
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που 
υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπεί-
ρου - Δυτικής Μακεδονίας.

2  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 83129/15.11.2016 
απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ τ. Β’ 
3814/28.11.2016) «Σύσταση και συγκρότηση ειδι-
κής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικεί-
μενο την επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμάτων: 
α) για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής Εξέ-
τασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και β) 
για τον Οργανισμό της ίδιας ως άνω Αρχής» - Πα-
ράταση της διάρκειας των εργασιών.

3 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των δύο 
(2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβου-
λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το έτος 2016.

4 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ».

5 Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στην 
αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΣΗΤΕΙΑ» του 
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

6 Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. Πρωτ. 4073/
Γ2-330/20-04-2016 (ΦΕΚ 1199/τ.Β/26-04-2016) με 
θέμα «Έγκριση, προκήρυξη ανάθεση και κατανο-
μή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γεωρ-
γικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2015, έγκριση 
χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και κα-
θορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2016», 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 6422/
Γ2-520/12-07-2016 (ΦΕΚ 2275 τ.Β΄/22-07-2016)
και την αριθμ. 9641/Γ2-1011/21-11-2016 (ΦΕΚ 
3927/τ.Β΄/07-12-2016)

7 Κατάργηση ως αυτοτελούς νομικού προσώπου 
του εκκλησιαστικού ιδρύματος με την επωνυμία 
«Ευαγές Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου».

8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 190677/Δ5/10-
11-2016 απόφαση του Υπουργού του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 3754/τ Β’/21-11-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. τ.τ. 41790 (1)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ' 

έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που 

υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπεί-

ρου - Δυτικής Μακεδονίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α'),

β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α'),

γ) του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παραγρά-
φου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη-
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α'),

δ) του άρθρου 25 παρ. 19 του ν. 2539/1997 «Συγκρό-
τηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 
244 Α'),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 (Α΄107), 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 56 
του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπ. Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α'),

στ) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ 21 Α'),

ζ) του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης - Δημόσιο Λογιστικό κλπ» (ΦΕΚ 143 Α'),

η) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α').

2. Τα υπ' αριθ. 147744/30.9.2016 και 169136/2.11.2016 
έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας, περί καθορισμού ανωτάτου ορίου 
επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

3. Η αριθ. Οικ.198241/1912/2016 βεβαίωση της Προϊ-
σταμένης Διεύθυνσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με την 
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ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και τον τρόπο κάλυψης 
της δαπάνης, κατά το άρθρο 24 του ν. 2470/2014.

4. Την υπ' αρίθ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β').

5. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας, του Συντονι-
στή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα καθώς και των με οποιαδήποτε σχέ-
ση εργασίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, για 
εκτέλεση υπηρεσίας, ειδικής αποστολής, για συμμετοχή 
σε ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκπαιδευτι-
κό πρόγραμμα. Ειδικότερα: Ο Συντονιστής και μέχρι το 
διορισμό του, ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές όλων των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, λόγω της 
θέσης τους μετακινούνται συχνά στα πλαίσια άσκησης 
των αρμοδιοτήτων τους. Οι υπάλληλοι του γραφείου του 
Συντονιστή και μέχρι το διορισμό του, του ασκούντος κα-
θήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, λόγω των αυξημένων 
αρμοδιοτήτων τους. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται 
στις Δασικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας δύναται να μετακινούνται 
εκτός έδρας σε δασικές και δύσβατες περιοχές για ζη-
τήματα και ανάγκες τα οποία σχετίζονται με τονέλεγχο 
λαθροϋλοτομίας, το παράνομο κυνήγι, τη διερεύνηση 
καταγγελιών, τη πρόληψη και καταστολή των αξιόποινων 
πράξεων στο αγροτικό περιβάλλον. Επίσης αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες έχουν και όλοι οι κλάδοι και οι ει-
δικότητες των Μηχανικών, των Οδηγών και των Τεχνικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους τριακοσίων πενήντα 
χιλιάδων (350.000,00) ευρώ, η οποία θα βαρύνει τους 
τρεις ειδικούς φορείς (071, 072, 073) και τους ΚΑΕ 0719, 
0721 και 0722 του ειδικού φορέα 993-24 και θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες για το σκοπό αυτό πιστώσεις στον 
ετήσιο προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Για τα επόμενα τέσσερα 
οικονομικά έτη το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης 
θα διαμορφωθεί κατ' εκτίμηση: το έτος 2017 ποσό των 
380.000 €, το έτος 2018 ποσό των 400.000 €, το έτος 2019 
ποσό των 400.000 € το έτος 2020 ποσό των 400.000€. 
Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους ΚΑΕ των 
προϋπολογισμών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των 
επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατά έτος ημερών εκτός έδρας του Συντονιστή και μέ-
χρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα, καθώς και των με οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, για εκτέλεση 
υπηρεσίας, ειδικής αποστολής, και συμμετοχή σε ημε-
ρίδες, συνέδρια, και πάσης φύσεως εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα ως εξής:

α) Ο Συντονιστής και μέχρι το διορισμό του ο ασκών 
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας , μέχρι εξήντα (60) 
ημέρες, 

β) Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές όλων των 
υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 
-Δυτικής Μακεδονίας , μέχρι εξήντα (60) ημέρες.

γ) Οι υπάλληλοι του γραφείου του Συντονιστή και μέ-
χρι το διορισμό του, του ασκούντος καθήκοντα Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτι-
κής Μακεδονίας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες.

δ) Οι κάτωθι κλάδοι ως εξής:  

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ Έως 40

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗ-
ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΕ » 40

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ » 60
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ » 60

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ » 30
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΠΕ » 30
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ » 60

ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΕ » 30
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΕ » 30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

TE » 40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE » 30
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
TE » 60

ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Χ.Π. TE » 60
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟ-
ΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

TE » 60

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΕ » 40

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ » 30
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΕ » 30

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕ » 60
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΔΕ » 60

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΕ » 30

2. Οι ήμερες έκτος έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί 
με βάση τις προηγούμενες διατάξεις και την υπ' αριθ. 
2/74192/0022/30.8.1999 απόφασή μας συμψηφίζονται 
με τις ημέρες εκτός έδρας, που καθορίζονται με την πα-
ρούσα απόφαση.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη κατ' έτος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ύψος των εγγεγραμμένων πιστώσεων ανά 
ειδικό φορέα και ΚΑΕ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. 93999 (2)
 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 83129/15.11.2016 

απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά-

νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ τ. Β' 

3814/28.11.2016) «Σύσταση και συγκρότηση ει-

δικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντι-

κείμενο την επεξεργασία Προεδρικών Διαταγμά-

των: α) για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) 

και β) για τον Οργανισμό της ίδιας ως άνω Αρ-

χής» - Παράταση της διάρκειας των εργασιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 355 και 357 παρ. 5 του ν. 4412/2016 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσι-
ών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» (ΦΕΚ τ. Α' 147/8.8.2016).

β) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α' 104), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α' 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

γ) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176) «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων»,

δ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α' 35), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ Α' 135),

ε) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β' του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 131), όπως ισχύει και

στ) του π.δ. 125/5.11.2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ τ. Α' 210).

2) Την υπ' αριθμ. 83129/15.11.2016 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (ΦΕΚ τ. Β' 3814/28.11.2016), με την οποία 
συστήθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι επιτροπή.

3) Την ανάγκη παράτασης της διάρκειας των εργασιών 
της ως άνω επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. 83129/15.11.2016 από-
φαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ τ. Β' 3814/28.11.2016) ως 
εξής:

Παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017 η διάρκεια 
των εργασιών της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επι-
τροπής με αντικείμενο την επεξεργασία Προεδρικών 
Διαταγμάτων: α) για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρ-
χής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) και 
β) για τον Οργανισμό της ίδιας ως άνω Αρχής.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 83129/15.11.2016 
(ΦΕΚ τ. Β' 3814/28.11.2016) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν.ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 Ι

   Αριθμ. 91 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των δύο 

(2) οδηγών του Προέδρου του Νομικού Συμβου-

λίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για το δεύτερο εξάμη-

νο του έτους 2016.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.3086/2002 «Ορ-

γανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 
κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του» 
( Α' 324) και του άρθρου 4 του π. δ. 238/2003 (Α' 214).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 
(Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3. Την υπ' αριθ. πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών - Γ.Λ.Κ.-Γεν. Δνση Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού Διεύθυν-
ση Εισοδηματικής Πολιτικής με θέμα: «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015 (Α' 176)».

4. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής απασχό-
λησης των δύο (2) οδηγών του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. για 
το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2016, διότι ιδιαίτερες 
υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την παρουσία του 
Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο γραφείο του, σε υπηρεσιακές 
συσκέψεις, σε κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ κατά τις απο-
γευματινές ώρες, οπότε φυσικά απαιτείται και η παρου-
σία και απασχόληση των οδηγών του.

5. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη της ανω-
τέρω αναφερόμενης απογευματινής υπερωριακής απα-
σχόλησης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων 
τριακοσίων πενήντα (2.350,00 €) ευρώ, θα βαρύνει τον 
ΚΑΕ 0511, έχει ήδη προβλεφθεί και υπάρχει εγγεγραμ-
μένη πίστωση στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, οι-
κονομικού έτους 2016. 

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Ν.Σ.Κ. 6563/14-01-2016, Α.Δ.Α: 
76Κ70ΡΡΕ-17Β (α/α ΥΔΕ 7024/18-01-2016) απόφαση για 
τη δέσμευση πίστωσης, της Προϊσταμένης της Δ/νσης 
Οικονομικών Υποθέσεων του Ν.Σ.Κ., συνολικού ύψους 
δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350,00 €) ευρώ, 
αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση απογευματινής εργασίας για τους δύο 
(2) οδηγούς του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., για το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους 2016, μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα 
για τον καθένα.

Η συνολική δαπάνη της ως άνω υπερωριακής εργασί-
ας των οδηγών του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. ανέρχεται στο 
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ποσό των δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (2.350,00 €) 
ευρώ και θα βαρύνει την πίστωση που έχει ήδη προβλε-
φθεί και για την οποία δαπάνη βεβαιώνεται ότι υπάρχει 
συνολικά εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της Υπηρεσίας, και ειδικότερα στον ειδικό φορέα 23/630 
και στον ΚΑΕ 0511 σαράντα δύο χιλιάδων (42.000,00 €) 
ευρώ, οικονομικού έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

 Ι

Αριθμ. Α3α/74093 (4)
   Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ειδικευ-
μένων ιατρών ΕΣΥ στο Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) της παρ 5 του άρθρου 54 του ν.4178/2013 «Αντι-

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α'/2013), όπως 
ισχύει.

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.43103/20-04-2012 
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ’’ΕΛ-
ΠΙΣ’’» κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1485/Β'/2012).

3. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 50499/16-05-2012 
«Τροποποίηση του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών ΕΛΠΙΣ.» κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1714/Β'/2012).

4. Την υπ. αριθμ. πρωτ. Α3α/74242/13/24-12-2015 
«Ανακατανομή κενών θέσεων στο Γενικό Νοσοκο-
μείο Αθηνών ΕΛΠΙΣ» κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2933/Β'/2015).

5. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.34715/17-04-2014 
«Σύσταση τριακοσίων ενενήντα επτά (397) οργανικών 
θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού του κλάδου ΠΕ 
Ιατρών - Οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απα-
σχόλησης σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.» κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 991/Β/2014).

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/102546/13/25-07-2014 
«Ανακατανομή κενών θέσεων προσωπικού σε νοσοκο-
μεία αρμοδιότητας της 1ης ΥΠΕ Αττικής» κοινή υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 2108/Β72014).

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.107052/20-11-2013 
«Ανακατανομή θέσης ειδικευμένου γιατρού ΕΣΥ» Υ.Α. 
(ΦΕΚ 3070/Β'/2013).

8. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.119653/27-12-2013 
«Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ» Υ.Α. 
(ΦΕΚ 55/Β'/2014) και την υπ' αριθμ. πρωτ. Α3α/64852/
24-10-2016 «Ανακατανομή θέσεων ειδικευμένων ιατρών 
ΕΣΥ» Υ.Α. (ΦΕΚ 3689/Β/2016).

9. Την υπ'αριθμ. πρωτ. Υ4α/57488/19-08-2013 «Μετα-
φορά Ιατρικής Μονάδας και θέσεων προσωπικού από το 
Γ.Ν.Α. ΚΟΡΠΑΛΕΝΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΣΣ στο Γ.Ν.Α. ΕΛΠΙΣ» 
Υ.Α. (ΦΕΚ 2141/Β'/2013).

10. Το υπ'αριθμ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ 210/Α'/2016).

11. Το υπ'αριθμ. 73/2015 Προεδρικό Διάταγμα «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
116/Α/2015).

12. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
2144/Β/2015).

13. Την υπ' αριθ. 52η Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ κατά την 
13/11/2015 (Θέμα IV.B.1.).

14. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 40787/30-09-2016 και 
33683/21-10-2014 εισηγήσεις της 1ης Δ.Υ.ΠΕ.

15. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 13340/19-09-2016 έγγραφο 
του Γ.Ν.Α «ΕΛΠΙΣ».

16. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.87080/18-11-2016 
εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

17. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων ει-
δικευμένων ιατρών ΕΣΥ του Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», όπως 
αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 της υπ' αριθμ. 
πρωτ. Υ4α/οικ.43103/20-04-2012 «Οργανισμός 
του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «ΕΛΠΙΣ»» κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1485/Β72012), όπως 
ισχύει, μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης 
θέσεων ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕ-
ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 1 0

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑ-

ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
1 6

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Διοικητικής
Υπουργός Υγείας Ανασυγκρότησης
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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    Αριθμ. Α3α/73252 (5)
Ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων στην 
αποκεντρωμένη οργανική μονάδα «ΣΗΤΕΙΑ» του 
Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1.Τις διατάξεις:
α) της παρ 5 του άρθρου 54 του ν.4178/2013 «Αντιμετώ-

πιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α'/2013), όπως ισχύει,

β) της παρ. Β του άρθρου 18 του ν.4213/2013 «Προ-
σαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδη-
γίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των 
δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνορι-
ακής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/ 4.4.2011) και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 261/Α'/2013),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ./τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/2005).

2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ.48309/04-05-2012 
«Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ.Σητείας» 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1679/Β'/2012).

3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/30233/13 «Τροποποίηση 
θέσεων ειδικευμένων γιατρών ΕΣΥ σε Νοσοκομεία και 
Νοσοκομειακές Μονάδες αρμοδιότητας της 7ης ΥΠΕ 
ΚΡΗΤΗΣ.» κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1289/Β'/2013)

4. Το υπ'αριθμ. 125/2016 Προεδρικό Διάταγμα «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ 210/Α'/2016).

5. Το υπ'αριθμ. 73/2015 Προεδρικό Διάταγμα «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
116/Α'/2015).

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας 
Παύλο Πολάκη» απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 
2144/Β/2015).

7. Την υπ' αριθ. 64η Συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΕ κατά την 
14/10/2016 (θέμα 4).

8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 14029/29-09-2016 εισήγηση 
της 7ης Δ.Υ.ΠΕ.

9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2887/19-09-2016 (ορθ. επαν.) 
έγγραφο της αποκεντρωμένης οργανικής μονάδας «ΣΗ-
ΤΕΙΑ» του Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ».

10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 513/08-04-2014 Διαπιστωτική 
Πράξη του Διοικητή Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ.

11. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Α2α/ΓΠ οικ.62033/01-08-2016
έγγραφο της Δ/νσης Ανθρώπινων Πόρων Ν.Π. του 
Υπουργείου Υγείας.

12. Την υπ'αριθμ. 1350/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών.

13. Την υπ' αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.87083 Ο.Ε./18-11-2016
εισήγηση της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ανακατανομή κενών οργανικών θέσεων της απο-
κεντρωμένης οργανικής μονάδας «ΣΗΤΕΙΑ» του Γ.Ν. ΛΑ-
ΣΙΘΙΟΥ, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 14 της 
υπ' αριθμ. πρωτ. Υ4α/οικ. 48309/04-05-2012 «Οργανι-
σμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας» κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1679/Β'/2012), όπως ισχύει, 
μέσω κατάργησης και αντίστοιχης σύστασης θέσεων 
ως εξής:

α. Οργανικές θέσεις που καταργούνται: μία (1) κενή 
θέση του κλάδου ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, μία (1) κενή 
θέση του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και μία 
(1) κενή θέση του κλάδου ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων, 
με ταυτόχρονη κατάργηση του συγκεκριμένου κλάδου.

Ως εκ τούτου οι συγκεκριμένοι κλάδοι διαμορφώνο-
νται ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Μία (1) θέση
ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Τέσσερεις (4) θέσεις
β. Συνιστάται η παρακάτω θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ:
Ειδικότητα: ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑΙ:   1
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: 4.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2016 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Διοικητικής
Υπουργός Υγείας Ανασυγκρότησης
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθ. Πρωτ. : 10791/Γ2-1201 (6)
Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. Πρωτ. 4073/
Γ2-330/20-04-2016 (ΦΕΚ 1199/τ. Β/26-04-2016) 
με θέμα «Έγκριση, προκήρυξη ανάθεση και κα-
τανομή των δαπανών διενέργειας της Ετήσιας Γε-
ωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 2015, έγκρι-
ση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και 
καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2016», 
όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 6422/
Γ2-520/12-07-2016 (ΦΕΚ 2275 τ.Β΄/22-07-2016)
και την αριθμ. 9641/Γ2-1011/21-11-2016 (ΦΕΚ 
3927/τ.Β΄/07-12-2016).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9-3-2010) «Ελληνικό 

Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» 
και ειδικότερα της περ. ζ της παρ.1 του άρθρου 14, όπως 
ισχύουν.

β. του π.δ/τος 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α/8-9-2000) «Οργα-
νισμός της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,

γ. της υποπαραγράφου Δ.9. «Δαπάνες μετακινούμενων 
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εντός και εκτός επικράτειας» του ν. 4336/2015 «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης.».

δ. Του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
Διατάκτες» (Α 194),

ε. της ΓΠ - 400/27-8-2012 απόφασης, με θέμα «Έγκριση 
Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής» (ΦΕΚ 2390/Β/28.8.2012),

στ. το β.δ. 111/15-21962 «Περί διενέργειας Ετήσιας 
Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας Δήμων και Κοινοτήτων» 
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/22-2-1962).

2. Την υπ' αριθμ. 4073/Γ2-330/20-04-2016 (ΦΕΚ 1199/
τ.Β΄/26-04-2016) απόφαση με θέμα «Έγκριση, προκή-
ρυξη ανάθεση και κατανομή των δαπανών διενέργει-
ας της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας έτους 
2015, έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων 
και καθορισμός αμοιβής τους εντός του έτους 2016» και 
τις υπ' αριθμ.6422/Γ2-520/12-07-2016 (ΦΕΚ 2275/τ.Β΄/
22-07-2016) και 9641/Γ2-1011/21-11-2016 (ΦΕΚ 3927/
τ.Β΄/07-12-2016) αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

3. Την υπ' αριθμ. 3042/Α2-1969/17-03-2016 (Α.Δ.Α. 
7Τ5Θ6ΣΙ-Ι1Β) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποίας 
εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους τετρακοσίων 
πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών (455.568,84) στον ΚΑΕ 0429.01, για την πληρωμή 
των δαπανών της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής έρευ-
νας έτους αναφοράς 2015 για το έτος 2016 (αριθμός 
δέσμευσης α/α 241).

4. Την υπ' αριθμ.5936/Α2-3888/27-06-2016 (Α.Δ.Α. 
72086ΣΙ - ΦΩΞ) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποί-
ας εγκρίνεται η αποδέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (-38.000,00) που είχε δεσμευθεί σε 
βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού της 
ΕΛΣΤΑΤ οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ 0429.01 για την πλη-
ρωμή των δαπανών της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής 
Έρευνας έτους 2015 για το έτος 2016. Το ποσό αποδε-
σμεύεται από την ανάληψη με α/α 241/2016.

5. Την υπ' αριθμ.5938/Α2-3890/27-06-2016 (Α.Δ.Α. 
ΩΡΔΙ6ΣΙ - ΣΧΥ) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποίας 
εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα οκτώ 
χιλιάδων ευρώ (38.000,00) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπο-
λογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ 0289.01 
για την αμοιβή Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων ή υπαλ-
λήλων ΟΤΑ που θα απασχοληθούν στη συλλογή δεδο-
μένων για τις ανάγκες της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας 
έτους 2015 για το έτος 2016.

6. Την υπ' αριθμ.9434/Α2-6372/14-11-2016 (Α.Δ.Α. 
7Φ7Ν6ΣΙ - ΦΘΗ) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποί-
ας εγκρίνεται η αποδέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα 
οκτώ χιλιάδων ευρώ (-38.000,00) που είχε δεσμευθεί σε 
βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού της 
ΕΛΣΤΑΤ οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ 0289.01 για την αμοιβή 
Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΟΤΑ που 
θα απασχοληθούν στην Ετήσια Γεωργική Έρευνα έτους 
αναφοράς 2015 για το έτος 2016. Το ποσό αποδεσμεύ-
εται από την ανάληψη με α/α 436.

7. Την υπ' αριθμ. 9435/Α2-6373/14-11-2016 (Α.Δ.Α: 
ΩΩΒΕ6ΣΙ - 2Τ7) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποίας 

εγκρίνεται η αποδέσμευση πίστωσης ύψους έντεκα χι-
λιάδων ευρώ (-11.000,00€) που είχε δεσμευθεί σε βάρος 
της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ 
οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ 0429.01 για την πληρωμή των 
δαπανών της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής έρευνας 
έτους αναφοράς 2015 για το έτος 2016. Το ποσό απο-
δεσμεύεται από την ανάληψη με α/α 241.

8. Την υπ' αριθμ. 9428/Α2-6367/14-11-2016 (Α.Δ.Α: 
ΩΠ196ΣΙ - ΖΚΑ) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποίας 
εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα εννέα 
χιλιάδων ευρώ (49.000,006) για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του τακτικού προϋπο-
λογισμού της ΕΛΣΤΑΤ οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ 0289.01 
για την αμοιβή Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων ή υπαλ-
λήλων ΟΤΑ που θα απασχοληθούν στη συλλογή δεδο-
μένων για τις ανάγκες της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας 
έτους αναφοράς 2015 για το έτος 2016.

9. Την υπ' αριθμ. 10688/Α2-7204/22-12-2016 (Α.Δ.Α: 
6Ι0Ζ6ΣΙ-ΑΗΚ) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποίας 
εγκρίνεται η αποδέσμευση πίστωσης ύψους οκτώ χι-
λιάδων ευρώ (-8.000,00€) που είχε δεσμευθεί σε βάρος 
της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ 
οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ 0429.01 για την αποζημίωση 
στατιστικών ανταποκριτών που απασχολήθηκαν στην 
Ετήσια Γεωργική Έρευνα έτους 2015 κατά το διάστημα 
20/6-31/12/2016. Το ποσό αποδεσμεύεται από την ανά-
ληψη α/α 241/2016.

10. Την υπ' αριθμ. 10687/Α2-7203 (Α.Δ.Α: ΨΨ376ΣΙ-
ΝΧΦ) απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ βάσει της οποίας εγκρίνε-
ται η δέσμευση πίστωσης ύψους οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(8.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βά-
ρος της πίστωσης του τακτικού προϋπολογισμού της 
ΕΛΣΤΑΤ οικ. έτους 2016 στον ΚΑΕ 0289.01 για την αμοιβή 
Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων ή υπαλλήλων ΟΤΑ που 
θα απασχοληθούν στη συλλογή δεδομένων για τις ανά-
γκες της Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας έτους αναφοράς 
2015 για το έτος 2016.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη δέκα ευρώ και δε-
καέξι λεπτών (10,16 €). Η παρούσα απόφαση αφορά σε 
ανακατανομή μεταξύ των ΚΑΕ 0289 και 0429 σύμφωνα 
με τις ως άνω με στοιχεία 4, 5, 6, 7, 8 και 9 αποφάσεις απο-
δέσμευσης και δέσμευσης πίστωσης. Η ανακατανομή 
έγινε διότι μετά τις τελικές αποφάσεις ορισμού των Στα-
τιστικών Ανταποκριτών προέκυψε πλήθος Δημοτικών 
Ενοτήτων που παρέμειναν αδιάθετες λόγω ανύπαρκτης 
ζήτησης από στατιστικούς ανταποκριτές και τις οποίες 
θα πρέπει να αναλάβουν γεωπόνοι δημόσιοι υπάλληλοι 
ή υπάλληλοι ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του σκεπτι-
κού της απόφασης με αριθμ. 4073/Γ2-330/20-04-2016 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 6422/Γ2-520/
12-07-2016 και την 9641/Γ2-1011/21-11-2016 ως εξής:

«Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους τετρακοσίων πενήντα 
πέντε χιλιάδων, πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ 
και ενενήντα δύο λεπτών (455.554,92 €) συμπεριλαμβα-
νομένου του ΦΠΑ όπου προκύψει, η οποία θα βαρύνει 
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τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων της ΕΛΣΤΑΤ 
για το οικονομικό έτος 2016 ως ακολούθως:

α) ΚΑΕ 0429: ποσό ύψους τριακοσίων ενενήντα οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και ενε-
νήντα δύο λεπτών (398.554,92 €).

β) ΚΑΕ: 0289 ποσό συνολικού ύψους πενήντα επτά 
χιλιάδων ευρώ (57.000,00 €).

2) Αντικαθιστούμε την παράγραφο 12 του διατακτικού 
της υπ' αριθμ. 4073/Γ2-330/20-04-2016 απόφασης ως 
εξής: «Οι δαπάνες της έρευνας για το οικονομικό έτος 
2016, καθορίζονται ως ακολούθως: Η αμοιβή ορίζεται 
σε 197,28 ευρώ ανά Δημοτική Ενότητα.

Στις περιπτώσεις που η Δημοτική Ενότητα αποτελείται 
από παραπάνω της μιας Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες 
τότε για κάθε επιπλέον Δημοτική/Τοπική Κοινότητα η 
αμοιβή αυξάνεται κατά 49,32 ευρώ.

Παραδείγματος χάριν, το ερωτηματολόγιο μίας Δη-
μοτικής Ενότητας που αποτελείται από μια Δημοτική/
Τοπική Κοινότητα θα αμείβεται με το ποσό των 197,28 
ευρώ, όταν έχει δύο Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες θα 
αμείβεται με το ποσό των (197,28+49,32)=246,60 ευρώ, 
όταν έχει οκτώ Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες θα αμεί-
βεται με το ποσό των (197,28+7*49,32)=542,52 ευρώ. 
Πέραν των 30 Δημοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων το ποσό 
θα παραμείνει το ίδιο.

Οι δαπάνες της έρευνας για το οικονομικό έτος 2016, 
εκτιμώνται σε:

α. Τριακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια πενή-
ντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (398.554,92 €)
και θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0429.

Αναλυτικότερα:
350 ιδιώτες στατιστικοί ανταποκριτές οι οποίοι θα 

απασχοληθούν σε 912 Δ. Ενότητες και σε 4.433 Δ. Κοι-
νότητες και η αποζημίωση τους υπολογίζεται:

912 Χ 197,28 € = 179.919,36 € και
4.433 Χ 49,32 € = 218.635,56 €
β. Πενήντα επτά χιλιάδες ευρώ (57.000,00 €) που θα 

βαρύνουν τον ΚΑΕ 0289.
Αναλυτικότερα:
60 Δημόσιοι Υπάλληλοι στατιστικοί ανταποκριτές θα 

απασχοληθούν σε 113 Δημοτικές Ενότητες και σε 502 Δ. 
Κοινότητες και η αποζημίωσή τους υπολογίζεται:

113 Χ 197,28 € = 22.292,64 € και
502 Χ 49,32 € = 24.758,64 €
Για τις εργοδοτικές εισφορές των Δημοσίων Υπαλλή-

λων Στατιστικών Ανταποκριτών θα συμπεριληφθεί το 
ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ 
ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (9.948,72 €) στον ΚΑΕ 
0289.

3) Κατά τα λοιπά η απόφαση 4073/Γ2-330/20-04-2016 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Πειραιάς, 27 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

     Πράξις 200/8-8-2016 (7)
 Κατάργηση ως αυτοτελούς νομικού προσώπου 
του εκκλησιαστικού ιδρύματος με την επωνυ-
μία «Ευαγές Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου».

  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΣ  

 Λαβόντες υπόψιν:
1. Τους θείους και Ιερούς Κανόνες.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 

Συντάγματος και της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του 
ν. 590/1977 «περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλη-
σίας της Ελλάδος», σύμφωνα με τις οποίες η κρατούσα 
υπό την άμεση υπαγωγή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο 
εκκλησιαστική κατάσταση στη Δωδεκάνησο δεν θίγεται 
εκ του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος 
(Συμβούλιο της Επικρατείας, Τμήμα Δ' 3237/2000).

3. Την υπ' αρ. 142/1979 Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους η οποία έγινε δεκτή με την 
υπ' αρ. πρωτ. Φ.030.1.285/Α/673/17-3-1979 πράξη του 
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμ-
φωνα με την οποία οι Μητροπόλεις, η Εξαρχία Πάτμου, 
οι Ενοριακοί Ναοί και οι Μονές της Δωδεκανήσου, πλην 
της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου, 
θεωρούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 
4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/07-10-2014) με τις οποίες ορίζο-
νται ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα ως άνω 
νομικά πρόσωπα των Ιερών Μητροπόλεων της Δωδεκα-
νήσου, της Πατριαρχικής Εξαρχίας Πάτμου, των Ιερών 
Μονών και των Ιερών Ναών αυτών.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του Ν. 4301/
2014 περί δυνατότητας συστάσεως με απόφαση του 
επιχωρίου Μητροπολίτη, στις Ιερές Μητροπόλεις της 
Δωδεκανήσου, εκκλησιαστικών ιδρυμάτων, ύστερα από 
έγκριση από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου.

6. Την σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις υπ' άρ. 
812/14-7-2016 απόφαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου 
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία καταχωρήθηκε 
στον Πατριαρχικό και Συνοδικό Τόμο, περί συστάσεως 
νέου Ιδρύματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας 
της Ιεράς Μητροπόλεως, με αποκλειστικό άξονα δράσης 
τη δυναμική προάσπιση της κοινωνικής αλληλεγγύης 
και μέριμνας της τοπικής κοινωνίας στην παραμεθόρια 
περιοχή της Ιεράς Νήσου Ρόδου.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 του 
Ν. 4301/2014 περί καταργήσεως δια της συνεχίσεως 
λειτουργίας ως αποκεντρωμένης υπηρεσίας του εκκλη-
σιαστικού Ν.Π.Δ.Δ. που επικουρούν, των εκκλησιαστι-
κών ιδρυμάτων που δεν προσάρμοσαν του Κανονισμούς 
τους στις παραπάνω διατάξεις.

8. Το γεγονός ότι εν όψει της ιδρύσεως νέου ως άνω 
Ιδρύματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πρόνοιας της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Ρόδου, δεν προσαρμόσθηκε ο Κανο-
νισμός του προύφιστάμενου εκκλησιαστικού ιδρύματος 
με τη επωνυμία «Ευαγές Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρό-
δου» (π.δ. 674/1-10-1975 ΦΕΚ Α 219, π.δ. της 7-12-1983
ΦΕΚ Β 733) στις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 1 και 2 
του Ν. 4301/2014.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη, η οποία να βαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό, αποφασίζομεν:
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Α. Την κατάργησιν του εκκλησιαστικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ευαγές Ίδρυμα Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου» 
και τον Κανονισμόν λειτουργίας αυτού (π.δ. 674/ 1-10-1975 ΦΕΚ Α 219, π.δ. της 7-12-1983 ΦΕΚ Β 733).

Β. Πάσα κινητή και ακίνητος περιουσία του ως άνω καταργουμένου εκκλησιαστικού ιδρύματος, καθώς και κάθε 
δικαίωμα και αξίωσις αυτού, ανήκει αυτοδικαίως εις το νομικόν πρόσωπον της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

Η παρούσα απόφασις να δημοσιευθή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 8 Αυγούστου2016 

Ο Μητροπολίτης

† Ο Ρόδου ΚΥΡΙΛΛΟΣ

 Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
     Στην αριθμ. 190677/Δ5/10-11-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσι-

εύθηκε στο ΦΕΚ 3754/ τ Β'/21-11-2016 επιφέρονται οι ακόλουθες διορθώσεις:
α. Στη σελίδα 37664 αντικαθίσταται ο εσφαλμένος πίνακας 1 από 5:

ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 5: Περ. 3.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, 
4.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 5.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  

ΘΕΣΗ 1:   

ΘΕΣΗ 2:  

  

  

ΘΕΣΗ 3:   

ΘΕΣΗ 4:  

    

  

ΘΕΣΗ 5:  
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ΤΑΜΠΛΟ ΤΩΝ 5:Περ.3.ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ&ΘΡΑΚΗΣ 
4.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,5.ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  

ΘΕΣΗ 1:     

ΘΕΣΗ 2:   

   

   

ΘΕΣΗ 3:    

ΘΕΣΗ 4:    

    

ΘΕΣΗ 5:   

    

από τον ορθό:

 β. στη σελίδα 37665 ακριβώς κάτω από τον πίνακα 3 στην Β' στήλη, στον στίχο 20, διορθώνεται το εσφαλμένο 
«...έξι ( 6 ) υποομίλους » στο ορθό «...τρεις (3 ) ομίλους » και στο στίχο 21, το εσφαλμένο «...Ο υποόμιλος» » στο 
ορθό «... Ο όμιλος».

γ. στη σελίδα 37666 στη στήλη Β', κάτω ακριβώς από τον πίνακα 4 στο στίχο 13, το εσφαλμένο «... παράγραφο 
5.1» στο ορθό «...παράγραφο 7.1»

δ. στη σελίδα 37673 στη στήλη Α',στον στίχο 51, απαλείφεται ο όρος «...βλέπε παρ.7.2»
ε. στη σελίδα 37678 στην Β' στήλη, στον στίχο 40, διορθώνεται το εσφαλμένο «...των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

καθώς» στο ορθό «...των αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ,των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων καθώς»
στ. στη σελίδα 37679 στην Β' στήλη, στον στίχο 19, διορθώνεται το εσφαλμένο «...Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι 

των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. » στο ορθό «...«...Ο Πρόεδρος οι Αντιπρόεδροι και τα Μέλη των Ο.Ε.Σ.Α.Δ.»
(Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  )
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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 Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

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

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

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

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

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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