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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./7/οικ.
2266/27-1-2016 απόφασης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έτους 2016».

2

Συμμετοχή νέων μελών στο Σύνδεσμο Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32663/ΕΥΘΥ 323/
23.04.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501/Β/
8.12.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
(ΦΕΚ 712/Β/24.04.2015).

4

Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
(Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

5

Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016.

6

Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) της 1ης Υ.Π.Ε για το έτος 2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./54/15295
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./7/οικ.
2266/27-1-2016 απόφασης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έτους 2016».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.2 και 3 και του

Αρ. Φύλλου 1762

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.
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012), όπως
ισχύει.
3. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό
των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής
προσωπικού.
4. Την υπ' αριθμ. Υ21/24-7-2015 (ΦΕΚ 1562/Β/24-7-2015)
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».
5. Το υπ' αριθμ. Φ 471.11/98/336647 Σ.366/28-3-2016
έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
6. Την από 11-5-2016 υπεύθυνη δήλωση του Κουτσουρελάκη Ιωάννη.
7. Την υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./7/οικ. 2266/27-1-2016
απόφαση «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έτους 2016» (ΦΕΚ Β΄212/8-2-2016).
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./7/
οικ. 2266/27-1-2016 απόφασης «Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έτους 2016»,
ως εξής:
• Διαγράφεται μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ/
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
(ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Μηχανολογίας-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Μηχανοτεχνίτης), βάσει του ΦΕΚ 245/Γ/26-03-2010 που κατανεμήθηκε στο ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ και προστίθεται στο
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟ ΚΡΗΤΗΣ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Κατά τα λοιπά η υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./7/οικ.2266/
27-1-2016 απόφαση, ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 4525

(2)

Συμμετοχή νέων μελών στο Σύνδεσμο Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 245 του Ν. 3463/2006
(ΦΕΚ Α΄ 114), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α' 98).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4263/2014 «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»
(ΦΕΚ Α΄ 117), το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 20).
5. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
6. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
7. Τη με αριθμό 36166/19-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα» (ΦΕΚ Β΄ 2252).
8. Την αριθ. 25732/15-12-1983 κοινή απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης, Σερρών, Έβρου, Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νιας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β'
755) με την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και
Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 61882/1985
(ΦΕΚ Β' 468), 68540/1985 (ΦΕΚ Β' 572) 60233/1986
(ΦΕΚ Β' 241), 68136/1988, 62582/1989 (ΦΕΚ Β' 924),
73098/1990 (ΦΕΚ Β΄ 779), 42581/1992 (ΦΕΚ Β' 228),
57586/1992 (ΦΕΚ Β' 407), 15118/1993 (ΦΕΚ Β' 265)
αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, τις αριθ.

Τεύχος Β’ 1762/16.06.2016

27130+14559/1998 (ΦΕΚ Β΄ 1233), 37707/2000
(ΦΕΚ Β΄ 1503), αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, τις
αριθ. 28416+24376/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1374), 30096/2004
(ΦΕΚ Β΄ 1374), 23887/2006 (ΦΕΚ Β' 631), 8034/2006
(ΦΕΚ Β' 631), 14244/2007 (ΦΕΚ Β' 705) αποφάσεις του
Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, τις αριθ.13989/2008 (ΦΕΚ Β' 882),
34377/2008 (ΦΕΚ Β΄ 1717) και 4661/2009 (ΦΕΚ Β' 354)
αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών.
9. Τις αποφάσεις αριθ. 259/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων Νομού Άρτης και 25/2015 του Δήμου
Ανδραβίδας-Κυλλήνης Νομού Ηλείας περί συμμετοχής
των Δήμων Αρταίων και Ανδραβίδας-Κυλλήνης, αντίστοιχα, στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδας.
10. Τις αποφάσεις αριθ. 21/2015 και 8/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας με τις οποίες γίνονται
δεκτές οι αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Αρταίων και Ανδραβίδας-Κυλλήνης περί συμμετοχής των
αντίστοιχων Δήμων στο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.
11. Τις αριθ. 39665/18-11-2015 και 657/19-1-2016 βεβαιώσεις των Δήμων Αρταίων και Ανδραβίδας Κυλλήνης
περί ύπαρξης σχετικής πίστωσης.
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων
Αρταίων και Ανδραβίδας-Κυλλήνης ύψους 3.000,00
ευρώ, για τον καθένα, για το έτος 2016 καθώς και για
κάθε ένα από τα επόμενα τέσσερα έτη και βαρύνει τους
Κ.Α.Ε.00.6736.004 και 00,6162,005 των προϋπολογισμών τους, αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην αριθ. 13989/2008 (Β' 882/14-5-2008) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την αριθ. 25732/15-12-1983 κοινή απόφαση των Νομαρχών Θεσσαλονίκης, Σερρών,
Έβρου, Φλώρινας, Εύβοιας, Αιτωλ/νίας, Ηλείας, Κυκλάδων και Φθιώτιδας (ΦΕΚ Β' 755) με την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
και αποδεχόμαστε τη συμμετοχή των Δήμων Αρταίων
Νομού Άρτης και Ανδραβίδας-Κυλλήνης Νομού Ηλείας στο ανωτέρω Σύνδεσμο, με ετήσιες εισφορές ως
εξής: Δήμος Αρταίων Νομού Άρτης 3.000,00 ευρώ και
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Νομού Ηλείας 3.000,00
ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2016
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Τεύχος Β’ 1762/16.06.2016

Αριθμ. 58147/ΕΥΘΥ 575

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(3)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 32663/ΕΥΘΥ 323/
23.04.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα
με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501/Β/
8.12.2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
(ΦΕΚ 712/Β/24.04.2015).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).
2. Το Ν. 4314/2014 σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 και λοιπές διατάξεις, και ειδικότερα τα άρθρα 4, 5, 8 και 58 παρ. 1 αυτού
(ΦΕΚ Α' 265).
3. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α' 267), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006.
5. Την με αριθμό Ε(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονίας- Θράκης 20072013» (κωδικός 2007GR161PO008) του ΕΣΠΑ 2007-2013,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
6. Την με αριθμό C(2014) 10180 final/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI2014GR16M2OP006) του
ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά.
7. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α/
03.09.2014).
8. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) περί ανασύστασης και
μετονομασίας Υπουργείων και ειδικότερα το άρθρο 2
αυτού.
9. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
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10. Την υπ' αριθμ. 105755/15.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222)
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο
Χαρίτση».
11. Το από 03.02.2016 σχετικό αίτημα του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.
12. Την από 24/05/2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ για την έγκριση και υπογραφή της υπουργικής
απόφασης από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
13. Την υπ' αριθ. 32663/ΕΥΘΥ 323/23.04.2015
(ΦΕΚ 712/Β/24-4-2015) κοινή υπουργική απόφαση
«Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, συμφωνα
με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2014 και αντικατάσταση
της αρίθμ. 41542/Γ΄ ΚΠΣ/277 (ΦΕΚ 1501/Β/8.12.2000)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεία και ισχύει».
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 32663/ΕΥΘΥ
323 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 712/Β/24.04.2015),
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Το εδάφιο α, περιπτώσεις Α και Β του άρθρου 5 της υπ'
αριθμ. 32663/ΕΥΘΥ 323 (ΦΕΚ Β' 712/24.04.2015) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό της ΕΥΔ ανέρχεται σε τριάντα επτά
(37) άτομα και κατανέμεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.),
τριάντα δύο (32) άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρία
(3) άτομα.»
Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ' αριθ.
32663/ΕΥΘΥ 323 (ΦΕΚ Β΄ 712/24.04.2015) υπουργική
απόφαση.
2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Αριθμ. 90189/Δ2
(4)
Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β' του Ν. 3848/
2010 (ΦΕΚ 71 Α') «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας
στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. β' και ε' του
Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α').
2. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α') «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ' αριθ. 3/20-12-2014
συνεδρίας της (θέμα 9ο «Απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού αναφορικά
προς την έκδοση αρμοδίως διαπιστωτικής απόφασης για
την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού»).
4. Την υπ' αριθ. 13/17-03-2015 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α'), κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι
από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 73/2015 (Α' 116)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
διαπιστώνουμε:
Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την
απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα-μαθήματα, όπως αυτά
αναγράφονται στο υπ' αριθμ. 690/10-11-2014 έγγραφο
του ανωτέρω Τμήματος, που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ' αριθ. 3/20-12-2014 (θέμα 9ο) συνεδρίας
της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις
ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης
και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική
διδακτική και πρακτική άσκηση ( άρθρο 2 παρ. 3 περ. β'
του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36
παρ. 22 περ. β' του Ν. 4186/2013).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ10034/8022/245

(5)

Καθορισμός προγραμμάτων Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του
Ν. 3050/2002 «Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 214 Α΄) όπως ισχύουν σήμερα.
2. Το Π.δ/γμα 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
(ΦΕΚ 180 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.δ/τος 24/2015
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»
(ΦΕΚ 20 Α΄) και του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 29/Α΄).
4. Την αριθ. Φ 34/6565/1114/5-6-2003 κοινή απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης «Κανονισμός Οικονομικής
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ)» (ΦΕΚ 904 Β΄).
5. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε.Ε.- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ Α΄ 143).
6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).
7. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
8. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/
8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β΄).
9. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β' 2168/9-10-2015)
10. Την υπ' αριθ. 1493/4/3-2-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.
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11. Τις υπ' αριθ. 71, 72, 73, 74, 75, 76/2015 αποφάσεις
ανάληψης υποχρέωσης του αρμόδιου διατάκτη για το
Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.
12. Το αριθ. 14002/490/24-3-2016 Εισηγητικό σημείωμα της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5ε του
Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(κωδικόποιητικό Π.δ/γμα 63/2005, Α΄ 98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα προκληθεί δαπάνη ύψους 14.100.000 και θα καλυφθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Προϋπολογισμό του
ΟΓΑ (Λογαριασμός Αγροτικής Εστίας ΚΑΕ 2000), εκ των
οποίων τα 10.000.000 Ευρώ προέρχονται από κρατική
επιχορήγηση (ΚΑΕ 2362), αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των δικαιούχων που θα ενταχθούν στα προγράμματα και τις παροχές του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016, τις προϋποθέσεις και
τα κριτήρια επιλογής τους, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Ο αριθμός των δικαιούχων του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας που εντάσσονται στα προγράμματα έτους
2016 καθορίζεται κατ' ανώτατο όριο ως εξής:
• Στο πρόγραμμα επιδοτούμενου κοινωνικού τουρισμού πενήντα εννέα χιλιάδες (59.000) άτομα εκ των
οποίων:
α) πενήντα πέντε χιλιάδες (55.000) άτομα να πραγματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις),
β) τέσσερις χιλιάδες (4.000) συνταξιούχοι, να πραγματοποιήσουν έξι (6) ημέρες διακοπές (5 διανυκτερεύσεις)
και μέχρι πέντε (5) απλές λούσεις σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων της χώρας, στο πλαίσιο του επιδοτούμενου
προγράμματος ιαματικού τουρισμού.
• Στο εκδρομικό πρόγραμμα τριάντα επτά χιλιάδες
(37.000) άτομα εκ των οποίων δώδεκα χιλιάδες (12.000)
να πραγματοποιήσουν 3ήμερες εκδρομές, και εικοσιπέντε χιλιάδες( 25.000) μονοήμερες εκδρομές.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρων εξήντα έξι χιλιάδες (66.000) άτομα.
• Στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων εκατόν
εβδομήντα πέντε χιλιάδες (175.000) άτομα να προμηθευτούν δωρεάν βιβλία της επιλογής τους, από τα συμβεβλημένα με τον Λ.Α.Ε./ ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.
• Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες χίλια τριακόσια
(1.300) άτομα.
• Επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών είκοσι χιλιάδες (20.000) άτομα.
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Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, εισιτηρίων θεάτρου και
δωρεάν παροχής βιβλίων έτους 2016:
- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή
συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α΄),
όπως ισχύει, ή να είναι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις
ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους
της ρύθμισης κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ή
- Να είναι μέλη των οικογενειών των ανωτέρω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα στον ΟΓΑ.
- Να είναι όλα τα παραπάνω αναφερόμενα πρόσωπα
δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στα προγράμματα, ή
- Να είναι υπάλληλοι ή/ και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ, που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής
στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα
της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για
τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.
- Να είναι μέλη των οικογενειών των αμέσως παραπάνω προσώπων, έμμεσα ασφαλισμένα, με δικαίωμα
περίθαλψης απορρέον από το δικαίωμα του υπαλλήλου
ή/ και συνταξιούχου πρώην υπαλλήλου ΟΓΑ.
2. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού:
- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α.
ή συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του Ν. 1296/1982 (ΦΕΚ 128Α΄),
όπως ισχύει, ή
- Να είναι οι συμμετέχοντες συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΓΑ που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής
στις παροχές του Λ.Α.Ε. και καταβάλλουν μηνιαία ατομική εισφορά, το ύψος της οποίας είναι ίσο με το άθροισμα
της ανώτατης μηνιαίας ατομικής εισφοράς των ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών για
τον Λ.Α.Ε. και της αντίστοιχης κρατικής επιχορήγησης.
- Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα.
3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες:
- Να είναι οι πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχοι του ΟΓΑ
ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους
εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των
οφειλών και να τηρούν τους όρους της ρύθμισης κατά
το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.
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- Να έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία να είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών, εφόσον είναι άνεργα
ή σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη
εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης
(ΙΕΚ) ή να είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και
άνω ανεξαρτήτου ηλικίας. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης
του 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του
έτους 2016.
- Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα.
- Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος και βραβείου
καθορίζεται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής
του Λ.Α.Ε.
4. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ανάληψης δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων
αγροτών:
- Να είναι οι συμμετέχοντες ηλικίας από 22 έως 45
ετών, άμεσα ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ και να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές τους εισφορές ή να έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση
καταβολής των οφειλών και να τηρούν τους όρους της
ρύθμισης κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα της παροχής.
- Να είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο
πρόγραμμα.
Οι δικαιούχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα προγράμματα του έτους 2016 και κάνουν χρήση
μιας από τις προαναφερόμενες παροχές, δεν δικαιούνται
δεύτερη παροχή μέσα στο ίδιο έτος, εξαιρουμένων αυτών της δωρεάν παροχής βιβλίων, εισιτηρίων θεάτρου,
επιμορφωτικών σεμιναρίων, χρηματικών βοηθημάτων
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες.
Άρθρο 3
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Για την επιλογή των δικαιούχων των προγραμμάτων
του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας έτους 2016 ορίζονται τα παρακάτω κριτήρια:
1. Στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και εκδρομών, καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης οι οποίοι
θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτά και
σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό
δικαιούχων πέραν του οριζομένου οτο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση,
με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΓΑ. Προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι δικαιούχοι
οι οποίοι δεν κληρώθηκαν τα τρία τελευταία έτη στα
ανωτέρω προγράμματα.
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2. Στο πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού καθορίζεται
να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσης και οι συνταξιούχοι σύζυγοι αυτών,
που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν οτο πρόγραμμα,
δικαιούχοι του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, εφόσον
έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής. Σε περίπτωση που
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου οτο άρθρο 1 της παρούσης, ως
κριτήριο επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
Εξαιρούνται της κλήρωσης και δικαιούνται να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού
τουρισμού, ή εκδρομών οι δικαιούχοι του Λ.Α.Ε. που
θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε ένα από
τα προγράμματα, με την προϋπόθεση ότι λαμβάνουν
προσαύξηση του ποσού της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή τυφλότητας ή λαμβάνουν επίδομα
παραπληγίας - τετραπληγίας ή πάσχουν από νοητική
αναπηρία, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση. Τα
ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας
δικαιούχους του Λ.Α.Ε., μπορούν να συνοδεύονται από
τρίτο πρόσωπο, στο οποίο θα χορηγείται σχετικό δελτίο του Λ.Α.Ε., χωρίς κλήρωση, με την προϋπόθεση ότι
έχει δηλωθεί από τον αιτούντα ως συνοδός στην αίτηση
συμμετοχής του.
3. Στα προγράμματα δωρεάν παροχής εισιτηρίων
θεάτρου και δωρεάν παροχής βιβλίων, καθορίζεται να
περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής σε αυτά και σε περίπτωση που εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του
οριζομένου οτο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο
επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
Ειδικότερα για τα προγράμματα κοινωνικού - ιαματικού τουρισμού, εκδρομών (τριήμερων και μονοήμερων)
και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, προτείνεται
ότι οι κληρωθέντες δικαιούχοι των προγραμμάτων
θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα δελτία τους μέχρι
29/7/2016. Μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αδιάθετα
δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της παρούσης,
θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης
στα ΚΕΠ, στους δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2016 συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι
τότε τα δελτία τους.
4. Στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων
και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες καθορίζεται να
περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσης, που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον
συμμετοχής σε αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί
ενδιαφέρον από αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του
οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο
επιλογής καθορίζεται η κλήρωση, με διαδικασία που
ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΓΑ.
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5. Στο πρόγραμμα για τα επιμορφωτικά σεμινάρια
νέων αγροτών καθορίζεται να περιληφθούν οι δικαιούχοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσης,
οι οποίοι θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε
αυτό και σε περίπτωση που εκδηλωθεί ενδιαφέρον από
αριθμό δικαιούχων μεγαλύτερο του οριζομένου στο άρθρο 1 της παρούσης, ως κριτήριο καθορίζεται η σειρά
προτεραιότητας.
Άρθρο 4
Η δαπάνη των παροχών θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 25344
(6)
Έγκριση υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού
και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) της 1ης Υ.Π.Ε για το έτος 2016.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005 Α')
«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
λοιπές διατάξεις», άρθρο 3 παρ. 21 «γνωμοδοτεί στον
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το ύψος
της επιχορήγησης των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Περιφέρειάς του
για την κάλυψη του κόστους των εφημεριών του ιατρικού
και λοιπού επιστημονικού προσωπικού, των ωρών υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας κατά τις νυχτερινές
ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες του λοιπού προσωπικού των
Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α, καθώς και του προσωπικού της Δ.Υ.ΠΕ.».
2. Τις διατάξεις του Ν.3527/2007 (ΦΕΚ 25/A/9-2-2007)
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 4238/2014
(ΦΕΚ 38/Α/17-2-2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Π.Υ και λοιπές
διατάξεις.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4384/2016
(ΦΕΚ 78/Α/26-4-2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις.
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6. Την υπ' αριθμ. Α2β/Γ.Π.Οικ. 99925 (ΦΕΚ 2937/Β/
31-12-2015 κοινή απόφαση του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας "Καθιέρωση με αμοιβή
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) ανά Υγειονομική
Περιφέρεια.
7. Το γεγογός ότι οι Δομές των Π.Ε.Δ.Υ δύναται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδομάδα.
8. Την κοινή υπουργική απόφαση 2/7093/0022/
5-2-2004 «Επέκταση των διατάξεων του άρθρου 16 στο
προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. που απασχολείται
στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.».
9. Το γεγονός ότι τα Κέντρα Υγείας λειτουργούν σε
24ωρη βάση και για 7 ημέρες την εβδομάδα και απαιτείται η απασχόληση του προσωπικού και κατά τις Κυριακές -εξαιρέσιμες, ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού σε
όλες τις Μονάδες Υγείας και τα Κέντρα Υγείας μετά από
μαζικές προς συνταξιοδότηση αποχωρήσεις, καθώς και
μετατάξεις, μετακινήσεις.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη ύψους πεντακοσίων δέκα επτά χιλιάδων και εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (517.675,00 €)
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Διοίκησης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής έτους 2006 (ΚΑΕ 0261, 0263, 0551, 0552),
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης υπερωριακής,
νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ) της 1ης Υ.Π.Ε για περίπου εννιακόσια
σαράντα πέντε (945) μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διαφόρων
κλάδων και ειδικοτήτων των Δομών της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, και μέχρι εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ώρες συνολικά, επιμεριζόμενες σε
75.000 ώρες για το α' εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος
258.837,5 € (ΚΑΕ 0261, 0263, 0551, 0552) και 75.000 ώρες
για το β' εξάμηνο του έτους 2016 με κόστος 258.837,5 €
(ΚΑΕ 0261,0263,0551,0552) ήτοι συνολικό ετήσιο κόστος
517.675,00€ για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως
31-12-2016 για την απρόσκοπτη λειτουργία τους σε
24ωρη βάση.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμένης πίστωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2016
Ο Διοικητής
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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 ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02017621606160008*

