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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. Φ.8./43/41843/Δ2 (1)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης−ΛΥΚΕΙΟΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του N. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ. Α΄/

01−09−1977).
2. Το άρθρο 21 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/09−03−1999)

περί ανάκλησης διοικητικής πράξης.
3. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12−10−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής ... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 
18/τ. Α΄/25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλ−
λες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄/9−5−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
... και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ. Α΄/17−9−13) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις, της παρ. 3 του άρ−
θρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ. Α΄/10−12−2013) 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ... και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 
(ΦΕΚ 8/τ. Α΄/10−01−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λει−
τουργίας χώρου παραστάσεων ... και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ. Α΄/
15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» και του άρθρου 49 του Ν. 4278/2014 
(ΦΕΚ 157/τ. Α΄/4−8−2014) «Φάροι, Στρατολογία και άλλες 
διατάξεις».
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και χορήγηση Δελτίων Α.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 5 
του παραρτήματος Α της Διεθνούς Τελωνειακής Σύμ−
βασης «περί προσωρινής εισαγωγής», που υπογράφηκε 
στην Κωνσταντινούπολη στις 26 Ιουνίου 1990.

Άρθρο 2

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2/27916/0025 (4)
Τροποποίηση της διάρκειας της με αριθμ. 2/4886/

28−03−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την παροχή 
της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου υπέρ της Ελ−
ληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛ.Β.Ο.) ABE για την 
κάλυψη εγγυητικής επιστολής ποσού € 2.097.692,21 
εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α΄/12−7−1995), 

ιδίως το άρθρο 1.
2. Το Π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−

κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).

4. Την αριθμ. Υ29/08−10−2015 (ΦΕΚ 2168/Β΄/09−10−2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Γεωργίου Χουλιαράκη.

5. Την αριθμ. 2/4886/28−03−2011 (ΦΕΚ 829/Β΄/12−05−2011), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών.

6. Την με αριθμ. 5/17−03−2016 απόφαση της Διυπουργι−
κής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

7. Το με αριθμ. 281−15/07−12−2015 έγγραφο της ΕΛΒΟ.
8. Το με αριθμ, ΚΜΚΕ 141416 ΕΞ 2015 ΕΜΠ/17−12−2015 

έγγραφο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.
9. Την με αριθμ. 210/706372−5/22−02−2012 εγγυητική 

επιστολή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και την 
από 30−10−2014 τροποποιητική της.

10. Το με αριθμ. Φ800/6/223442/Σ.2640/13−11−2015 έγ−
γραφο του ΓΕΣ, αποφασίζει:

Ι. Την τροποποίηση της με αριθμ. 4886/28−03−2011 (ΦΕΚ 
829/Β΄/12−05−2011) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, 
παρατείνοντας την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
στην με αριθμ. 210/706372−5 εγγυητική επιστολή προκα−
ταβολής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων ABE μέχρι 30−06−2016.

ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 2/4886/28−03−2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

III. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλούν επιπλέον δαπάνη από αυτή που έχει προϋπο−
λογιστεί με την αριθμ. 2/4886/28−03−2011 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 1224/37627 (5)
Απόκτηση από άλλα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω−

σης (ΕΕ) πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμε−
νων φυτικών ειδών από φυσικά και νομικά πρόσωπα 
για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των αγροτικών 
τους εκμεταλλεύσεων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 8 του άρθρου 15 του N. 1564/1985 «Οργά−

νωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού 
υλικού φυτικών ειδών» (A΄ 164), όπως αυτή προστέθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 4351/2015 «Βοσκήσι−
μες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 164).

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 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

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

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πολλαπλασιαστικό υλικό του οποίου επιτρέπεται η 

απόκτηση από άλλα κράτη−μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η απόκτηση από άλλα κράτη−μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού του 
άρθρου 3 του Ν. 1564/1985 (Α΄ 164), από φυσικά ή νο−
μικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), απο−
κλειστικά και μόνο για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης 
των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη πα−
ραγωγή αγροτικών προϊόντων, επιτρέπεται:

α) Για τις ποικιλίες που είναι εγγεγραμμένες στους 
εθνικούς καταλόγους της χώρας μας, όπως αυτοί εκδί−

maria
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δονται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 6 του Ν. 1564/1985 όπως ισχύει, ή στους κοινούς 
καταλόγους της χώρας μας ή στους κοινούς καταλό−
γους της ΕΕ και όσον αφορά τις οινοποιήσιμες ποικιλίες 
αμπέλου, που είναι και ταξινομημένες, σύμφωνα με την 
αριθ. 3534/96217/7−9−2015 υπουργική απόφαση (Β' 1995), 
όπως ισχύει.

β) Για τα φυτικά είδη και τις ποικιλίες τους, που δεν 
περιλαμβάνονται στους καταλόγους της περίπτωσης α΄, 
αλλά η εμπορία του υλικού αυτού ρυθμίζεται από κα−
νόνες του ενωσιακού δικαίου.

γ) Για τα φυτικά είδη και τις ποικιλίες τους, που δεν 
εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄, μετά από έγκριση 
της Διεύθυνσης Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλα−
σιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 2
Απόκτηση από άλλα κράτη−μέλη της ΕΕ πολλαπλασι−
αστικού υλικού από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τις 

ανάγκες των εκμεταλλεύσεων τους

1. Η απόκτηση από άλλα κράτη−μέλη της ΕΕ πολλα−
πλασιαστικού υλικού των περιπτώσεων α΄ και β΄ του 
άρθρου 1, επιτρέπεται χωρίς καμία διοικητική διατύπωση 
στα σημεία εισόδου.

2. Η απόκτηση από άλλα κράτη−μέλη της ΕΕ πολλα−
πλασιαστικού υλικού της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 1, 
επιτρέπεται με έγκριση της Διεύθυνσης Φυτογενετικών 
Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων 
Φυτικών Ειδών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από υποβολή αί−
τησης από τους ενδιαφερόμενους στην οποία αναγρά−
φονται τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το φυτικό είδος.
β) Οι ποικιλίες ή τα υβρίδια.
γ) Η ποσότητα σε κιλά ή τεμάχια ανά ποικιλία.
δ) Η κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού.
ε) Η χώρα παραγωγής.
στ) Η χώρα ελέγχου και πιστοποίησης.
ζ) Η χώρα αποστολής.
η) Ο σκοπός της ενδοκοινοτικής απόκτησης.
θ) Οι τόποι παραλαβής και αποθήκευσης του πολλα−

πλασιαστικού υλικού.
Η ως άνω έγκριση ενδοκοινοτικής απόκτησης ισχύει 

για ένα εξάμηνο.
3. Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την άφιξη του πολλαπλα−

σιαστικού υλικού των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του 
άρθρου 1, στον τόπο εγκατάστασης της εκμετάλλευσης 
τους, δηλώνουν την άφιξη αυτή στην αρμόδια Αποκε−
ντρωμένη Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία αναφέρονται:

α) Η ημερομηνία άφιξης του πολλαπλασιαστικού υλικού.
β) Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή του 

νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, όταν πρό−
κειται για τις ανάγκες της εκμετάλλευσής του.

γ) Το φυτικό είδος.
δ) Οι ποικιλίες ή τα υβρίδια.
ε) Η ποσότητα σε κιλά ή τεμάχια ανά ποικιλία.
στ) Η κατηγορία του πολλαπλασιαστικού υλικού.
ζ) Η χώρα προέλευσης.
η) Η τοποθεσία και η έκταση στην οποία πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό.

4. Η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 3 συνοδεύ−
εται από:

α) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αποστολής ή του τιμο−
λογίου αγοράς, στο οποίο φαίνεται το είδος του πολλα−
πλασιαστικού υλικού, η κατηγορία του και η ποσότητα.

β) Βεβαίωση εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο 
ΜΑΑΕ και

γ) Άδεια εγκατάστασης αμπελώνα και προμήθειας 
αντιφυλλοξηρικων μοσχευμάτων αμπέλου, όταν πρό−
κειται για πολλαπλασιαστικό υλικό αμπέλου.

5. Οι αρμόδιες Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά την 
παραλαβή της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογη−
τικών των παραγράφων 3 και 4, συντάσσουν τα σχετικά 
παραστατικά για την καταβολή του ανταποδοτικού τέ−
λους, που προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 1564/1985 
και καθορίζεται σύμφωνα με την αριθ. 608/14−01−1986 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας (Β΄ 49), όπως ισχύει, 
για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων στο 
πολλαπλασιαστικό υλικό που έχει δηλωθεί.

6. Το πολλαπλασιαστικό υλικό απόκτησης από άλλα 
κράτη−μέλη της Ε.Ε. πρέπει:

α) Να φέρει σημάνσεις και να συνοδεύεται από έγγρα−
φα, όπως κατά περίπτωση προβλέπεται από το γενικό 
και τους ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου και 
πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και 
τους τεχνικούς κανονισμούς εμπορίας του.

β) Να συνοδεύεται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο 
και να ικανοποιεί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στις 
ισχύουσες φυτοϋγειονομικές διατάξεις της κείμενης 
εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Επίσημοι έλεγχοι

1. Οι επίσημοι έλεγχοι στο πολλαπλασιαστικό υλικό 
που αποκτάται ενδοκοινοτικά σύμφωνα με το άρθρο 
2, αφορούν:

α) Τον διοικητικό έλεγχο των εγγράφων των παρα−
γράφων 4 και 6 του άρθρου 2, από τις αρμόδιες κατά 
περίπτωση υπηρεσίες.

β) Τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου του πολ−
λαπλασιαστικού υλικού, από τις αρμόδιες Αποκεντρω−
μένες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1564/1985, 
όπως ισχύει, και με τους γενικούς και τους κατά περί−
πτωση ειδικούς τεχνικούς κανονισμούς ελέγχου, πιστο−
ποίησης και εμπορίας. Οι ανωτέρω υπηρεσίες μπορούν 
να διενεργούν ελέγχους στους τόπους παραλαβής και 
αποθήκευσης του πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 16 του 
Ν. 1564/1985, όπως ισχύει.

γ) Τη διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου του πολ−
λαπλασιαστικού υλικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
φυτοϋγειονομικού ελέγχου.

2. Αν το πολλαπλασιαστικό υλικό που αποκτάται από 
άλλα κράτη−μέλη της ΕΕ από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
για τις ανάγκες σποράς ή φύτευσης των εκμεταλλεύσεων 
τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελέ−
σει αντικείμενο εμπορίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 25 του Ν. 1564/1985, 
όπως ισχύει, και ακολουθείται η διαδικασία των παρα−
γράφων 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα−
ταργείται η αριθμ. 10400/132326/30−10−2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (Β΄ 2949).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

F
    Αριθμ. οικ.59272 (6)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 254214/29−12−15 (ΦΕΚ Β΄ 

2904) απόφασης περί καθιέρωσης υπερωριακής απα−
σχόλησης με αμοιβή, για το προσωπικό που υπη−
ρετεί στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής για το 
έτος 2016.

  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄238) «Οργα−
νισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν 
με την αριθμ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του 
Ν.  3205/2003 (ΦΕΚ Β΄ 29) «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
Λειτουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ  
κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40) και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του 
Ν.  3613/2007 (ΦΕΚ Α΄263) «Ανεξάρτητες Αρχές, Γεν. 
Επιθεωρητής − Σώμα Επιθ. Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης, 
ΟΤΑ, ΚΕΠ κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. 
2/8554/0022/30−01−12 κοινή απόφαση του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούντων δα−
νείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

6. Την αριθμ. οικ. 254214/29−12−15 (ΦΕΚ Β'2904) απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία καθιερώθηκε 
υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για το προσωπικό 
που υπηρετεί στο Γραφείο Περιφερειάρχη Αττικής για 
το έτος 2016.

7. Την αριθμ. οικ. 11436/20−01−16 (ΦΕΚ Β΄ 131) απόφαση 
της Περιφερειάρχη Αττικής με την οποία καθιερώθηκε 

υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για το προσωπικό 
της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2016.

8. Την ανάγκη κάλυψης έκτατων υπερεσιακών αναγκών 
του Γραφείου Περιφερειάρχη για το έτος 2016, το οποίο 
λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση όλες τις ημέρες 
του έτους, Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες 
στη διάθεση και εξυπηρέτηση του πολίτη.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Γραφείο Περιφερειάρχη, απασχολούνται πέραν των 
ωρών υποχρεωτικής εργασίας.

10. Για την κάλυψη των προαναφερθεισών αναγκών 
έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 70.000,00 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑΕ 0512 του Φ.01/072 του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Αττικής, απο−
φασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 254214/29−12−15 (ΦΕΚ Β΄ 
2904) απόφασή μας, ως προς τον αριθμό των υπαλλή−
λων που απασχολούνται στο Γραφείο Περιφερειάρχη 
για το έτος 2016 και εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερω−
ριακής, νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας με αμοιβή, για είκοσι τρεις (23) υπαλλήλους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 254214/29−12−15 από−
φασή μας.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2016 

Ο Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
F

    Αριθμ. 1702/Γ (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έτους 2016.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΒΔ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ/7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

1957 (ΦΕΚ Α΄ 225) «Σχετικά με την τροποποίηση και 
κωδικοποίηση των διατάξεων περί Ιατρικών Συλλόγων 
και των Πειθαρχικών Συμβουλίων του A.N. 1565/1939».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 27) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια−
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω−
τικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 176).

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ παροχή οδηγιών του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εφαρμογή 
των διατάξεων του κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015.

5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2/5708/0022/24.02.2012 έγγραφο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για το με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου δικαίου αορίστου 
χρόνου προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των 
ΟΤΑ.

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 
Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02009530704160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
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). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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