
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμπλήρωση της αριθμ. 215440/ΓΔ4/15-12-2016 
ΥΑ (ΦΕΚ 4137/2016, τ. Β΄) με θέμα: Καθορισμός 
σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, 
Αττικής και Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 
2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι 
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προ-
σφύγων (ΔΥΕΠ).

2 Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδι-
κής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

3 Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της ει-
σφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, έτους 
2016.

4 Αποδοχή δωρεάς κινητών της εταιρείας με την 
επωνυμία «BAT HELLAS AE», προς το Ελληνικό 
Δημόσιο.

5 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνι-
κής Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 
166/Α/1990), όπως ισχύει.

6 Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 
δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγίας 
Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας (ΥΠΑ).

7 Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Θεσσαλίας για το έτος 2017.

8 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρε-
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για δώδεκα υπαλ-
λήλους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου για το Α΄ εξάμηνο του 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 222140/ΓΔ4 (1)
  Συμπλήρωση της αριθμ. 215440/ΓΔ4/15-12-2016 

ΥΑ (ΦΕΚ 4137/2016, τ. Β΄) με θέμα: Καθορισμός 

σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ατ-

τικής και Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 

2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι 

Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προ-

σφύγων (ΔΥΕΠ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. τ  α άρθρα 20, 21 και 38 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159),
2. τις διατάξεις του ν. 2101/1992 (Α΄ 192), με τον οποίο 

κυρώθηκε η «Διεθνής Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαι-
ώματα του παιδιού» και ιδίως τα άρθρα 28-30 αυτής,

3. τις διατάξεις του ν. 3304/2005 (Α΄ 16) για την «Εφαρ-
μογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυ-
λετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσα-
νατολισμού» και ιδίως τα άρθρα 6 και 12 αυτού,

4. τις διατάξεις του αρθ. 2, παρ. 6 του ν. 2986/2002 
(24Α΄) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιο-
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»,

5. τις διατάξεις των αρθ. 5, 9 και 31 του ν. 3848/2010 
(71Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του Εκπαιδευτικού - κα-
θιέρωσης κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
Εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,

6. τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του αρθ. 26 του 
ν. 3879/2010 (163Α΄), «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης 
και λοιπές διατάξεις»,

7. το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (98Α΄) «Κωδικοποίη-
ση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα»,

8. τις διατάξεις του π.δ 70/2015 (114Α΄) περί Μετο-
νομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ. Α΄/
5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

10. την αριθμ. 180647/ΓΔ4/27-10-2016 κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3502/2016, τ. Β΄) με θέμα «Ίδρυση, 
οργάνωση, λειτουργία, συντονισμός και πρόγραμμα 
εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευ-
ση των Προσφύγων (Δ.Υ.Ε.Π.), κριτήρια και διαδικασία 
στελέχωσης των εν λόγω δομών»,

11. την αριθμ. 131024/Δ1/08-08-2016 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 2687/2016, τ. Β΄) με θέμα: «Ρυθμίσεις Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) - Ίδρυση Τάξεων 
Υποδοχής ΖΕΠ, Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημά-
των ΖΕΠ και Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων ΖΕΠ (Δ.Υ.Ε.Π. ΖΕΠ) σε σχολικές μονάδες Π.Ε.»,

12. την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08.10.2002 
(1340Β΄) υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικό-
τερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμέ-
νων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υπο-
διευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλ-
λόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

13. την αριθμ. 150277/Α1/25.09.2015 (2110Β΄) υπουρ-
γική απόφαση «Συντομογραφία τίτλου του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

14. την αριθμ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 (ΦΕΚ 3237/ 
2016/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός 
των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 
εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής 
για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

15. την αριθμ. 174033/Δ1/18-10-2016 (ΦΕΚ 3391/ 2016/
τ. Β΄) υπουργική απόφαση  με θέμα: «Τροποποίηση της 
αριθμ. 166646/ΓΔ4/07-10-2016 υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 3237/2016/ τ. Β΄) με θέμα: Καθορισμός των σχολικών 
μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός των οποίων 
θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

16. την αριθμ. 181801/ΓΔ4/31-10-2016 υπουργική από-
φαση με θέμα: «Συμπλήρωση της αριθμ. 166646/ΓΔ4/
 07-10-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3237/2016/τ. Β΄) 
με θέμα: Καθορισμός των σχολικών μονάδων για το σχολικό 
έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

17. την αριθμ. 184741/ΓΔ4/2-11-2016 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 3602/4.11.2016/τ. Β΄) με θέμα: «Καθορισμός 

σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός 
των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

18. την αριθμ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3811/2016/τ. Β΄) με θέμα: «Καθορισμός 
σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός 
των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

19. την αριθμ. 198374/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 3780/2016/τ. Β΄) με θέμα: «Καθορισμός 
σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 
για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λει-
τουργούν οι Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των 
Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

20. την αριθμ. 208018/ΓΔ4/06-12-2016 (ΦΕΚ 3954/ 
2016/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Τροποποίη-
ση της αριθμ. 197710/ΓΔ4/21-11-2016 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 3811/2016/τ. Β΄) με θέμα: Καθορισμός των 
σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016-2017 εντός 
των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

21. την αριθμ. 215440/ΓΔ4/15-12-2016 ΥΑ (ΦΕΚ 4137/ 
2016, τ. Β΄) με θέμα: «Καθορισμός σχολικών μονάδων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδο-
νίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 
2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ)»,

22. το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. σύμφω-
να με την αριθμ. 217554/Β1/20-12-2016 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ. Α΄), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 
(ΦΕΚ 129 τ. Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 215440/ΓΔ4/15-12-2016 
ΥΑ (ΦΕΚ 4137/2016, τ. Β΄) περί καθορισμού σχολικών 
μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Κεντρικής 
Μακεδονίας, Αττικής και Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό 
έτος 2016-2017 εντός των οποίων θα λειτουργούν οι 
Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων 
(ΔΥΕΠ) ως εξής:

Προστίθενται στο Κέντρο Φιλοξενίας Μουριές Ελευθερίου Κορδελιού οι σχολικές μονάδες του παρακάτω πίνακα:

Σχολικές Μονάδες Π.Ε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Κωδικός
Σχολείου

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΟΥΡΙΕΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

ΔΥΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9190554 10° Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

9190711 12° Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. Φ. 11321/οικ.61134/2205 (2)
    Καθορισμός κανόνων και διαδικασιών περιοδι-

κής δήλωσης και καταβολής των ασφαλιστικών 

εισφορών των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 

4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 45 του 

ν. 4387/2016 (Α΄ 85) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφά-
λειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
συστήματος -Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και 
τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του π. δ/τος 113/2014 (Α΄ 180) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π. δ/τος 24/2015 
(Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφο-
ρά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 
και του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, και την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές δι-
ατάξεις».

5. Τις διατάξεις του π. δ/τος 73/2015 (Α΄ 116) «Διορι-
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ-
γών».

6. Την αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193/09-10-2015 (Β΄ 2169)
υπουργική απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» όπως 
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200/
22-11-2016 (Β΄ 3801) υπουργική απόφαση και ισχύει.

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού (Β΄ 2168) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη».

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ούτε του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), αποφασίζουμε:

1. Από 1/1/2017 οι ασφαλιστικές εισφορές των προσώ-
πων της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 
δηλώνονται από τον εργοδότη σε μηνιαία βάση στην 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) και καταβάλλο-
νται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (Ε.Α.Π.).

2. Οι εργοδότες που απασχολούν πρόσωπο ή πρόσω-
πα της ανωτέρω παραγράφου εγγράφονται στο Μητρώο 
Εργοδοτών του Ε.Φ.Κ.Α. με την έναρξη της απασχόλησης 
των προσώπων αυτών εφόσον δεν είναι ήδη απογεγραμ-
μένοι εργοδότες από άλλη αιτία.

3. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου από την 
πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της 
μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα. Ως ημε-
ρομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής 
και επιτυχούς καταχώρισης στο διαδικτυακό τόπο του 
Ε.Φ.Κ.Α. Στους εργοδότες που έχουν υποβάλλει Α.Π.Δ. 
μέσω Διαδικτύου παρέχεται η δυνατότητα να συμπλη-
ρώσουν το περιεχόμενο αυτής, υποβάλλοντας μέσω Δια-
δικτύου και εντός της ορισθείσας προθεσμίας νέα Α.Π.Δ. 
συμπληρωματική με τα επιπλέον ασφαλιστικά στοιχεία. 
Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, η υποβολή 
Α.Π.Δ. γίνεται αποκλειστικά στην αρμόδια υπηρεσία του 
Ε.Φ.Κ.Α. της έδρας του εργοδότη.

4. Για τη συμπλήρωση των αναλυτικών στοιχείων της 
Α.Π.Δ. από τον εργοδότη εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις του ν. 2972/2001 (ΦΕΚ Α΄ 291) και της αριθμ. 
Φ21/544/28-3-2002 (ΦΕΚ Β΄ 414) υπουργικής απόφασης, 
όπως ισχύουν.

5. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται στον 
Ε.Φ.Κ.Α. μέσω Ε.Α.Π. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
αρ. 15 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 784) και σε κάθε περίπτωση όχι 
αργότερα από την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες 
υπηρεσίες ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής 
περιόδου απασχόλησης μήνα. Στην περίπτωση που οι 
αμοιβές των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 4 του 
ν. 4387/2016 καταβάλλονται πέραν της τελευταίας εργά-
σιμης του μεθεπόμενου της μισθολογικής απασχόλησης 
μήνα οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται μέχρι την 
τελευταία εργάσιμη του μήνα καταβολής των αμοιβών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 49426/1751 (3)
Τρόπος διάθεσης και διαδικασία απόδοσης της 

εισφοράς του άρθρου 102 του ν. 4387/2016, 

έτους 2016.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 102 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα 

Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού 
- συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 85/Α΄),
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β) του αρ. 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη 
άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστι-
κής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυ-
βερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 29/Α΄),

γ) του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2001),

δ) του π.δ. 63/22.4.2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
(ΦΕΚ 98/Α΄),

ε) του άρθρου 21 του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας» (ΦΕΚ 180/Α΄),

στ) το π.δ. 125/5-11-2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α΄).

2. Την αριθμ. Φ80000/οικ.26392/1075/21-7-2016 
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών 
και Ασθένειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. (ΑΔΑ: Ω9ΚΑ-
465Θ1Ω-ΦΟΘ).

3. Την από 18-10-2016 επιστολή της Ομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων.

4. Το αριθμ. 497/12-10-2016 έγγραφο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΕΔ ύψους 1.786.438 € περίπου, η οποία θα κα-
λυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 3395 «Απόδοση των 
εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Ορ-
γανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.» 
έτους 2016, του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής 
του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνι-
κών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.) και έχει αναληφθεί με την 
αριθμ. 525/28-12-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(ΑΔΑ:79ΩΒ4691Ω2-Ε6Η).

6. Την αρίθμ. 46955/1654/28-11-2016 εισήγηση της 
προϊσταμένης της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 102 του ν. 4387/2016 
(ΦΕΚ 85/Α΄) μηνιαία εισφορά 0,20 €, η οποία παρακρα-
τείται υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων από τις 
καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, πλην των συντάξεων 
των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, έτους 2016, αποδίδεται 
κατά ποσοστό 64% υπέρ της Ομοσπονδίας Συνταξιού-
χων Ελλάδας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά ποσοστό 32% υπέρ της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων και 
κατά ποσοστό 4% υπέρ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας, ποσοστό ανάλογο 
με τον αριθμό των συνταξιούχων τους.

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει στην απόδοση του ποσού που έχει 
κατατεθεί στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του 
άρθρου 34 του ν. 4144/2013, σύμφωνα με τις παραπάνω 
αναλογίες, εντός του πρώτου μήνα του 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός 

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

(4)
      Αποδοχή δωρεάς κινητών της εταιρείας με την 

επωνυμία «BAT HELLAS AE», προς το Ελληνικό 

Δημόσιο.

  Με την αριθμ. ΔΚΠ Α 0020530/ΕΞ 2016/28-12-2016 
απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, που εκδό-
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4223/2013, και κατόπιν της αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/
ΕΞ 2016/14-11-2016 (3696 Β΄) απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία 
ανατέθηκαν αρμοδιότητες στην Υφυπουργό Οικονομι-
κών Αικατερίνη Παπανάτσιου, γίνεται αποδεκτή η δωρεά 
του κάτωθι περιγραφόμενου τεχνικού και τεχνολογικού 
εξοπλισμού, συνολικής αξίας πενήντα τριών χιλιάδων 
τριακοσίων είκοσι (53.320,00) ευρώ, συνυπολογιζομέ-
νου του Φ.Π.Α, από την εταιρεία με την επωνυμία «BAT 
HELLAS AE», με σκοπό την υποστήριξη των Τελωνειακών 
αρχών στο διωκτικό τους έργο.

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
Σταθεροί Η/Υ 9
Οθόνες Η/Υ 9
Εκτυπωτές 3

Ενδοσκόπια 7
Εργαλειοθήκες με εργαλεία 7

Γάντια 50
Φόρμες - Στολές 130

Μπουφάν 60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Υφυπουργός 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./132/29278, 29281 (5)
    Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής 

Άμυνας/Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, σύμφω-

να με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 (ΦΕΚ 166/Α/

1990), όπως ισχύει.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  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 Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
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3. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» και το 
π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης 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. Τα αριθμ. Φ.471.11/ΑΔ.586664/Σ.1886/8.11.2016 
και Φ.471.11/AA.586666/Σ.1888/8.11.2016 έγγραφα 
του ΥΠΕΘΑ.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας/ΓΕΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1911/1990 
(ΦΕΚ 166/Α/1990), όπως ισχύει, ως εξής:

Στο ΥΠΕΘΑ/ΓΕΑ κατανέμονται οι κάτωθι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ

1 ΓΚΡΙΝΤΕΛΑ ΣΟΦΙΑ ΔΕ Δ-Γ

2 ΑΓΑΘΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΔΕ Δ-Γ

3 ΒΟΝΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ/
MOM

4 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ Δ-Γ

5 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ Δ-Γ

6 ΚΑΛΑΚΑΝΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕ Δ-Γ

7 ΡΟΥΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ Δ-Γ

8 ΓΚΟΛΙΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΕ Δ-Γ

9 ΝΕΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ Δ-Γ

10 ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ TE/ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

11 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός 

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

    Αριθμ. Δ11/Α/30017/25136 (6)
Επανακαθορισμός του είδους και του ποσοστού 

δαπανών που πληρώνονται σε βάρος της Παγί-

ας Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αε-

ροπορίας (ΥΠΑ).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 143/Α΄) και του ν. 4337/2015 «Μέτρα για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β. Του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/νσεων Εναέ-
ριων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών 
και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» 
(ΦΕΚ 238Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του π.δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με-
ταγενέστερα.

δ. Του π.δ. 125/1984 «περί συστάσεως Παγίας Προκα-
ταβολής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Υπουρ-
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 39/Α΄).

ε. Του ν. 3913/2011 « περί Αναδιοργάνωσης της Υπη-
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 18/Α΄).

στ. Τις αποφάσεις Υ172 «Καθορισμός σειράς τάξης 
των Υπουργείων», Υ173 «Σύσταση θέσεων Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/Β/
4-11-2016) και Υ 29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168/Β΄), τα π.δ. 123 «Ανασύσταση και μετο-
νομασία...Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ/208/Α/04-11-2016), π.δ. 124 «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(ΦΕΚ 209/Α/5-11-2016), π.δ. 125 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210/Α/05-11-2016).

2. Την αριθμ. ΓΛΚ/2086551/9185/0024/12-3-1999 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μετα-
φορών - Επικοινωνιών, με την οποία καθορίστηκαν τα 
είδη και τα ποσοστά των δαπανών που πληρώνονται σε 
βάρος της πάγιας προκαταβολής της ΥΠΑ.

3. Την αριθμ. ΥΠΑ/Δ11/Α/29316/12737/3-8-2006 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και 
Μεταφορών - Επικοινωνιών «περί αναπροσαρμογής της 
Παγίας Προκαταβολής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αερο-
πορίας» από € 600.000,00 σε € 868.000,00.

4. Την αριθμ. Δ11/Α/5170/5617/11-3-2016 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«περί ανακατανομής ποσού της παγίας προκαταβολής 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Σύσταση 
Μερικών Διαχειρίσεων Παγίας Προκαταβολής στη Δ21, 
στη ΜΠΜ και στον ΔΑΣΤ της ΥΠΑ».
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5. Την αριθμ. 15125/19-12-2016 αιτιολογημένη γνώμη της ΥΔΕ στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
7. Τον ισχύοντα Κώδικα Κατάταξης Εσόδων - εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, όπως έχει αναμορφωθεί με 

αντικαταστάσεις, συγχωνεύσεις, διασπάσεις και προσθήκες Κωδικών Αριθμών.
8. Τη φύση και ιδιομορφία των δαπανών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, για την κάλυψη συναφών αναγκών 

της, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορίζουμε το είδος και το ποσοστό δαπανών κατά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (ΚΑΕ) που πληρώνονται σε βάρος 

της πάγιας προκαταβολής της ΥΠΑ στο φορέα/ειδικό φορέα 39-120, ως ακολούθως:

KAE ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΣΤΟ(%)
0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 70
0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων στο εσωτερικό και εξωτερικό 70
0722 Έξοδα διανυκτέρευσης 70
0814 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 20
0823 Ταχυδρομικά 20
0829 Λοιπές μεταφορές 90
0843 Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) 20
0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων 40
0851 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά, εγκαταστάσεων στρατωνισμού, 

ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων
50

0861 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 70
0869 Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 50
0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές 70
1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών 40
1211 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 30
1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 40
1311 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων 70
1321 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά 70
1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού 70
1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών 70
1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων 70
1641 Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών 50
1642 Προμήθεια χημικών υλικών και αεραφρού 30
1691 Προμήθεια ξυλείας και μετάλλων 20
1699 Λοιπές προμήθειες 90
1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών 30
1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλε-

κτρονικού εξοπλισμού
30

1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 40

Άρθρο 2
Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προηγούμενη σχετική με το ίδιο θέμα.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών  Υποδομών και Μεταφορών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 2/5Σ/28-12-2016 (7)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του 

Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρει-

ας Θεσσαλίας για το έτος 2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - Ν.Π.Ι.Δ.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 53-56 του ν. 2218/1994

(ΦΕΚ 90Α΄) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τρο-
ποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκη-
ση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. 4683/1998 (ΦΕΚ 140Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ-
ντρωσης περί Κανονισμού Προσωπικού των ΠΤΑ, όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την αριθμ. 2141/1998 (ΦΕΚ 78Β΄) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης περί Κανονισμού Οικονομικής Διοίκησης 
και Διαχείρισης των ΠΤΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄/07-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/ 
τ. Α΄/9-2-2007), 15 του ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/τ. Α΄/
18-3-1998), 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ. Α΄/
9-9-1999) και 6 και 17 παρ. 1 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
τ.Α΄/15-3-2010).

6. Τα άρθρα 1 και 2 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/
19-8-2005) περί χρονικών ορίων εργασίας και διευθέτη-
σης του χρόνου εργασίας, όπως αυτός τροποποιήθηκε 
με το ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/15-7-2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ. Α΄/23-12-2003).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ. Α΄/27-10-2011) περί υπερωριακής εργασίας όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις διατάξεις της περ. 12 της υπ. Γ1 του άρθρου 1 του 
ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12-11-2012).

10. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολο-
γισμό 2017 του ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας ποσό για 
υπερωρίες του προσωπικού του ΠΤΑ .

11. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας, τα αυξημένα 
καθήκοντα των υπαλλήλων του ΠΤΑ και το θέμα της έλ-
λειψης προσωπικού στο ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
εισηγείται:

Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για 
10 υπαλλήλους του ΠΤΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας μέχρι 
διακόσιες σαράντα (240) ώρες ανά υπάλληλο για το έτος 
2017 για απογευματινή εργασία εργάσιμων ημερών σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 
περί υπερωριακής εργασίας όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Η αμοιβή θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2017 
του ΠΤΑ - Περιφέρειας Θεσσαλίας και συγκεκριμένα την 
κατηγορία εξόδων «Τακτικές αποδοχές» με ΚΑ 60.00, 

ποσού 15.000,00 € και «Εργοδοτικές εισφορές» με ΚΑ 
60.03 ποσού 4.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΜΠΑΤΣΙΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 76/28-12-2016 (8)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ-

χτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεω-

τικής εβδομαδιαίας εργασίας, για δώδεκα υπαλ-

λήλους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 

Ολύμπου για το Α΄ εξάμηνος του 2017.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β΄ του

ν. 4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» (Α΄ 176).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (Α΄85).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χω-
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε 
από το άρθρο 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντε-
λεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (Α΄ 197).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4109/2013 «Κατάρ-
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο έκτο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269).

5. Την αριθμ. 18122/20-4-2005 απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών 
και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου » (Β΄ 617).

6. Την αριθμ. 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα « Παροχή οδηγι-
ών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015(176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου(Ν.Π.Δ.Δ,) και Ιδιωτικού 
Δικαίου(Ν.Π.Ι.Δ), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005(Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

7. Την αριθμ. 113.14/2016 απόφαση του Δ.Σ. του 
Πράσινου Ταμείου με την οποία εγκρίθηκε «η χρημα-
τοδότηση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
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περιοχών (ΦΔΠΠ) για δαπάνες μισθοδοσίας, λοιπών λει-
τουργικών δαπανών και δράσεων αρμοδιότητάς τους, με 
το συνολικό ποσό των 7,8 εκ. € , από τον προϋπολογισμό 
του 2017».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4447/2016 «Χωρι-
κός σχεδιασμός - Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 241) βάσει του οποίου παρατάθηκε η σύμβαση 
των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυ-
μού Ολύμπου».

9. Την αριθμ. 74/28-12-2016 απόφαση του Δ.Σ. του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου «Τροπο-

ποίηση της αριθμ. 39/22-7-2016 απόφαση του Δ.Σ. με 
θέμα την έγκριση του Προϋπολογισμού έτους 2017 και 
του ετήσιου προγράμματος δράσης 2017», αποφασίζει 
ομόφωνα:

Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας, για δώδεκα υπαλλήλους του Φορέα Δι-
αχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για το α΄ εξάμηνο 
του 2017.

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02044213012160008*

Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, για το α΄ εξάμηνο 
του 2017, είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΜΗΝΑ

ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟ 2017

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
για το α΄ εξάμηνο του 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

8 3*8=24 6 8*24*6=1.152

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

2 3*8=24 6 2*24*6=288

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 2 1*8=8 6 2*8*6=96

ΣΥΝΟΛΟ 12 1.536

Η ανάγκη για την ως άνω υπερωριακή απασχόληση 
προκύπτει από την υλοποίηση των Προγραμμάτων - 
δράσεων του Φορέα όπως αναλύεται στην εισήγηση.

Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθεί με το κα-
θεστώς αυτό ανέρχεται σε 12 άτομα, τα 8 εκ των οποίων 
απασχολούνται στο πρόγραμμα επόπτευσης της προ-
στατευόμενης περιοχής, τα 2 στο πρόγραμμα ενημέ-
ρωσης-ευαισθητοποίησης και τα 2 στο πρόγραμμα πα-
ρακολούθησης ως ακολούθως 24 ώρες (αθροιστικά για 
Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές) ανά άτομο 
το μήνα επί 6 μήνες (για το α΄ εξάμηνο του 2017) σύνολο 
1.152 (8*24*6) ώρες για το α΄ εξάμηνο του 2017 για τα 8 
άτομα που απασχολούνται στο πρόγραμμα επόπτευσης 
της προστατευόμενης περιοχής, 288 (2*24*6) ώρες για το 
α΄ εξάμηνο του 2017 τα 2 άτομα στο πρόγραμμα ενημέ-

ρωσης-ευαισθητοποίησης και 96 (2*8*6) ώρες για το β΄ 
εξάμηνο του 2016 τα 2 άτομα στο πρόγραμμα παρακο-
λούθησης. Συνολικά δηλαδή 1.536 (1.152+288+96) ώρες 
το α΄ εξάμηνο του 2017 για το σύνολο των υπαλλήλων

Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρ-
χεται στο ποσό των 1.292,40 € για το α' εξάμηνο του 2017 
και αποτελεί το 0,43% περίπου της εγκεκριμένης δαπά-
νης μισθοδοσίας του έτους 2017.

Β. Η ισχύς της παρούσας απόφασης ισχύει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ  
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