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ύψους 
623.800 € (εξακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων οκτακοσίων 
ευρώ), που προκαλείται από την παρούσα απόφαση, θα 

αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 
έτους 2016 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και είναι εγ-
γεγραμμένες στους ΚΑΕ 0719, 0721 και 0722, ενώ όμοιες 
πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς 
και των επόμενων ετών.

5. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποια-
δήποτε σχέση εργασίας υπηρετούντων υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία υπαγορεύεται, με-
ταξύ άλλων, από τη νησιωτικότητα και τη γεωμορφολο-
γία που χαρακτηρίζει το γεωγραφικό εύρος του ως άνω 
φορέα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κί-
νησης εκτός έδρας των υπηρετούντων με οποιαδήποτε 
σχέση εργασίας υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ανά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:
ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ 

Ε.Ε.
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 60
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 60
ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ 60
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 60
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ και/ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60
ΠΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 60
ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 30
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 60
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 60
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 60
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 40
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 40
ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 60
ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 40
ΠΕ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 60
ΠΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 60
ΠΕ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 60
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 40

ΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

60

TE ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 30

TE
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

60

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60
TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 60
TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 40
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60
TE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 60
TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 60
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 60
TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 60
TE ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 60
ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 60
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 60
ΔΕ ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ 30
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 60
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ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ 

Ε.Ε.
ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 60
ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 60
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 60
ΔΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 60
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 60
YE ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 30
YE ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 30
YE ΕΡΓΑΤΩΝ 60

Νομικοί Σύμβουλοι 60
Ειδικοί Συνεργάτες και Ειδικοί Σύμβουλοι 60
Μετακλητοί υπάλληλοι 60

Δύναται ο συμψηφισμός των κατά μήνα δικαιούμενων 
ημερών των εκτός έδρας μετακινούμενων υπαλλήλων 
(έως 20) και μέχρι εξαντλήσεως των δικαιουμένων, των 
ανωτέρω κλάδων των υπηρετούντων στην έδρα και στις 
Περιφερειακές Ενότητες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 2 Νοεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ.       2346 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων για δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

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

(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 
49 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/ 
28-6-2007).

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

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012.

5. Το από 25-10-2016 υπηρεσιακό σημείωμα της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος - Καθαριότητας - Πολιτικής Προ-
στασίας, σύμφωνα με το οποίο για την αντιμετώπιση των 
εκτάκτων αναγκών από την ενδεχόμενη εκδήλωση έντο-
νων καιρικών φαινομένων χιονοπτώσεων και παγετών 
κατά τη χειμερινή περίοδο του Β΄ εξαμήνου (κατά τους 
μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο) έτους 2016 απαιτείται η 
υπερωριακή απασχόληση εξήντα τεσσάρων (64) υπαλ-
λήλων του Δήμου διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων 
που θα εργαστούν καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας τους για τη διαχείριση των συνεπειών 
τους.

6. Ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου μας έτους 2016 
και στους Κ.Α. 10/6012.001 «Αποζημίωση υπερωριακής 
εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» και 10/6051.001 
«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημο-
σίου δικαίου», υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απαιτούμενες 
πιστώσεις για την κάλυψη των σχετικών δαπανών.

7. Ότι οι παραπάνω πιστώσεις έχουν δεσμευθεί με 
τις αριθμ. 18/2016 (ΑΔΑ:Ψ675Ω9Ο-ΚΕ4) και 19/2016 
(ΑΔΑ:ΩΤ18Ω9Ο-878) εκθέσεις ανάληψης υποχρέωσης, 
αντίστοιχα, διαπιστώνουμε:

Ότι υφίστανται σαφείς, ειδικές, έκτακτες και εξαιρετι-
κές ανάγκες για καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 
(καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) εργασίας 
εξήντα (58) υπαλλήλων του Δήμου μας, οι οποίες δεν 
μπορούν να καλυφθούν στο κανονικό ωράριο εργασίας 
τους.

Μετά την ανωτέρω διαπίστωση των συγκεκριμένων 
αναγκών, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή εργασία με 
αμοιβή για εξήντα τέσσερις (64) υπαλλήλους του Δήμου 
Βέροιας των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων, που θα 
εργαστούν καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
εργασίας τους κατά τη χειμερινή περίοδο του Β΄ εξαμή-
νου του έτους 2016, με σκοπό την αντιμετώπιση ειδικών, 
έκτακτων αναγκών για τη διαχείριση των συνεπειών από 
την ενδεχόμενη εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομέ-
νων χιονοπτώσεων και παγετών, έως 12 ώρες συνολικά 
ο καθένας, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

• ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 5
• ΠΕ Δασολόγων 3
• Πολιτικοί Μηχανικοί 4
• Περιβαλλοντολόγοι 1
• TE Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 6
• Π Ε Γεωπόνων 1
• TE Εποπτών Δημόσιας Υγείας 2
• ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 
         και Περιφερειακής Ανάπτυξης 2

• ΠΕ  Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων 
        Μηχανικών 3

• ΠΕ Γεωλόγων Μηχανικών 1
• TE Πληροφορικής 1
• ΠΕ  Διοικητικού-Οικονομικού ή
         ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού 4

• ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 3
• TE Ηλεκτρολόγων 2
• TE Διοικητικού-Λογιστικού 2
• ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 2
• ΔΕ Διοικητικών 2
• TE Εργοδηγών 1
• ΔΕ Δενδροκηπουρών 3
• ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας 1
• ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 9
• TE Γεωπόνων 1
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• ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων 3
• ΥΕ Δασοφυλάκων 2

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα-
λείται δαπάνη ύψους 2.500,00 περίπου, η οποία θα 
καλυφθεί σε βάρος των ΚΑ 10/6012.001 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» 
και 10/6051.001 «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση δημοσίου δικαίου» του προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βέροια, 31 Οκτωβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)

    Στην αριθμ. 46037/Δ9.12057/10-10-2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Χριστόφορου Βερναδάκη, του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γεωργίου Χουλιαράκη 
και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεωργίου Κατρούγκαλου που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3418/τ. Β΄/25-10-2016, στη σε-
λίδα 35040, στη στήλη Α, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΔΕ Τεχνικών, δέκα (10) θέσεις»
στο ορθό: «ΔΕ Τεχνικών, εννέα (9) θέσεις».

 (Από το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 
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*02036010411160008*

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 διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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