
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους ποσοστού επί των εισπραττόμενων εσό-
δων από τα παράβολα που διατίθενται για την κά-
λυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που χειρίζο-
νται θέματα ιθαγένειας».

2 1η Τροποποίηση της 1847/51107/26-04-2016 
«Περί εφαρμογής του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε 
περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή 
άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020» 
(Β΄ 1275).

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/816/15-11-1993 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 869/26-11-1993 τ.Β΄),
όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και 
συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 29688/Β7 (ΦΕΚ 423/
τ.Β΄/7-4-2006), 10262/Β7 (ΦΕΚ 512/τ.Β΄/26-4-2010)
και 158935/Β7 (ΦΕΚ 2731/τ.Β΄/13-10-2014) και 
αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-
νικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

4 Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλείας - 
N.M. Πύργου για το Α' εξάμηνο του οικονομικού 
έτους 2016.

5 Απόφαση καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή υπαλ-
λήλου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασί-
ας για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων 
ΔΣ του ΝΠΔΔ Α' εξαμήνου 2016.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διορθώσεις σφαλμάτων στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./53/
οικ.14469/25-05-2016 απόφαση του Αναπληρω-
τή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα: «Κατανομή συγγενών θα-
νόντος εξαιτίας των καταστρεπτικών πυρκαγιών 
του έτους 2007», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1637/09-06-2016 (τ. Β΄/2016).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 13677 (1)
 Κατανομή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 

Κράτους ποσοστού επί των εισπραττόμενων εσό-

δων από τα παράβολα που διατίθενται για την κά-

λυψη δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου 

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που χει-

ρίζονται θέματα ιθαγένειας».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/
Α/28-06-2014) όπως ισχύει,

β. του Ν. 4352/2015 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού οικονομικού έτους 2016.» (ΦΕΚ 166/Α/07-12-2015),

γ. του άρθρου 28 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα-
ναστών και άλλες ρυθμίσεις.» (ΦΕΚ 49/Α/24-03-2010),

δ. του αρ. 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010),

ε. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010),

2. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015).

3 Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21/Α/27-01-2015).

4. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών.» (ΦΕΚ 178/Α/29-08-2014).

6. Του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών.» (ΦΕΚ 172/Α/28-08-2014).

7. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/9-10- 2015).

8. Την, από 22-04-2016 εισήγηση της περ.ε της παρ.5 
του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει, του Γενι-
κού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής 
Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης.

9. Τα, από 08-04-2016 και 22-03-2016, υπηρεσιακά 
σημειώματα της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

10. Την ανάγκη κατανομής στις Αποκεντρωμένες Διοι-
κήσεις του Κράτους για την κάλυψη δαπανών που προ-
κύπτουν από τη διαχείριση θεμάτων ιθαγένειας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, οικονομικού έτους 2016, 90.000,00 €, 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πι-
στώσεις του ΚΑΕ 3296 του Ειδικού Φορέα 07-110, απο-
φασίζουμε:

Κατανέμουμε ποσό ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(90.000,00 €) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κρά-
τους σε βάρος του ΚΑΕ 3296 του Ειδικού Φορέα 07-110 
του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομικού 
έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
δαπανών που προκύπτουν από τη διαχείριση θεμάτων 
ιθαγένειας ως κατωτέρω:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΠΟΣΑ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ 4.140,00 €

ΑΤΤΙΚΗΣ 54.060,00 €

ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.480,00 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.100,00 €

ΚΡΗΤΗΣ 4.440,00 €

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 11.880,00€

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ - ΙΟΝΙΟΥ 6.900,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 90.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και  Αναπληρωτής Υπουργός 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Οικονομικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

    Αριθμ. Πρωτ.: 2213/67988 (2)
1η Τροποποίηση της 1847/51107/26-04-2016 

«Περί εφαρμογής του Μέτρου 13 ενισχύσεις σε 

περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή 

άλλα ειδικά μειονεκτήματα του ΠΑΑ 2014-2020» 

(Β΄ 1275).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α. Του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) όπως κάθεφορά 
ισχύει και ιδίως τα άρθρα 65 και 69.

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).

γ. Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 παρ. 3 και 9 και το 
άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (Α΄237).

δ. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύστασης των Υπουργείων 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων …..» (Α΄114).

ε. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

στ. Της 282966/09-07-2007 κοινή υπουργική απόφαση 
«Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του 
ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που 
βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Β΄ 125).

ζ. Της 4941/07-11-2011 κοινή υπουργική απόφαση 
«Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 
ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο 
του ΠΑΑ της Ελλάδος 2007-2013 (Β΄2538).

η. Της 281255/06-05-2008 απόφασης του ΥπΑΑΤ 
«Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του ΝΠΙΔ 
με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ» (Β΄ 794).

θ. Της 104/7056/21-01-2015 (Β΄ 147) απόφασης του 
ΥπΑΑΤ «Εθνικές επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικα-
σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄εκτέλεση 
του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Β΄…) 
όπως τροποποιήθηκε με τις 1242/52354/12-05-2015 
(Β΄924) και 1584/66059/12-06-2015 (Β΄ 1337) όμοιες 
υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.

2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγρο-

τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του 
καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου.

β. του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Καν. (ΕΟΚ) 
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352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 814/2000, 
(ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.

γ. Του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του καν. (ΕΚ) 637/2008 και του καν. 
(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου. δ. του Καν. (ΕΕ) 1310/2013 
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξε-
ων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓ-
ΤΑΑ και την τροποποίηση του Καν. (ΕΕ) 1305/2013 όσον 
αφορά τους πόρους και την κατανομή τους για το έτος 
2014 και την τροποποίηση του Καν. (ΕΚ) 73/2009 και των 
καν. (ΕΕ) 1306/2013, (ΕΕ) 1307/2013 και (ΕΕ) 1308/2013 
όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014.

ε. Του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της Επι-
τροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) 1305/2013 για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και 
για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

στ. Του κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της 
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και 
ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πλη-
ρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμό-
ζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

ζ. Της C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστικής 
απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση του προ-
γράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στή-
ριξη από το ΕΓΤΑΑ, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Ότι τα φυσικά μειονεκτήματα που χαρακτηρίζουν 
τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές περιορίζουν τις 
επιλογές των γεωργών, αυξάνουν τα κόστη παραγωγής 
και κατ’ επέκταση μειώνουν τα εισοδήματα με συνέπεια 
να επικρατεί τάση εγκατάλειψης της γεωργικής δραστη-
ριότητας.

4. Ότι η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στις 
περιοχές αυτές και ιδίως της εκτατικής γεωργίας αποτε-
λεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της υπαίθρου 
και την παραγωγή αειφορικών συστημάτων.

5. Ότι για την επίτευξη του ανωτέρου στόχου απαραί-
τητη προϋπόθεση είναι η στήριξη των γεωργών μέσω 
της αντιστάθμισης των απωλειών εισοδήματος ώστε να 
παραμείνει ένα ελάχιστο όριο πληθυσμού για την αξιο-
ποίηση των τοπικών φυσικών πόρων.

6. Ότι η ανωτέρω στήριξη προβλέπεται στο Μέτρο με 
κωδικό 13 και τα Υπομέτρα με κωδικούς 13.1 και 13.2 
του ΠΑΑ 2014-2020.

7. Ότι το ΕΓΤΑΑ συμμετέχει στις επιλέξιμες δαπάνες 
για την εφαρμογή του Μέτρου με ποσοστό μέχρι 95%.

8. Την 1065/19-04-2016 απόφαση του ΥπΑΑΤ για το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2014-2020 
(Β΄ 1273).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δημόσια δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ η του κρατικού 
προϋπολογισμού. Η Δημόσια Δαπάνη που πρόκειται να 
προκληθεί από την εφαρμογή του Μέτρου 13, θα προ-
βλεφθεί σε νέες σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

10. Την 1064/19-04-2016 απόφαση του ΥπΑΑΤ «Εκχώ-

ρηση αρμοδιοτήτων στην Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Εφαρμογών ως ΕΦΔ» (Β΄ 1295).

11.Την με αριθ. 1351/02-06-2016 (εισερχ. 2132/64368/ 
03-06-2016) σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020.

12. Την με αριθ. 85083/02-06-2016 (εισερχ. 2152/65257/ 
06-06-2016) σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της 
1847/51107/26-04-2016 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1275)

1. Η περίπτ. α) της παρ. 12 του άρθρου 3, αντικαθί-
σταται ως εξής:

 «α) Δεν θεωρούνται ενεργοί γεωργοί όσοι δηλώνουν 
γεωργικές εκτάσεις αποτελούμενες σε ποσοστό άνω του 
50% από εκτάσεις διατηρούμενες εκ φύσεως σε κατά-
σταση κατάλληλη για βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς 
να ασκούν την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα επ' 
αυτής.»

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. γ) της παρ. 12 του άρ-
θρου 3, αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οι-
κονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεω-
ρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το 
ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον 
το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από 
μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το πλέον πρόσφατο 
οικονομικό έτος, για το οποίο υπάρχουν στοιχεία».

3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Α του άρθρου 7, 
καταργείται το υπάρχον και προστίθεται νέο εδάφιο ως 
εξής:

«Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από την έκταση 
της εκμετάλλευσης, το οποίο μετά τα 20 ha μειώνεται 
προοδευτικά ως ακολούθως:

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 
20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγα-
λύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της 
ενίσχυσης.

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγα-
λύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της 
ενίσχυσης.

• Για το τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης πέραν 
των 30 ha εκταρίων δεν χορηγείται ενίσχυση. Σε εκμεταλ-
λεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha, θα ενισχύεται η έκταση 
μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».

4. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Το ύψος της ενίσχυσης 
εξαρτάται από την έκταση της εκμετάλλευσης, το οποίο 
μετά τα 20 ha μειώνεται προοδευτικά ως ακολούθως:. 

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης έως και 
20 ha: χορηγείται το 100% της ενίσχυσης.

• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγα-
λύτερο από 20 ha έως και 25 ha: χορηγείται 80% της 
ενίσχυσης.
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• Για τμήμα της έκτασης της εκμετάλλευσης μεγα-
λύτερο από 25 ha έως και 30 ha: χορηγείται 50% της 
ενίσχυσης.

• Σε εκμεταλλεύσεις μεγαλύτερες των 30 ha,θα ενι-
σχύεται η έκταση μόνο μέχρι τα 30 ha, ως ανωτέρω».

5. Το τρίτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Μετά την ολοκλήρωση της νέας οριοθέτησης, θα 
καθοριστεί νέο ύψος ενίσχυσης, με βάση τις περιοχές 
που θα προκύψουν και θα εκφρασθεί ως το άθροισμα 
της πρόσθετης δαπάνης και της απώλειας εισοδήματος, 
που σχετίζεται με τα μειονεκτήματα της γεωργικής πα-
ραγωγής στη σχετική περιοχή».

6. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. Β του άρθρου 7 «Ο 
ορισμός οριακού εμβαδού …………, για τους βοσκό-
τοπους μέχρι 30ha», διαγράφεται.

7. Μετά το εδάφιο 4 της υποπαρ. Ε.II. της παρ. Ε του 
άρθρου 14, προστίθεται εδάφιο 5, ως εξής:

«5. Εάν από την εφαρμογή των παραγράφων Ε.ΙΙ.α., 
Ε.ΙΙ.β και Ε.ΙΙ.γ. προκύψουν αχρεωστήτως καταβληθέντα 
ποσά τα οποία δεν ανακτηθούν, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 19 της παρούσας, στο σύνολό τους 
κατά τη διάρκεια των τριών ημερολογιακών ετών που 
έπονται του ημερολογιακού έτους της διαπίστωσης, το 
υπόλοιπο διαγράφεται».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1847/51107/26-04-2016, 
απόφαση του Υπ.ΑΑΤ (Β΄1275).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2016

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. απόφ.: 930/15029 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/816/15-11-1993 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 869/26-11-1993 τ.Β΄), 

όπως τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και 

συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 29688/Β7 (ΦΕΚ 423/τ.

Β΄/7-4-2006), 10262/Β7 (ΦΕΚ 512/τ.Β΄/26-4-2010) 

και 158935/Β7 (ΦΕΚ 2731/τ.Β΄/13-10-2014) και 

αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-

νικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

  Η ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄) και 

ιδίως το άρθρο 6, «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ.Α΄/25.8.2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α΄/4.9.2009) 
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 
228 τ.Α΄), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 
159 τ.Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 
24 τ.Α΄) και άρθρου 34 του Ν. 4301/2014.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
13 παρ. 2, 14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλι-
ση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 τ.Α΄).

5. Το Π.δ. 134/2013 (ΦΕΚ 575 05-6-2013, τ.Α΄) που 
αφορά στην ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπι-
στημίου Πατρών.

6. Την υπ’ αριθμ. Β1/816/15-11-1993 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 869/τ.Β΄/26-11-1993) υπουργική απόφαση 
που αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών του Πανεπιστήμιου Πατρών, όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. Φ.711/50/Β7/365 (ΦΕΚ 562/τ.Β΄/28-6-1995), 
342/Β7 (ΦΕΚ 942/τ.Β΄/2-9-1998), 17504/Β7 (ΦΕΚ 673/
τ.Β΄/30-5-2003), 42081/Β7 (ΦΕΚ 880/τ.Β΄/14-6-2004) 
υπουργική απόφαση και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
29688/Β7 (ΦΕΚ 423/τ.Β΄/7-4-2006) «Λειτουργία Κοινού 
ΠΜΣ στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus Mundus», 
την αριθμ 10262/Β7 (ΦΕΚ 512/τ.Β΄/26-4-2010) υπουργι-
κή απόφαση και την αριθμ. 158935/Β7 (ΦΕΚ 2731/τ.Β’/
13-10-2014) υπουργική απόφαση.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ-
σης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση
7/18-05-2016).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής 
Σύνθεσης (ΣΕΣ) του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρί-
αση 90/9.6.2016).

9. Το υπ’ αριθμ.  482/11951/18-5-2016 έγγραφο του 
Προέδρου.

10. Το υπ’ αριθμ. 944/10-3-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/816/15-11-1993 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 869/26-11-93 τ.Β΄) όπως 
τροποποιήθηκε με νεότερες αποφάσεις και συμπληρώ-
θηκε με τις αριθμ. 29688/Β7 (ΦΕΚ 423/τ.Β΄/7-4-2006), 
10262/Β7 (ΦΕΚ 512/τ.Β΄/26-4-2010) και 158935/Β7 (ΦΕΚ 
2731/τ.Β’/13-10-2014) και αφορά στο ΠΜΣ του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών.

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημί-
ου Πατρών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
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2016-2017 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 
148 τ.Α΄).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πα-
νεπιστημίου Πατρών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών.
2. Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περιβάλλοντος.
3. Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Διαχείρισης Έρ-

γων.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Εισακτέων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι 
Πολυτεχνικών Σχολών και Σχολών Θετικών Επιστημών 
πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρι-
σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι 
Τμημάτων ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ συναφών με την επιστήμη 
του Πολιτικού Μηχανικού.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ ή ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 
90 ECTS. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος 
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρα-
κολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 
8 εξαμηνιαία μαθήματα και να εκπονήσουν επιτυχώς 
διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα πιστώνονται με 
συνολικό φόρτο εργασίας 60 ECTS και η διπλωματική 
εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 30 ECTS.

Εν γένει οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυ-
χώς τέσσερα μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, τέσσερα μαθή-
ματα στο Β’ εξάμηνο και τη διπλωματική εργασία στο Γ΄ 
εξάμηνο.

Για φοιτητές που δεν είναι Πολιτικοί Μηχανικοί καθο-
ρίζονται κατά περίπτωση, μετά από εισήγηση της ΣΕ 
και απόφαση της ΓΣΕΣ, πρόσθετες υποχρεώσεις παρα-
κολούθησης και επιτυχούς εξέτασης σε προπτυχιακά 
μαθήματα.

Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή 
της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε 
ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μαθήματα ανά 
εξάμηνο από το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυν-
ση εμβάθυνσης που ακολουθεί:

Κατεύθυνση Α: Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα (4 μαθήματα από τα 5)
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
Δυναμική Ανάλυση Κατασκευών με τη 
Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων

7.5

Στοχαστική Δυναμική των Κατασκευών 7.5

Μάθημα (4 μαθήματα από τα 5)
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)
Προηγμένα Υλικά και Εφαρμογές σε Νέες 
Κατασκευές και Ενισχύσεις

7.5

Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών 7.5
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 7.5

 
Β΄ Εξάμηνο

Μάθημα (4 μαθήματα από τα 6)
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Μη Γραμμική Ανάλυση Κατασκευών 7.5
Τεχνική Σεισμολογία και Σεισμική Απόκριση 
Κατασκευών

7.5

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών 
Οπλισμένου Σκυροδέματος

7.5

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών 
Κατασκευών

7.5

Πειραματικές Μέθοδοι Σεισμικής Μηχανικής 7.5
Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Υλικών 7.5

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Διπλωματική Εργασία 30

Κατεύθυνση Β: Υδατικοί Πόροι και Τεχνολογία Περι-
βάλλοντος

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα (4 μαθήματα από τα 9)
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Υδρομηχανική 7.5
Διαχείριση Υδατικών Πόρων 7.5
Υπόγεια Ύδατα 7.5
Υπολογιστική Ρευστομηχανική 7.5
Διάθεση Υγρών Αποβλήτων 7.5
Εργαστηριακή Ανάλυση και Μελέτη Έργων 
Προστασίας Περιβάλλοντος

7.5

Φυσικά Συστήματα Επεξεργασίας Λυμάτων 7.5
Ανάλυση Περιβαλλοντικών Δεδομένων 7.5
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 7.5

Β΄ Εξάμηνο

Μάθημα (4 μαθήματα από τα 8)
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Περιβαλλοντική Υδραυλική 7.5
Υδροδυναμική Κόλπων και 
Ταμιευτήρων 7.5

Εξυγίανση Υπόγειων Υδατικών Πόρων 
με Υδραυλικές Μεθόδους 7.5

Υδροδυναμική Θαλάσσιων Κατασκευών 7.5
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Μάθημα (4 μαθήματα από τα 8)
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Στοχαστικές Μέθοδοι Προσομοίωσης 
στην Υδρολογία 7.5

Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυμάτων 7.5

Προσομοίωση Διεργασιών 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης 7.5

Ειδικά Θέματα Γεωδαισίας – Διαχείριση 
Φυσικών Καταστροφών 7.5

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Διπλωματική Εργασία 30

 
Κατεύθυνση Γ: Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Δι-

αχείρισης Έργων

Α΄ Εξάμηνο

Μάθημα (4 μαθήματα από τα 5)
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών σε 
Συγκοινωνιακούς Κόμβους

7.5

Εξελικτικοί Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης - 
Εφαρμογές στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων

7.5

Στατιστικά Μοντέλα και Ανάλυση 
Δεδομένων

7.5

Ειδικά Θέματα Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων: 
Σχεδιασμός Συστημάτων Πολυμεσικών 
Μεταφορών

7.5

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά 7.5

Β΄ Εξάμηνο

Μάθημα (4 μαθήματα από τα 5)
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Στόλου 7.5
Προχωρημένα Συστήματα σε Ευφυείς Πόλεις 7.5
Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Οδικών Έργων 7.5
Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων

7.5

Ανάλυση και Πρόβλεψη Χρονοσειρών 7.5

Γ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Διπλωματική Εργασία 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ετησίως.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι εισή-
χθησαν στο πρόγραμμα μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2015-2016 εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης 
υπουργικής απόφασης.

Παράλληλα το εν λόγω Πρόγραμμα θα συνεχίσει τη 
λειτουργία του μέχρι τις 28-2-2019 στο πλαίσιο της 
συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια της Παβίας – Ιταλία, 
Joseph Fourier της Grenoble – Γαλλία και το Middle 
East Technical University της Άγκυρας – Τουρκία, που 
λειτουργεί στα πλαίσια του Erasmus Mundus.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 10 Ιουνίου 2016

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 12380 (4)
Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου υπαλλήλων του Γ.Ν. Ηλεί-

ας - N.M. Πύργου για το Α' εξάμηνο του οικονο-

μικού έτους 2016.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 20η/26-4-2016)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ.  Α2β/Γ.Π. οικ. 99927/24-12-2015 κοινή 

απόφαση περί καθιερώσεως με αμοιβή υπερωριακής, 
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μονί-
μου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ανά 
Υγειονομική Περιφέρεια.

2. Την υπ’ αριθμ. 619/27-01-2016 απόφαση του Διοι-
κητή της 6ης Υ.ΠΕ. περί κατανομής του ποσού της υπ’ 
αριθμ.  Α2β/Γ.Π. οικ. 99927/24-12-2015 κοινής απόφασης 
στα Νοσοκομεία της 6ης Υ.ΠΕ.

3. Τις διατάξεις του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/ 
16.12.2015) και συγκεκριμένα του άρθρου 20 σχετικά 
με «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου-αποζημίωση για εργασία προς συ-
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3329/2005 περί 
αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Την υπ' αριθμ. 9247/26-04-2016 εισήγηση του Διοι-
κητικού Διευθυντή.

6. Το γεγονός ότι οι υπάλληλοι του ακτινολογικού τμή-
ματος, λόγω της μεγάλης έλλειψης προσωπικού και προ-
κειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής λειτουργία του τμή-
ματος, αναγκάζονται να εργάζονται μία (1) ώρα επιπλέον 
του ωραρίου τους, προς κάλυψη του εικοσιτετραώρου.
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7. Το γεγονός ότι η μεγάλη έλλειψη διοικητικού προ-
σωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και αδυναμίας προ-
σλήψεων (διοικητικού κυρίως προσωπικού) καθώς και 
οι ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις σε όλα τα 
τμήματα της διοικητικής υπηρεσίας υποχρεώνουν τους 
υπαλλήλους - στους οποίους πολλές φορές ανατίθενται 
παράλληλα καθήκοντα με αυτά της θέσης στην οποία 
είναι τοποθετημένοι - συχνά να εργάζονται και πέραν του 
κανονικού ωραρίου τους για την αντιμετώπιση πραγμα-
τικών, επειγουσών, υπηρεσιακών αναγκών.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη ποσού 36.000,00 € (στους 
ΚΑΕ 0261 και 0263) που θα προκύπτει από την ανωτέρω 
υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει το ύψος της 
εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2016, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει:
1. Την υπερωριακή απασχόληση καθ' υπέρβαση του 

υποχρεωτικού ωραρίου, για το Α' εξάμηνο του οικονο-
μικού έτους 2016, πενήντα τεσσάρων (54) υπαλλήλων 
του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονά-
δας Πύργου και μέχρι έξι χιλιάδες τετρακόσιες ογδόντα 
(6480) ώρες, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν 
είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο.

2. Την υπερωριακή εργασία καθ' υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου κατά τις νυχτερινές ώρες δέκα 
τεσσάρων (14) υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου 
Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου και μέχρι χί-
λιες τριακόσιες σαράντα τέσσερις (1.344) ώρες, οι οποί-
ες δεν θα υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά 
υπάλληλο και

3. Την υπερωριακή εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρε-
ωτικού ωραρίου κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
δέκα τεσσάρων (14) υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου 
Ηλείας - Νοσηλευτικής Μονάδας Πύργου και μέχρι χίλιες 
τριακόσιες σαράντα τέσσερις (1.344) ώρες, οι οποίες δεν 
θα υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο.

4. Η δαπάνη που θα προκύπτει από την ανωτέρω υπε-
ρωριακή απασχόληση δεν θα υπερβαίνει το ύψος της 
εγγεγραμμένης πίστωσης προϋπολογισμού του οικο-
νομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πύργος, 9 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 590 (5)
Απόφαση καθιέρωσης εργασίας με αμοιβή υπαλ-
λήλου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργα-
σίας για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσε-
ων ΔΣ του ΝΠΔΔ Α' εξαμήνου 2016.

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ»

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

- Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
Ν. 3584/2007

- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
- Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 79 του

Ν. 3463/2006
- Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 4147/2013
- Την υπ' αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
- Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
- Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4384/2016.
- Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
- Την έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη που δημιουργείται 

για την περίοδο από 1-1-2016 έως και 30- 06- 2016 για 
την τήρηση των πρακτικών του διοικητικού συμβουλί-
ου, η οποία επιβάλλει την απασχόληση ενός υπαλλή-
λου της υπηρεσίας του νομικού προσώπου πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας έως 6 ώρες μηνιαίως.
(06 μήνες Χ 6ώρες / μήνα = 36ώρες το εξάμηνο).

- Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 200,00€.

- Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι-
στώσεις των ΚΑ 15.6012, του Προϋπολογισμού του 
Νομικού μας Προσώπου, οικονομικού έτους 2016, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 1 (ενός) 
υπαλλήλου του Νομικού μας Προσώπου , κατά το χρο-
νικό διάστημα από 1-1-2016 έως 30-06-2016, για 6 ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως , με την προβλεπόμενη από το 
νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευ-
όμενων υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ.).

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά από 1-1-2016 σύμ-
φωνα με την παρ. Α1 του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 52 του Ν. 4384/2016.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Κιλκίς 10 Μαΐου 2016 

Η Πρόεδρος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ - ΖΙΟΥΤΑ

Ι

 ΔΙΟΘΡΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

    Στην ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./53/οικ.14469/25-05-2016 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1637/
09-06-2016 (τ. Β΄/2016), στη σελίδα 18977 διορθώνεται:
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το εσφαλμένο:

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

στο ορθό:

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

(  Από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ) 

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