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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.2969
(1)
Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών σε Νο−
σηλευτικά Ιδρύματα σε έμμισθες θέσεις υπεραρίθ−
μων για λόγους υγείας.

Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευόμενων ιατρών σε
Νοσηλευτικά Ιδρύματα σε έμμισθες θέσεις υπε−
ραρίθμων για λόγους υγείας. ............................................

1

Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβα−
τηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με
οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου
Η.2. του άρθρου μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222)
όπως ισχύει. ...................................................................................... 2
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου που
ασκεί καθήκοντα πρακτικογράφου του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Μυλοποτάμου πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας. ......................................... 3
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλή−
λους που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσε−
ων του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων
των Δημοτικών − Τοπικών Κοινοτήτων, των συλ−
λογικών οργάνων και των υπαλλήλων − ληξιάρ−
χων του Δήμου Ρήγα Φεραίου έτους 2016. ........... 4
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Ροδόπης για το έτος 2016. ................................................... 5
Εκχώρηση της αρμοδιότητας της άσκησης της πει−
θαρχικής διαδικασίας στον Αντιπρόεδρο του Ορ−
γανισμού. ............................................................................................. 6
Εκχώρηση της αρμοδιότητας της έκδοσης αποφά−
σεως αφαίρεσης συνταγολογίου και αφαίρεσης
του δικαιώματος συνταγογράφησης σε ιατρούς
και οδοντιάτρους στον Αντιπρόεδρο του Οργα−
νισμού. .................................................................................................... 7
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την τή−
ρηση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2016. ......................................... 8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 123/1975 «Περί ρυθ−
μίσεως θεμάτων Ιατρικού Προσωπικού Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουρ−
γείου Κοινωνικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 172 A΄),
β. της παρ. 5 του άρθρου 23 και της παρ. 3 του άρ−
θρου 82 του Ν. 2071/92 « Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση
Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ 123 Α΄),
γ. της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2194/1994 «Αποκα−
τάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 34 Α΄),
δ. της παρ. 11 του άρθρου 20 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυ−
ξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄),
ε. του άρθρου 41 του Ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας» (ΦΕΚ 287 Α΄),
στ. του άρθρου 30 του Ν. 3599/2007 «Σύσταση Πανελ−
ληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 176 Α΄),
ζ. της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν. 3868/2010 «Ανα−
βάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 129 Α΄),
η. της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3918/2011 «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 31 A΄),
θ. του άρθρου 42 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο−
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κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50»
(ΦΕΚ 85 Α΄),
ι. των άρθρων 81, 82, 83, 84, 85, 88, 97, 106, 108, 114
και 138 του Ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 80 Α΄),
ια. του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω−
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 289 A΄),
ιβ. του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (ΦΕΚ 173 A΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ιγ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Βου−
λής, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 116 Α΄).
2. Την αριθμ. Υ25/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουρ−
γό Υπουργείου Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τοποθέτηση προς
ειδίκευση σε θέσεις υπεραρίθμων ειδικευομένων ιατρών
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων για λόγους υγείας θα υποβάλ−
λουν την αίτησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες των Πε−
ριφερειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της επικράτειας.
Στην αίτησή τους οι προς ειδίκευση ιατροί θα αναφέ−
ρουν συγκεκριμένο τίτλο ειδικότητας τον οποίον επι−
θυμούν να αποκτήσουν και το νοσοκομείο στο οποίο
επιθυμούν να ασκηθούν με συνημμένα τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Πτυχίο Ιατρικής Σχολής
α. Για πτυχία της ημεδαπής: Φωτοαντίγραφο πτυχίου
ή βεβαίωσης από τη γραμματεία του Πανεπιστημίου που
να προκύπτει ότι ο ιατρός έχει καταστεί πτυχιούχος.
β. Για πτυχία που χορηγήθηκαν από κράτη − μέλη της
Ε.Ε: Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, που θα
φαίνεται η επικύρωση του πρωτοτύπου ( σφραγίδα της
Χάγης) με φωτοαντίγραφο της επίσημης μετάφρασής του.
γ. Για πτυχία που χορηγήθηκαν από χώρες εκτός Ε.Ε:
Φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου με φωτοα−
ντίγραφο της απόφασης του ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) περί
ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή δια−
βατηρίου.
3. Γνωμάτευση Υγειονομικής επιτροπής Νοσοκομείου.
4. Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου περί απο−
δοχής του ιατρού σε θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου
για λόγους υγείας. Από την απόφαση θα προκύπτει ότι
δεν υπηρετεί στη συγκεκριμένη θέση άλλος ειδικευόμε−
νος ιατρός ως υπεράριθμος για λόγους υγείας.
5. Οι άρρενες ιατροί θα προσκομίζουν πλήρες πιστο−
ποιητικό της στρατολογικής τους κατάστασης.
6. Εάν στους προς ειδίκευση ιατρούς έχει χορηγηθεί
βεβαίωση απαλλαγής της υποχρεωτικής υπηρεσίας
υπαίθρου θα πρέπει να υποβληθεί με τα υπόλοιπα δι−
καιολογητικά.
Β. Προκειμένου οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφε−
ρειών ή Περιφερειακών ενοτήτων της επικράτειας να
αποστείλουν το φάκελο του ιατρού προς ειδίκευση στην
αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει
επιπλέον να έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο
ιατρό και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Bεβαίωση ή άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
2. Ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα ιατρό
3. Εάν ο ιατρός έχει νοσηλευτεί εξ αιτίας της πάθησής
του θα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση
4. Εάν ο ιατρός πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας
θα υποβάλλονται πρόσφατες μαγνητικές τομογραφίες
5. Εάν ο ιατρός είναι μεταγγιζόμενος απαραίτητη η
βεβαίωση του κρατικού Νοσοκομείου που μεταγγίζεται
που θα προκύπτει η συχνότητα των μεταγγίσεων
6. Στην περίπτωση που ο ιατρός επιθυμεί να ενταχθεί
στις διατάξεις της παρ. 3 άρθρου 82 του Ν. 2071/1992
(ΦΕΚ 123 Α΄) θα υποβάλει και σχετική βεβαίωση του Δ/
ντή του τμήματος που υπηρετεί
Γ. Για υπηκόους κρατών – μελών της Ε.Ε ή τρίτων χω−
ρών απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Bεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους − μέλους της
Ε.Ε (άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85 Α΄), ή πιστο−
ποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκόου (κάρ−
τα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του Ν. 4071/2012 ΦΕΚ
85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια δια−
μονής ομογενούς (άρθρο 81 του Ν. 4251/2014), ή δελτίο
διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή δελτίο μόνιμης
διαμονής, ή προσωποπαγής άδειας διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83, 84 και 85 του Ν. 4251/2014),
ή άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας
(άρθρα 88, 97 και 106 του Ν. 4251/2014), ή άδεια διαμονής
δεύτερης γενιάς (άρθρο 108 του Ν. 4251/2014), ή κατοχή
μπλε κάρτας της Ε.Ε (άρθρο 114 του Ν. 4251/2014), ή
δεκαετής άδεια παραμονής (άρθρο 138 του Ν. 4251/2014)
2. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή από το
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις εξής περιπτώσεις:
α. εάν δεν είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης στην Ελλάδα
β. εάν δεν είναι απόφοιτοι Ελληνικού Πανεπιστημίου
γ. εάν δεν τους έχει εκδοθεί απόφαση ισοτιμίας και
αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙ−
ΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις
EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλα τα φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσ−
σων δικαιολογητικών θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄)
Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ιατροί που
υπάγονται στις παρακάτω διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ
123 Α΄)
β. της παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ
123 Α΄)
γ. της παρ. 1 άρθρου 9 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34 Α΄)
δ. της παρ. 11 άρθρου 20 του Ν. 2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α΄)
ε. του άρθρου 41 του Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ 287 Α΄)
στ. του άρθρου 30 του Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α΄)
ζ. της παρ. 4 άρθρου 67 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α΄)
Ε. Χρόνος παραίτησης των γιατρών από θέση ειδί−
κευσης
Οι ιατροί θα παραιτούνται από τη θέση που ήδη κατέ−
χουν μόνον με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής
τους από τον Υπουργό Υγείας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1. Οι ιατροί που έχουν τοποθετηθεί μία φορά σε θέση
υπεράριθμου ειδικευόμενου για λόγους υγείας και επι−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θυμούν να αλλάξουν ειδικότητα, εφόσον επιλέγουν νο−
σοκομείο της ίδιας Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότη−
τας και μέσα στη διετία από την ημερομηνία κατάθεσης
της πρώτης αίτησης, δεν θα καταθέτουν εκ νέου τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.
Θα υποβάλλεται μόνον η βεβαίωση του Διοικητή του
Νοσοκομείου περί αποδοχής του ιατρού σε θέση υπε−
ράριθμου ειδικευόμενου για λόγους υγείας. Από την
βεβαίωση θα προκύπτει ότι δεν υπηρετεί στη συγκεκρι−
μένη θέση άλλος ειδικευόμενος ιατρός ως υπεράριθμος
για λόγους υγείας.
2. Σε ό, τι αφορά στον αριθμό των αιτήσεων που έχουν
δικαίωμα να υποβάλουν στις αρμόδιες Περιφέρειες ή
Περιφερειακές ενότητες ισχύουν αναλογικά τα οριζό−
μενα στις εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις
διαδικασίας τοποθέτησης ειδικευομένων ιατρών σε
οργανικές θέσεις.
Η τοποθέτησή τους σε νέα θέση δεν θα επιφέρει κρά−
τηση αποδοχών λόγω άσκησής τους σε άλλη ειδικότητα
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 82 του Ν. 2071/1992
ΦΕΚ 123 Α΄).
Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. Δγ/10424/
31−3−1993 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 263 Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα 14 Ιανουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

F
Αριθμ. οικ Α 80931/ 5842
(2)
Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου
μόνου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του Ν. 4199/2013
(Α΄ 216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επι−
βατών − Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33
του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).
2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 20/2015 (Α΄ 114) περί της ανα−
σύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων.
4. Το Ν. 3270/2004 (Α΄ 187) «Αρμοδιότητες του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού»,
όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 14 του Π.δ. 112/2014 (Α΄ 179) «Οργανισμός
Υπουργείου Τουρισμού».
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τις διατάξεις του Π.δ. 75/2015 (Α΄ 117) «Διορισμός
Υφυπουργών» με το οποίο διορίζεται ο Παναγιώτης
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Σγουρίδης στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ.68225/1135/9−11−2015 (Β΄ 2405) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Παναγιώτη Σγουρίδη».
9. Τα άρθρα 2 και 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί ανα−
σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων.
10. Το Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) περί σύστασης και μετονομα−
σίας Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
11. Την υπ’ αριθμ. Υ7/25−9−2015 (Β΄ 2109) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Έλενα Κουντουρά».
12. Την υπ’ αριθμ. οικ.26398/28−4−2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
13. Την υπ’ αριθμ. 16597/29−12−2010 (Β΄ 2156) «Σύσταση
και λειτουργία επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών
αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό» κοινή
υπουργική απόφαση όπως ισχύει.
14. Την υπ’ αριθμ. 15732/13−11−2012 (Β΄ 3053) «Όροι και
προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρή−
σης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία,
γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και
συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτο−
κινήτων» κοινή υπουργική απόφαση.
15. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Προκειμένου να επιτρέπεται στα Επιβατηγά Ιδιωτι−
κής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα τουριστικών γραφείων
και γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζο−
νται στις παραγράφους γ΄ και δ΄ του άρθρου 1 του
Ν. 4276/2014 (Α΄ 155), και εταιρειών και συνεταιρισμών
Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν
συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3109/2003
(Α΄ 38) και το άρθρο 87 του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82), να εκ−
μισθώνονται με οδηγό ολικώς μέσω προκρατήσεως με
αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών
κατά τα οριζόμενα των διατάξεων της περίπτωσης
1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του
Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως ισχύει, πρέπει:
α. Το εκμισθωμένο Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο με οδηγό να φέ−
ρει επικολλημένο στην πάνω δεξιά γωνία του οπίσθιου
ανεμοθώρακα διακριτικό σήμα διαστάσεων 105X148,5
mm όπου θα αναγράφεται η επωνυμία της επιχείρησης
της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου
πρώτου του Ν. 4093/2012 που εκμισθώνει το όχημα.
β. Εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για
την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της ανωτέρω
παραγράφου ο οδηγός πρέπει να φέρει αντίγραφο της
έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με το
μισθωτή και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτι−
κώς:
i. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
του μισθωτή.
ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
καθώς και ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού.
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iii. Η συμφωνηθείσα τιμή.
iν. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα − τύπος του
εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
ν. Η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η διάρκεια της
μίσθωσης.
2. α. Καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης απα−
γορεύεται η εκμίσθωση του οχήματος σε άλλο μισθωτή.
β. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης σε χρόνο μικρό−
τερο της συμφωνημένης και αναγραφόμενης στη σύμ−
βαση ώρα έναρξης, δεν επιτρέπεται νέα εκμίσθωση του
συγκεκριμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος μέχρι την παρέλευση έξι (6)
ωρών από την αναγραφόμενη στη σύμβαση ώρας έναρξης.
3. Για παραβάσεις των διατάξεων των παραγράφων
1 και 2 της παρούσας απόφασης επιβάλλεται από την
Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική
Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχει−
ρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012
(Α΄ 222) όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους πεντακο−
σίων ευρώ (500 €) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοι−
χείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες
κυκλοφορίας) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα 7 Ιανουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 10
(3)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου που ασκεί
καθήκοντα πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβου−
λίου Μυλοποτάμου πέραν του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997.
4. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.
7. Την 286/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
για την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016.
8. Την αριθμ. Πρωτ. 274/4−9−2014 απόφαση Δημάρχου
με την οποία ορίζεται ως πρακτικογράφος του Δημο−
τικού συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου η δημοτική
υπάλληλος Μαρή Μαρία του Γεωργίου.
Η δαπάνη των 1.500 € του ΚΑ 10−6012.001 που προ−
καλείται με την παρούσα απόφαση θα αντιμετωπισθεί
από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έως είκο−
σι (20) ώρες το μήνα, κατά το χρονικό διάστημα έως
31−12−2016, για την υπάλληλο του Δήμου μας που ασκεί
καθήκοντα πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλί−
ου του Δήμου Μυλοποτάμου πέραν του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη από το Νόμο
αποζημίωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πέραμα, 13 Ιανουαρίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 2/2016
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους
που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δη−
μοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων των Δημοτι−
κών − Τοπικών Κοινοτήτων, των συλλογικών οργά−
νων και των υπαλλήλων − ληξιάρχων του Δήμου Ρήγα
Φεραίου έτους 2016.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του
Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015.
5. Την απόφαση Δημάρχου, με την οποία ορίστηκαν οι
αρμόδιοι υπάλληλοι για την τήρηση των πρακτικών του
Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και των συλλογικών
οργάνων του Δήμου μας.
6. Την 20209/221446/31−10−2014 απόφαση της Γ.Γ. Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας
(ΦΕΚ 3060/τ.Β΄/13−11−2014) «περί ανάθεσης καθηκόντων
Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Ρήγα Φεραίου».
7. Η δαπάνη ύψους 5.000 € θα αντιμετωπισθεί από
τις πιστώσεις των ΚΑ 10−6012.00, 10−6051.00, 10−6022.00,
10−6052.00, 30−6022.00, 30−6052.00 του Προϋπολογισμού
του Δήμου, οικονομικού έτους 2016, αποφασίζουμε:
Α) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση έως εί−
κοσι (20) ώρες το μήνα ανά έκαστο, για το έτος 2016
σε υπαλλήλους του Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα
πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμ−
βουλίων των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων καθώς
και των Συλλογικών Οργάνων του Δήμου μας, πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση.
Β) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση έως είκοσι
(20) ώρες το μήνα έκαστος, για το έτος 2016, στους
υπαλλήλους του Δήμου μας που ασκούν καθήκοντα λη−
ξιάρχου την Δημοτικής Ενότητας Φερών, Κάρλας και
Κεραμιδίου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας,
με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βελεστίνο, 8 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΣΙΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. απόφ. ΔΕ 1/13−1−2016
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ρο−
δόπης για το έτος 2016.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
3. Το με αριθμ. πρωτ. 87/8−1−2016 έγγραφο της Προ−
ϊσταμένης Δ/νσης προς την Διοικητική Επιτροπή του
Επιμελητηρίου στο οποίο καταγράφονται αναλυτικά
οι υπηρεσιακές ανάγκες που καθιστούν επιτακτική
την υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του, απο−
φασίζει:
Εγκρίνει την με αμοιβή εργασία, πέρα από τις ώρες
υποχρεωτικής απασχόλησης, για πέντε (5) υπαλλήλους
του Επιμελητηρίου από τη δημοσίευση της παρούσας
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
30−6−2016 και για το χρονικό διάστημα από 1−7−2016 έως
31−12−2016 για πέντε (5) υπαλλήλους του Επιμελητηρίου
και σε κάθε περίπτωση έως εκατόν είκοσι (120) ώρες
εξαμηνιαίως για τον καθένα. Οι ώρες υπερωριακής ερ−
γασίας των παραπάνω υπαλλήλων θα πραγματοποιη−
θούν πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας για
την πραγματοποίηση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών όπως ενδεικτικά ημερίδες, συνέ−
δρια και διάφορες εκδηλώσεις, συμμετοχή των υπαλ−
λήλων στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
και της Διοικητικής Επιτροπής οι οποίες γίνονται εκτός
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας, αντιμετώπιση με−
γάλου όγκου συναλλαγής και εκκρεμοτήτων που έχουν
δημιουργηθεί σχετικά με τον καθορισμό τρόπου, διαδι−
κασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και της υπηρεσί−
ας μιας στάσης, διεκπεραίωση εντός της καθορισμένης
προθεσμίας αιτημάτων που υποβάλλονται μέσω του
www.businessportal.gr, έλεγχο απογραφής επιχειρήσεων
και μετάπτωση στη βάση του Γ.Ε.ΜΗ.. Οι παραπάνω απο−
ζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις πιστώσεις που έχουν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του επιμελητηρίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Επιμελητηρίου και Ειδικότερα
έχει προβλεφθεί πίστωση στον προϋπολογισμό ύψους
3.500 ευρώ (ΚΑΕ 0261).
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 14 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. ΔΒ1Δ/1/οικ.1109
(6)
Εκχώρηση της αρμοδιότητας της άσκησης της πειθαρ−
χικής διαδικασίας στον Αντιπρόεδρο του Οργανι−
σμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9−3−1999).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2−3−2011) «Περί συστάσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ
38/τ.Α΄/17−2−2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατά−
ξεις.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4019 (ΦΕΚ 216/
τ.Α΄/3−9−2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επι−
χειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».
5. Την με αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11−12−2015 απόφαση του
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14−12−2015) περί διο−
ρισμού του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
6. Τη με αριθμ. Α2β/Γ.Π.95815/11−12−2015 απόφαση του
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14−12−2015) περί δι−
ορισμού του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
7. Την με αριθμ. 952/257/18−12−2015 απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 2844/τ.Β΄/24−12−2015) περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού.
8. Τις λειτουργικές ανάγκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γε−
γονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
αποφασίζει:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 2514/13−12−2012 (ΦΕΚ
416/Β/23−2−2012), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 37/
14−3−2013 (ΦΕΚ 745/τ.Β΄/1−4−2013) Απόφαση του Προέ−
δρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ισχύει μέχρι σήμερα, ως εξής:
Την μεταβίβαση της αρμοδιότητας της άσκησης
της πειθαρχικής διαδικασίας στον Αντιπρόεδρο του
Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
F
Αριθμ. ΔΒ1Δ/284/οικ.1108
(7)
Εκχώρηση της αρμοδιότητας της έκδοσης αποφάσεως
αφαίρεσης συνταγολογίου και αφαίρεσης του δικαι−
ώματος συνταγογράφησης σε ιατρούς και οδοντιά−
τρους στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 80 του
Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ 170/τ.Α΄/5−8−2011) όπως τροποποιή−
θηκε από άρθρο τέταρτο του Ν. 4047/2012 (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/
23−2−2012) και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του Ν. 2690/1999
(ΦΕΚ 45/τ.Α΄/9−3−1999).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3918/2011
(ΦΕΚ 31/τ.Α΄/2−3−2011) «Περί συστάσεως του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

1542

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4238/2014
(ΦΕΚ 38/τ.Α΄/17−2−2014) «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές
διατάξεις.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4019 (ΦΕΚ 216/
Α΄/3−9−2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχει−
ρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».
6. Την με αριθμ. Α2β/Γ.Π.36616/11−12−2015 απόφαση του
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14−12−2015) περί διο−
ρισμού του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
7. Την με αριθμ. Α2β/Γ.Π.95815/11−12−2015 απόφαση του
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 911/τ.ΥΟΔΔ/14−12−2015) περί διο−
ρισμού του Αντιπροέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
8. Την με αριθμ. 952/257/18−12−2015 απόφαση του Δ.Σ.
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (ΦΕΚ 2844/τ.Β΄/24−12−2015) περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο του Οργανισμού.
9. Τις λειτουργικές ανάγκες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και το γεγονός
ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του Προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:
Την τροποποίηση της με αριθμ. 10717/14−3−2012
(ΦΕΚ 893/Β/23−3−2012), όπως τροποποιήθηκε με την
αριθ. Δ/234/οικ.13807/12−4−2013 (ΦΕΚ 977/τ.Β΄/22−4−2013)
Απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ισχύει μέχρι
σήμερα, ως εξής:
Την μεταβίβαση στον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της
αρμοδιότητας έκδοσης αποφάσεως αφαίρεσης συντα−
γολογίου από ιατρούς και οδοντιάτρους του Οργανι−
σμού και την εκχώρηση στον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
της αρμοδιότητας αφαίρεσης του δικαιώματος συντα−
γογράφησης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) έτη,
σε ιατρούς και οδοντιάτρους του Οργανισμού σύμφωνα
με το άρθρο 80 παρ. 10 του Ν. 3996/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ.
170), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του τέταρτου
άρθρου του Ν. 4047/2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. απόφ. 197
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για την τήρη−
ση των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2016.

Μαρούσι, 14 Ιανουαρίου 2016

Πάτμος, 31 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ

Ο Πρόεδρος
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΟΪΚΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. – Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 87/7−6−2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της, με θέμα: «Αρμοδιότητες Δημάρχου».
2. – Το άρθρο 6 του Κανονισμού για τη διοίκηση, δια−
χείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.) με θέμα: «Αρμοδιότητες Προέδρου».
3. – Το άρθρο 20 του Νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176/
16−12−2015).
4. – Τα άρθρα 48 και 49 του Νόμου 3584/2007.
5. – Την παρ. 1 του άρθρο 38 του Νόμου 3986/2011 (ΦΕΚ
Α΄ 152/1−7−2011), αποφασίζει:
1. – Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή,
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., έτους 2016, για
τις δύο (2) υπαλλήλους, οι οποίες πέραν από το υπο−
χρεωτικό ωράριο εργασίας τους θα τηρούν τα πρακτικά
συνεδριάσεων.
2. – Η υπερωριακή εργασία των πιο πάνω υπαλλήλων
δεν θα υπερβαίνει τις 20 ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.
3. – Η απαιτούμενη για την πληρωμή των ανωτέρω
υπαλλήλων δαπάνη, θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α.
10.6012, προϋπολογισμού έτους 2016, συνολικού ποσού
1.500,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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