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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
2

Αριθμ. ΤΑΔΚ 247/2016
(1)
Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25
Ν.1599/1986.

3

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

4
5
6

7

8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 25 του
Ν.1599/1986 (75 Α΄) «Σχέσεις Κράτους − Πολίτη, καθιέρω−
ση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Φ131360/οικ. 10047/15−4−2014 (1154 Β΄)
απόφαση με την οποία είχε παραταθεί η προθεσμία για
την έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές
Αρχές μέχρι την 30−6−2016.
3. Το Π.δ. 73/2015 (116Α΄) περί «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα Απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε εκ νέου μέχρι 30−6−2018 την προθεσμία
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου
25 του Ν.1599/1986, το οποίο αναφέρεται στην έκδοση
δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

9

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 22/3952
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
65/30994/13−11−2015 απόφασης κατανομής με θέμα
«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/
οικ. 25806/05−08−2015 απόφασης κατανομής με θέμα
«Κατανομή διακριθέντων αθλητών κατηγορίας ΠΕ,
TE ΔΕ και ΥΕ».

Προσωπικού διορίζεται στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικό Προ−
σωπικό−Ειδικότητα Κλητήρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το Π.δ. 73/23−09−2015 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την απόφαση Υ21/06−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο
Βερναρδάκη».
4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/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.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4210/2013 «Ρυθ−
μίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 254/
Α΄2013).
6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του
Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Κα−
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 47/Α/2015).
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ. 1153/16−01−2014
Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της διαδικα−
σίας τοποθέτησης των διατεθέντων για διορισμό διακρι−
θέντων αθλητών σε κενές οργανικές ή σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς του
δημοσίου» (ΦΕΚ 86/Β/21.01.2014 με ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ−ΓΙ3).
8. Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/458/οικ. 22215/11−09−2014
(ΑΔΑ:ΒΙΨΡΧ−ΩΔΔ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα−
θώς και τα απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Δ/νσεων
Διοικητικού των φορέων.
9. Το υπ’ αριθμ. Α2β/Γ.Π. 10848/09−02−2016 έγγραφο
του Υπουργείου Υγείας.
10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
65/30994/13−11−2015 απόφασης που αφορά στην κατανο−
μή του αθλητή ΖΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΗ στο Υπουργείο Υγείας,
στο νομό Έβρου, στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μα−
κεδονίας − Θράκης (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο
Έβρου) και αντί του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./24/5370
(3)
Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστι−
κής απόφασης στην Ελληνική Αστυνομία έτους 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου
ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το Π.δ. 24/27−1−15 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3. Το Π.δ. 73/23−9−15 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθμ. Υ21/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1−3−2011 (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.
6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών του
Δημοσίου που διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6000/2/2640−λ’/20−02−2016 έγγραφο
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
8. Την αριθμ. 2631/2015/12−10−2015 απόφαση του ΣΤ΄
Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης (ΕΛ.ΑΣ.), της ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΥ−
ΛΙΝΑΣ του Δημητρίου, Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων
της κατηγορίας «Εγκληματολογικών Εργαστηρίων» με
ειδικότητα, «Βιοχημικοί» κατόπιν της αμετάκλητης δικα−
στικής απόφασης με αριθμ. 2631/2015 του ΣΤ΄ Τμήματος
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./23/1951
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/19−3−2015
απόφασης «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, έτους 2015, όπως τροποποιήθη−
κε με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015,
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./35/23326/4−8−2015 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./63
/26133/13−11−2015 όμοιες»
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Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/25/3568
(5)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών
για το έτος 2016.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου
ενάτου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1−3−2011) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
3. Την απόφαση Υ21/6−10−15 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Xριστόφορο
Βερναρδάκη».
4. Το υπ’ αριθμ. 1066/22−1−2016 έγγραφο του Δήμου
Μεγαρέων.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/19−3−2015 από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Δι−
οικητικής Ανασυγκρότησης όπως τροποποιήθηκε με τις
υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
35 /23326/4−8−2015 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./63 /26133/13−11−2015
όμοιες αποφάσεις.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
2/4958/19−3−2015 απόφασης για κατανομή προσωπικού σε
εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους
ΟΤΑ α΄ β΄ βαθμού έτους 2015, όπως τροποποιήθηκε με
τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./
35/23326/4−8−2015 και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./63 /26133/13−11−2015, κατά
το μέρος παρ ΙΙ. β. στην περ. 174 όπου κατανέμεται ο Σιδέρης
Ιωάννης σε θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
Δήμο Μεγαρέων σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1873/2012 από−
φασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ειδικότητας ΔΕ
Φυτικής Παραγωγής αντί της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού.
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/19−3−2015
απόφαση όπως τροποποιήθη με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ−
ΑΔ/Φ.Κ./15/13052/5−6−2015, ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./35/23326/4−8−2015
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./63 /26133/13−11−2015 όμοιες ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση
της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του
Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/21−11−2013).
3. Το Π.δ. 24/27−1−2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) «Σύσταση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». Την απόφαση Υ21/
6−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Xριστόφορο Βερναρδάκη».
4. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1−3−2011) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
6. Τα υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1018831 ΕΞ 2016/05−2−2016,
ΔΔΑΔ Β 1148479 ΕΞ 2015/17−11−2015 και ΔΔΑΔ Β 1020442
ΕΞ 2016/9−2−2016 έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομι−
κών για το έτος 2016, ως εξής:
• Τετρακόσια εξήντα πέντε (465) άτομα του κλάδου
ΠΕ Εφοριακών για τη πλήρωση ισάριθμων θέσεων τα−
κτικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφορι−
ακών στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων από
τον πίνακα διοριστέων της Προκήρυξης 2Κ/2015 του
Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 3/τ. Α.Σ.Ε.Π./2015) ο οποίος κυρώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 32/20−01−2015 απόφαση του Β Τμήματος
του Α.Σ.Ε.Π.
• Της Πολυμέρου Ευαγγελίας του Νικολάου του κλά−
δου ΠΕ Τελωνειακών, η οποία, στο πλαίσιο της προκή−
ρυξης 2Κ/2014 διετέθη προς διορισμό κατόπιν της υπ’
αριθμ. 765/30.12.2014 απόφασης του Δ΄ Τμήματος του
Α.Σ.Ε.Π. που αφορά σε υποψηφίους που εμπίπτουν σε
ειδική κατηγορία πρόσληψης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 11446 οικ.
(6)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Δήμο Αλίμου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 13 παρ. 3 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α΄ 208).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).
γ) του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων
και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).
δ) του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις του Π. δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υπο−
χρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194)
3. Τη με αριθ. Υ29/8−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168)
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αλίμου (Β΄1323/21−9−2005) καθώς και τις ανάγκες του
Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου.
5. Το με αριθ. πρωτ. 23082/11−12−2015 έγγραφο του
Δήμου Αλίμου.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 2466/ 29−2−2016 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών − Τμήμα Εξόδων
του Δήμου Αλίμου, περί δεσμεύσεως σχετικής πίστωσης
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων
(14.400,00) ευρώ κατ’ έτος, περίπου δώδεκα χιλιάδων
(12.000,00) ευρώ για το 2016, η οποία καλύπτεται από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου Αλίμου, οικονομικού έτους 2016 (Κ.Α: 10.6041.0006−
Αποζημίωση Πρακτικής Άσκησης Ασκούμενων Δικηγό−
ρων). Για καθένα από τα επόμενα έτη, η εν λόγω δαπάνη
δαπάνη, θα καλύπτεται από πιστώσεις που θα εγγρά−
φονται στον προϋπολογισμό του Δήμου, του οικείου
οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:
Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα
πραγματοποιήσουν την άσκησή τους στο Γραφείο Νο−
μικής Υποστήριξης του Δήμου Αλίμου, σε έως δύο (2)
άτομα.
β) Το χρονικό διάστημα άσκησής τους σε έξι (6) μήνες,
με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι
μηνών, μετά από αίτηση του υποψηφίου και την αποδο−
χή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Δ.Α.Δ., σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.
4194/2013. Τα εξάμηνα θα αρχίζουν την 15η Μαρτίου και
την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
γ) Τη μηνιαία αποζημίωσή τους, στο ποσό των εξακο−
σίων (600,00) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται
σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτη−
ση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος
κάθε ημερολογιακού μηνός.
Β. Καθορίζουμε τη σχετική διαδικασία ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων συντάσσονται σύμφωνα
με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το Δήμο
Αλίμου και υποβάλλονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου

του Δήμου, εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της
ανάρτησης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα
του Δήμου. Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αριθ−
μό μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας
(ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο,
ηλεκτρονική διεύθυνση). Σε περίπτωση που οι αιτήσεις
υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθεσίμων θέσεων, η
επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία
θα διενεργείται στο Δήμο Αλίμου, με την παρουσία
των ενδιαφερομένων. Τα ονόματα των επιλεγέντων θα
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Γ. Ορίζουμε το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης, των
ασκουμένων δικηγόρων, σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα με
τις ανάγκες της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και
ελέγχου του παρουσιολογίου και άσκησης των απασχο−
λούμενων δικηγόρων, είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος
ή δικηγόρος του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του
Δήμου. Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με
βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα από την αρμόδια
Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του
Δήμου Αλίμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαρτίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 193/2Β/28.01.2016
(7)
Τροποποίηση της παραγράφου 35.2 της με αριθμό
171/14.8.2015 (Β 1708) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο
«Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος».
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του
Ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του
Ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10
έως και 26 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (Α 14), τις
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν.4141/2013 (Α
81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4170/2013 (Α 163),
τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του
Ν.4172/2013 (Α 167), τις διατάξεις του άρθρου 106 του
Ν.4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και
35 του Ν.4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22
του Ν.4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του
Ν.4261/2014 (Α 107) και, συμπληρωματικά, τις διατάξεις
του Ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,
β) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
γ) τη με αριθμό 2/36411/0004 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο Αποδοχή παραίτη−
σης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),
δ) τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
Ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ε) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Δι−
άρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,
στ) τις διατάξεις του Ν.4338/2015 (Α 131) με τίτλο Κύ−
ρωση της Σύμβασης Παραχώρησης του αποκλειστικού
δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίου
στοιχήματος επί ιπποδρομιών στην Ελλάδα για περίοδο
είκοσι ετών,
ζ) τις διατάξεις της με αριθμό 171/14.8.2015 (Β 1708)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Αμοιβαίου
Ιπποδρομιακού Στοιχήματος»,
η) τη διάταξη της περίπτωσης θ της παραγράφου 7
του άρθρου 13 του Ν.4111/2013 (Α 18) όπως τροποποιήθη−
κε με την παράγραφο 20 του άρθρου 22 του Ν.4141/2013
(Α 81) και ισχύει,
θ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του
Ν.4002/2011 (Α 180), σύμφωνα με την οποία έως ότου
εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 29 του Ν.4002/2011 (Α 180) Προεδρικό
Διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παι−
γνίων, το οποιοδήποτε διεπόμενο από αυτόν ζήτημα θα
ρυθμίζεται από σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π..
ι) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν.
4002/2011 (Α΄ 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διά−
ταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του Ν.4261/2014
(Α 107) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π.
μπορεί να ενσωματώνει στις κανονιστικές αποφάσεις
της μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος όλων ή ορι−
σμένων διατάξεων των αποφάσεων αυτών.
ια) την ανάγκη έκδοσης απόφασης από την Ε.Ε.Ε.Π.
του Ειδικού Κανονισμού Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοι−
χήματος,
ιβ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου ΙΠΓ/114/11.12.2015 πρό−
ταση (ΠΡΠ13639111215) της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε. επί του Ειδικού Κανονισμού
Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος,
ιγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
που θα εκδοθεί δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.
ιδ) την από 22/1/2016 εισήγηση του Προέδρου της
ΕΕΕΠ.
ιε) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της παραγράφου 35.2 της με αριθμό
171/14.8.2015 (Β 1708) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο
«Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος»,
ως εξής:
[Τροποποίηση της παραγράφου 35.2 της με αριθμό
171/14.8.2015 (Β 1708) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο
«Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος»
Άρθρο μόνο
Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως
εξής:
35.2 Όταν συντρέχουν πολλαπλές παραβάσεις, ο υπο−
λογισμός του προστίμου γίνεται ξεχωριστά για καθεμία
από αυτές. Το πρόστιμο υπολογίζεται ανά διακεκριμένη
παράβαση και καταλογίζεται ένα συνολικό διοικητικό
πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το υψηλότερο πρό−
στιμο και από ποσοστό 10% του κάθε προστίμου που
υπολογίζεται για τις άλλες συντρέχουσες παραβάσεις.].

7823

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ
F
Αριθμ. 14988/5690
(8)
Έγκριση της υπ’ αρ. 401/2015 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Ζωγράφου, περί σύστασης προσωποπα−
γών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο Δήμο Ζωγράφου, σε εφαρμο−
γή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ228/Α΄/2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».
γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/2002)
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις
και λοιπές διατάξεις».
ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις».
ζ) Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσε−
ως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής.
2. Την υπ’ αρ. 1088/2015 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφο−
ρών), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΛΟΒΗ, ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΛΓΑ, ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΒΑΛΒΗ, ΑΓΗ ΚΑ−
ΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΒΛΑ και ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΠΑΠΠΑ
και αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες από 09−11−2009
συνδεόταν με το εναγόμενο Δήμο Ζωγράφου με μόνιμη
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
3. Την υπ’ αρ. 1089/2015 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφο−
ρών), με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή των ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΕΥΤΥΧΙΑΣ
ΣΕΡΠΑΝΟΥ, ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ
ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ και ΜΗΛΙΑΣ
ΓΑΛΑΝΟΥ και αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες συνδέ−
ονται με το εναγόμενο Δήμο Ζωγράφου με σύμβαση
εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.
4. Την υπ’ αρ. 348/2015 απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής του Δήμου Ζωγράφου, με την οποία αποφασί−
στηκε η μη άσκηση έφεσης ή άλλου ενδίκου μέσου ή
βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 1088/2015 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών − Διαδικασία
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ

Εργατικών Διαφορών καθώς και την παραπομπή του
θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη από−
φασης καθόσον αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
σοβαρότητα του θέματος και επειδή εκτός των άλλων
είναι μια πολιτική απόφασης, η οποία θα πρέπει να
ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Την υπ’ αρ. 349/2015 απόφαση της Οικονομικής Επι−
τροπής του Δήμου Ζωγράφου, με την οποία αποφασί−
στηκε η μη άσκηση έφεσης ή άλλου ενδίκου μέσου ή
βοηθήματος κατά της υπ’ αριθ. 1089/2015 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών − Διαδικασία
Εργατικών Διαφορών καθώς και την παραπομπή του
θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη από−
φασης καθόσον αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη
σοβαρότητα του θέματος και επειδή εκτός των άλλων
είναι μια πολιτική απόφασης, η οποία θα πρέπει να
ληφθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
6. Την υπ’ αρ. 332/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ζωγράφου, με την οποία αποφασίστηκε η μη
άσκηση έφεσης ή άλλου ενδίκου μέσου ή βοηθήματος
σύμφωνα και με τις 348/2015 και 349/2015 αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής, κατά των υπ' αριθ. 1088/2015 και
1089/2015 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών − Διαδικασία Εργατικών Διαφορών.
7. Την υπ’ αρ. 401/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ζωγράφου περί σύστασης εφτά (7) προσωπο−
παγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου στο Δήμο Ζωγράφου, σε εφαρμογή
τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
8. Το υπ’ αρ. πρωτ. 30275/07−10−2014 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον
η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους
ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο−
χρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα
άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 401/2015 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου, περί σύστασης εφτά
(7) προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Ζωγράφου, σε
εφαρμογή τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, ως εξής:

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

ΜΠΑΛΤΣΙΑΚΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ
ΜΑΡΙΕΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΥ
ΜΗΛΙΑ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

ΣΕΡΠΑΝΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον ορ−
γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν
λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιον−
δήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
71.500,00 € περίπου στον προϋπολογισμό του Δήμου
Ζωγράφου οικονομικού έτους 2016 σε βάρος των Κ.Α.
02.10.6021.01, 02.10.6052.01, 02.20.6021.01 και 02.20.6052.01,
ανάλογη δε δαπάνη ύψους περίπου 85.800,00 € θα προ−
βλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών
των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F
Αριθμ. 29528
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμου και με ΣΕΙΔ
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών, κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, καθώς και
τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέ−
ρες έτους 2016 για την υλοποίηση του Ειδικού Προ−
γράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ. Α΄297/2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα
τα άρθρα 6 και 280.
2. Του Π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ. Α΄234/2010) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
3. Του Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ. Α΄7/1969) «Περί Δασικού Κώ−
δικα».
4. Του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ. Α΄289/1979) «Περί προστασίας
των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της
Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
5. Του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ. Α΄102/1989) «Ανάπτυξη και
αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας−
Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ. Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, Ορ−
γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
7. Του Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ. Α΄237/1998) «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
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8. Του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ. Α΄ 297/2003) «Μισθολογικές
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του δημοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας,
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
άρθρο 16.
9. Του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ. Α΄ 61/2011), άρθρο 21 «Εν−
σωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική
Υπηρεσία».
10. Του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ. Α΄93/1993) «Επείγουσες ρυθ−
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 56.
11. Του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ. Α΄1234/2015) «Εκδημοκρα−
τισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση της Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση
αδικιών και άλλες διατάξεις», άρθρο 28.
12. Του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ. Α΄176/2015) «Αποζημίωση
για εργασία καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί−
ου − Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου», όπως ισχύει, άρθρο 20.
13. Την με αριθμ. 4/6−2−2015 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενι−
κών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της
Χώρας».
14. Την με αριθμ. πρωτ. 96.1.2/2015 απόφαση του Δ.Σ.
του Πράσινου Ταμείου «Προέγκριση Προγράμματος
Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών 2016 για χρηματοδότηση
από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου
Ταμείου έτους 2016» (ΑΔΑ: Ω4ΞΞ46Ψ844−ΡΥΝ).
15. Την με αριθμ. 134121/6593/16.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 100/
27.1.2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περι−
βάλλοντος και Ενέργειας «Καθιέρωση υπερωριακής ερ−
γασίας για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος
Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2016 και κατανομή
αντίστοιχων αριθμού ωρών», με την οποία κατανεμή−
θηκαν επίσης οι διατεθείσες πιστώσεις ανά περιφέρεια
του Πράσινου Ταμείου, έτους 2016.
16. Την με αριθμ. 38/04−01−2016 (ΦΕΚ. Β΄ 72/25.01.2016
απόφαση «Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μο−
νίμου και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών,
τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυρια−
κές και τις εξαιρέσιμες ημέρες έτους 2016».
17. Την με αριθμ. 135445/413/29.01.2016 εγκύκλιο οδηγι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υ.Π.ΕΝ. «Υλοποίηση
του Ειδικού Προγράμματος Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών
έτους 2016» (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν4653Π8−ΚΩ6).
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη για το τρέχον έτος μέχρι του συνο−
λικού ποσού των «165.437,59» €, η οποία θα καλυφθεί
από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις ανωτέρω
(14) και (15) σχετικές.
19. Την ανάγκη προστασίας των δασικών εν γένει οι−
κοσυστημάτων από λαθροϋλοτομίες με τη συγκρότηση
συνεργείων ελέγχου από τις δασικές υπηρεσίες της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία «347» υπαλ−
λήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας για το έτος
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2016 και για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι 13 εβδο−
μάδες, με δαπάνη Ι) μέχρι του ποσού των «42.079,33» €
για την παροχή υπερωριακής εργασίας κατά τις απο−
γευματινές ώρες των εργασίμων ημερών και τα Σάββα−
τα, II) μέχρι του ποσού των «27.051,00» € για την παροχή
υπερωριακής εργασίας τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες
ημέρες, και III) μέχρι του ποσού των «20.451,22» € για την
παροχή εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής του προσωπικού που αναφέρεται στην
με αριθμό 38/04−01−2016 απόφαση.
Β. Ορίζουμε για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των
συνολικά 13 εβδομάδων τις ώρες α) της υπερωριακής
απασχόλησης σε «9712» ώρες, από τις οποίες, «6011»
ώρες για απογευματινή υπερωριακή εργασία και «3006»
ώρες για υπερωριακή εργασία κατά τις Κυριακές και
Εξαιρέσιμες ημέρες και β) της εργασίας προς συμπλή−
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής σε «6817» ώρες.
Γ. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα στην με αριθμό 134121/6593/16−12−2015 (Β΄ 100/2016)
Υπουργική απόφαση, στην με αριθμό 135445/413/
29−01−2016 (ΑΔΑ: ΩΘ3Ν4653Π8−ΚΩ6) εγκύκλιο της Γε−
νικής Διεύθυνσης Δασών Ανάπτυξης και Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και τις εντολές της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Δ. Με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Δασών και
Αγροτικών Υποθέσεων επιτρέπεται η αυξομείωση των
ανωτέρω πιστώσεων εντός των ορίων που τίθενται ανά
Περιφέρεια με την 134121/6593/16−12−2015 (Β΄100/2016)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και εντός του συνολικού ορίου των «165.437,59» €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 2 Μαρτίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοικησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αριθμ. πρωτ. ΔΑΕΦΚ/2264/ 2015/Α325 απόφα−
ση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 568/τ.Β΄/03.03.2016, γίνονται
οι εξής διορθώσεις:
α) Στη σελίδα 7105, στην α΄ στήλη, στον 21ο στίχο εκ
των κάτω,
από το εσφαλμένο: «…έκτων …»
στο ορθό: «…εκ των…»
β) Στη σελίδα 7106, στη β΄ στήλη, στον 5ο στίχο εκ
των κάτω,
από το εσφαλμένο: «…Νικητής…»
στο ορθό: «…Νικήτης…»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

7826

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02006501003160008*

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

