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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
          Αριθµ. 135369/421 (1)
Πίνακας ∆ιατίµησης ∆ασικών Προϊόντων, διαχειριστικού 

έτους 2016.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 100/2014 (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄) «Οργανισµός Υπουρ−

γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλα−
γής».

2. Το Π.δ. 70/2015 (Φ.Ε.Κ 114 Α΄) «Ανασύσταση του 
ΥΠΑΠΕΝ σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

3. Το Π.δ. 73/2015 (Φ.Ε.Κ 116 Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την µε αριθµ. Υ31/12−10−2015 (ΦΕΚ 2183 Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Ιωάννη Τσιρώνη».

5. Την παρ. ΙΓ.2, του άρθρ. 6 της Κ.Υ.Α. 201 (Φ.Ε.Κ. 6 Β΄/
08−01−2016) «Εξουσιοδότηση υπογραφής µε εντολή 
Υπουργού κ.λπ.».

6. Τα άρθρα 177−182 του από 19 −11− 28 Π.δ. «Περί δια−
χειρίσεως ∆ασών κ.λπ.».

7. Το άρθρο 1 του Β.δ. 135/1960 «Περί του χρόνου 
ενάρξεως και λήξεως του διαχειριστικού έτους κ.λπ.».

8. Το άρθρο 160, όπως αντικαταστάθηκε από τις δια−
τάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του Ν. 3208/2003 και 
της παρ. 1 του άρθρ. 161 του Ν.δ. 86/1969 «Περί ∆ασικού 
Κωδικός».

9. Το άρθρο 9 του Ν. 998/1979 «Περί Τεχνικού Συµ−
βουλίου ∆ασών» όπως τροποποιήθηκε από τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν. 4280/2014 
(ΦΕΚ 159 Α΄).

10. Το άρθρο 21 παρ. 7 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303 Α΄) 
«Περί προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων κ.λπ.» 
όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρ. 53 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄) και της παρ. 1 
του άρθρ. 17 του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ 214 Α΄).

11. Την αριθ. 2/08−02−16 απόφαση του Τεχνικού Συµ−
βουλίου ∆ασών.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουµε:

Άρθρο µόνο

Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό 
έτος 2016 σε ολόκληρη την επικράτεια, ο Πίνακας ∆ια−
τίµησης ∆ασικών Προϊόντων, µε τον οποίο καθορίζεται 
το µίσθωµα που πρέπει να καταβάλλεται για δασικά 
προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής που παράγονται 
από ∆ηµόσια δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις, ως 
έξης:
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ΠΙΝΑΚΑΣ

∆ιατίµησης δασικών προϊόντων για όλη την επικράτεια για το έτος 2016

(από 1ης Ιανουαρίου µέχρι και 31ης ∆εκεµβρίου 2016)

A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑΙΑ 
ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ

ΜΙΣΘΩΜΑ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

ΕΥΡΩ

1 2 3 4 5

Ι. ΚΩΝΟΦΟΡΑ

1. Χοντρή στρογγ. Ξυλεία µεγάλου µήκους

(2 µ. και άνω και µέσης διαµέτρου 20 εκ. και άνω)

α) Ερυθρελάτης, Λευκοδέρµου Πεύκης κ.µ 63,37 13,61

β) Ελάτης, ∆ασικής Πεύκης κ.µ 57,71 11,73

γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου κ.µ 49,46 12,91

δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ. Πεύκης, Κουκουναριάς, 
Κυπαρίσσου

κ.µ 43,41 8,57

2 Χοντρή στρογγ. Ξυλεία µικρού µήκους

(κάτω από 2 µ. και µέσης διαµέτρου 20 εκ. και άνω)

α) Ερυθρελάτης, Λευκοδέρµου Πεύκης κ.µ 38,40 7,62

β) Ελάτης, ∆ασικής Πεύκης κ.µ 34,29 8,05

γ) Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου κ.µ 32,41 5,79

δ) Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπα−
ρίσσου

κ.µ 20,28 4,08

3 Λεπτή στρογ. Ξυλεία κωνοφόρων µέσης διαµέτρου 10−20 
εκ. και µήκους 3µ. και άνω

κ.µ 36,48 6,91

4 Λεπτή στρογ. Ξυλεία κωνοφόρων µέσης διαµέτρου 6−10 εκ. 
και µήκους 2,5µ. και άνω

κ.µ 41,36 8,85

5 Στύλοι ∆ΕΗ (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές 
της ∆ΕΗ)

κ.µ 84,28 20,67

6 Στύλοι Τηλεπ/νιών (σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγρα−
φές του ΟΤΕ)

κ.µ 83,32 20,00

7 Στρογγύλια και σχίζες κωνοφόρων χ.κ.µ. 18,89 4,14

8 Ξύλο θρυµµατισµού κωνοφόρων χ.κ.µ. 13,91 1,98

9 Καυσόξυλα κωνοφόρων χ.κ.µ. 12,94 1,57

10 Ξυλάνθρακες κωνοφόρων χλγ. 0,23 0,07

ΙΙ. ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

1 Στρογγυλή Ξυλεία µήκους 1,80 µ. και άνω

(µέσης διαµέτρου 20εκ. & άνω)

α) Οξυάς, καστανιάς, οστρυάς, γαύρου κ.µ 60,93 13,27

β) Πρίνου, αριάς κ.µ 44,70 10,09

γ) Λοιπών πλατύφυλλων εκτός των της παρ. 3 κ.µ 45,07 10,83

2 Στρογγυλή ξυλεία Λεύκης από τεχνητές φυτείες µήκους 
1µ. και άνω και µέσης διαµέτρου 25εκ. και άνω

κ.µ 56,23 14,34
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3 Στρογγυλή ξυλεία ανεξαρτήτου µήκους

3.1 Μέσης διαµέτρου 25εκ. και άνω: ∆ρυός, Πτελέας κ.µ 65,15 15,97

3.2 Μέσης διαµέτρου 25εκ. και κάτω: ∆ρυός, Πτελέας κ.µ 40,32 11,62

3.3 Μέσης διαµέτρου 25εκ. και άνω: Φιλύρας, Φράξου,
Σφενδάµου

κ.µ 62,03 17,27

3.4 Μέσης διαµέτρου 25εκ. και κάτω: Φιλύρας, Φράξου,
Σφενδάµου

κ.µ 42,34 11,62

3.5

Ανεξαρτήτου διαµέτρου :
α) Καρυδιάς κ.µ 102,40 24,56

β) Λουπών καρυδιάς κ.µ 143,36 47,85

γ) Λουπών ∆ρυός, Πτελέας κ.µ 84,67 23,58

δ) Πυξού κ.µ 65,14 14,94

4. Στύλοι ∆.Ε.Η. πλατύφυλλων (σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
προδιαγραφές της ∆ΕΗ)

κ.µ 68,21 18,99

5 Στύλοι τηλεπ/νιών πλατύφυλλων (σύµφωνα µε τις ισχύου−
σες προδιαγραφές του ΟΤΕ) κ.µ 55,83 14,23

6 Στρογγύλια:

6.1 Μέσης διαµέτρου 25 εκ. και άνω:

α) Οξυάς χ.κ.µ 33,31 7,41

β) Καστανιάς χ.κ.µ 48,13 9,30

6.2

Μέσης διαµέτρου 25 εκ. και κάτω:

α) Οξυάς χ.κ.µ 25,15 6,03

β) Καστανιάς χ.κ.µ 33,42 7,10

6.3 Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαµέτρου 15−25 εκ. χ.κ.µ 24,41 6,37

6.4

Ανεξαρτήτου διαµέτρου στρογγύλια και σχίζες 
α) ∆ρυός, Πτελέας χ.κ.µ 36,19 7,83

β) Πλατάνου χ.κ.µ 24,09 4,91

Υ) Οξυάς χ.κ.µ 23,81 4,46

δ) Λοιπών πλατυφύλλων χ.κ.µ 22,59 4,86

7. Σχίζες ανεξαρτήτου πλάτους και πάχους: 
α) Οξυάς χ.κ.µ 28,40 5,43

β) Καστανιάς χ.κ.µ 37,01 8,39

γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλην ∆ρυός χ.κ.µ 27,59 5,64

8. Ξύλο θρυµατισµού:
α) Οξυάς χ.κ.µ 17,98 3,76

β) Λεύκης από τεχνητές φυτείες χ.κ.µ 13,91 2,65

γ) Λοιπών πλατυφύλλων πλην ∆ρυός χ.κ.µ 12,54 2,12

9.

Καυσόξυλα :
α) Οξυάς χ.κ.µ 21,25 5,1

β) Καστανιάς, Πλατάνου, Λεύκης χ.κ.µ 15,03 3,08

γ) ∆ρυός και λοιπών πλατυφύλλων χ.κ.µ 29,15 6,10
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10.
Ξυλάνθρακες : 
α) Οξυάς χλγ. 0,30 0,07

β) ∆ρυός και λοιπών πλατυφύλλων χλγ. 0,45 0,12

11. Άνθρακες σιδηρουργίας χλγ. 0,23 0,06

III. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

1. Ξυλεία ειδικών χρήσεων:

1.1

Μεταλλείων. Ορυχείων κ.λπ.
α) Μέσης διαµέτρου 6 εκ. και κάτω κ.µ 31,28 6,40

β) Μέσης διαµέτρου 6 εκ. µέχρι 12 εκ. κ.µ 47,05 10,11

γ) Μέσης διαµέτρου 12 εκ. µέχρι 22 εκ. κ.µ 56,24 12,24

1.2
Καπρούλια διαµέτρου 7 εκ. µέχρι 11 εκ. 
α) Μήκους 1,50µ. µέχρι 3,00µ. κ.µ 64,49 22,03

β) Μήκους 3,00µ. µέχρι 5,00µ. κ.µ 78,65 24,33

1.3 Οβελλοί − Πάσσαλοι τεµ. 1,16 0,22

1.4 Καπνόβεργες χιλ. 247,74 47,19

1.5 Υπορθώµατα αµπέλου χιλ. 29,71 4,78

1.6 Πλακόραβδοι χλγ. 0,10 0,04

IV. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1. Ρίζες ερείκης χλγ. 0,24 0,11

2.

Καύσιµη ύλη :
α) Θάµνοι και φρύγανα

τόννος 2,35 0,77

β) Κώνοι ξηροί χλγ. 0,16 0,04

γ) ∆αδί χλγ. 0,16 0,04

3. Κατράµι (ξυλόπισσα) χλγ. 0,11 0,04

4. Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, βάλανοι κτηνοτροφίας χλγ. 0,11 0,04

5. Ρους βαφικός (χρυσόξυλο), δεψικός (ρούδι) µελιόφυλλα, 
κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρου−
πάλευρο και κικίδια.

χλγ. 0,40 0,10

6. Φλοιός και φλοιάλευρο πεύκης, µελιάς και κλήθρας χλγ. 0,18 0,05

7. Άνθη φιλύρας χλγ. 4,20 0,90

8.

Κώνοι χλωροί:
α) Κουκουναριάς

χλγ. 0,16 0,05

β) Λοιπών κωνοφόρων χλγ. 0,16 0,05

9. Σπόροι και καρποί δασικών ειδών χλγ. 0,64 0,20

10. Φυτόχωµα από δάση, δασικές και µη πεδινές εκτάσεις χλγ. 0,29 0,08

11. Φυτά Αγριελιάς:
α) Προς µεταφύτευση τεµ. 0,25 0,05

β) Προς εµπορία τεµ. 0,26 0,07

12.

∆ένδρα Χριστουγέννων:
α) Από ελάτη, ψευδοτσούκα και ερυθρελάτη

τεµ. 12,24 2,13

β) Από λοιπά δασικά είδη τεµ. 4,20 0,95
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13.

Κλάδοι καλλωπιστικοί:
α) Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου τόννος 43,67 6,62

β) Αρκοδοπούρναρου τόννος 214,00 90,96

Υ) Ιξού τόννος 111,79 108

δ) Λοιπών ειδών (κουµαριάς, µυρτιάς, σχίνου κ.λπ.) τόννος 97,92 44,44

14. Ρητίνη χλγ. 1,18 0,01

15. Λειχήνες, βρύα και µύκητες χλγ. 0,78 0,16

16. Αρωµατικά και φαρµακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα 
κ.λπ.)

χλγ. 0,44 0,24

17. Μοσχεύµατα Λεύκης, πλατάνου και λοιπών δασικών ειδών τεµ. 0,10 0,04

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης κ.α.α.

Ο Προϊστάµενος Τµήµατος 
∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆.Π.

∆ΗΜ. ΓΕΡΜΑΝΟΣ
F

    Αριθµ. απόφ. 692 (2)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες µε αµοιβή προς συ−
µπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας (Α΄ εξα−
µήνου 2016) των Μονίµων υπαλλήλων της ∆ιεύθυν−
σης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας.

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».Τις διατάξεις του άρθρου 86 του 
Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 58 του Ν. 3852/7−7−2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 
της αποκεντρωµένης διοίκησης − πρόγραµµα Καλλι−
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (Κύ−
ρωση και Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011
(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16−6−2011).

4. Τις διατάξεις της παρ. β του άρθρου 20 του 
Ν. 4354/2015.

5. Την υπ’ αριθµ. 4013/596/67035/28−8−2015 απόφαση 
∆ηµάρχου για ανάθεση αρµοδιοτήτων στο Γενικό Γραµ−
µατέα του ∆ήµου Θωµά Ψαρά και παροχή σ’ αυτόν 
εξουσιοδότησης προς υπογραφή εγγράφων.

6. Την υπ’ αριθµ. 1853/2−12−2013 απόφαση του ∆ηµο−
τικού Συµβουλίου η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ. 
95249/17−2−2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και 
δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 562/τ.Β΄/6−3−2014 σύµφωνα µε 
την οποία εγκρίνεται «...24ωρη, Κυριακές και εξαιρέ−
σιµες ηµέρες εργασίας για υπαλλήλους της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης... καθορίζεται το ωράριο εργασίας των 
υπαλλήλων ως κατωτέρω: ∆ευτέρα − Κυριακή σε 24ωρη 

βάση σε βάρδιες».
7. Την υπ’ αριθµ. 739/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ∆ήµου Θεσσαλονίκης, όπως εγκρίθηκε µε 
την 83000/30−11−2012 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − Θράκης 
και δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3360/τ.Β΄/17−12−2012, µε την 
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.

8. Την υπ’ αριθµ. 4253/17−1−2013 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης, όπως αυτή δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 190/τ.Β΄/
4−2−2013 µε την οποία διορθώθηκε − συµπληρώθηκε ο 
Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσ−
σαλονίκης.

9. Το γεγονός ότι λόγω του αντικειµένου εργασίας 
της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας προκύπτει η ανάγκη λειτουργίας της Υπηρεσίας 
και των υπαλλήλων σε 24ωρη βάση και όλες σχεδόν 
τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα για την προστα−
σία ευπαθών οµάδων πληθυσµού από ακραία καιρικά 
φαινόµενα (καύσωνα, παγετό και θεοµηνίες) καθώς και 
συνεχή πραγµατοποίηση αυτοψιών για την άµεση πα−
ρέµβαση, καταγραφή και παροχή φροντίδας σε ηλικιω−
µένα άτοµα, ανήλικα άτοµα που βρίσκονται σε κίνδυνο, 
κακοποιηµένες γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους και 
άστεγους της πόλης µας.

10. Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης οικονοµικού έτους 2016 ο οποίος συντά−
χθηκε συναρτήσει της δοµής του νέου Ο.Ε.Υ. έχει εγ−
γραφεί σχετική πίστωση ποσού: 20.000,00€ ευρώ (ΠΑΥ 
321/20−1−2016) σε βάρος του κωδικού Κ.Α. 6012.01.01 της 
υπηρεσίας 15 και αφορά «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑ−
ΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ».

1. ∆ιαπιστώσαµε:
Ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη ∆ιεύθυν−

ση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας συ−
νιστούν αυξηµένη υπηρεσιακή ανάγκη δεδοµένου ότι 
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αυτές ασκούνται επί 24ωρης βάσης και όλες τις ηµέρες 
του µήνα,

2. Αποφασίζουµε:
Α. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας (∆αα) καθώς 

και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες (∆ββ) 
µε αµοιβή προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
µαδιαίας των µονίµων υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Κοι−
νωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης νια το Α΄ Εξάµηνο του 2016, ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Β. Προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής Εβδοµαδιαίας 
µονίµων υπάλληλων:

Αριθµός
προτεινόµε−
νων µόνιµων
υπαλλήλων

Κλάδος
Νυχτερινή 
εργασία 

(δαα)

Εργασία
Κυριακών

και
Εξαιρέσιµων 
Ηµερών (δββ)

ΣΥ−
ΝΟ−
ΛΟ

1 ∆Ε30 960 280 1.240

ΣΥΝΟΛΟ 960 280 1.240

1. Αριθµός προτεινόµενων υπαλλήλων: 1 (ένας)
2. Συνολικό ωρών: 1.240
3. Συνολική εκτιµώµενη δαπάνη: 3.000,00€ (Κ.Α. 

6012.01.01)
Γ. Ο αριθµός των προτεινόµενων ωρών, συµπλήρωσης 

της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας νυχτερινής εργασίας 
Κυριακών και Εξαιρέσιµων ηµερών, δεν θα είναι ο ίδιος, 
αλλά θα διαµορφώνεται συναρτήσει των αναγκών και 
των πραγµατοποιούµενων ωρών εργασίας, υπό την προ−
ϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραµµέ−
νων και δεσµευµένων πιστώσεων και ωρών, όπως αυτές 
αναφέρονται ανωτέρω. 

Σηµειώνεται δε ότι, οι προτεινόµενες ώρες συµπλή−
ρωσης της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας απασχόλησης 
αποτελούν πρόβλεψη των σχετικών διατάξεων.

Ο αριθµός των δεδουλευµένων ωρών των υπαλλήλων 
θα βεβαιώνεται µε υπηρεσιακό σηµείωµα του Προϊστα−
µένου ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας στην οποία απασχολούνται.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 27 Ιανουαρίου 2016

Με εντολή ∆ηµάρχου
Ο Γενικός Γραµµατέας

ΘΩΜΑΣ ΨΑΡΡΑΣ
F

    Αριθµ. 738 (3)
Μεταβίβαση στη ∆ιοικητική Επιτροπή της αρµοδιότη−

τας έκδοσης αποφάσεων µετακίνησης.

  ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Αριθµ. απόφ. ∆.Σ. No 3/25−1−2016

  Αφού έλαβε υπόψη του:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υποπαραγράφου 

∆9 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14−8−2015) µε τις οποίες 
προβλέπεται ότι οι αποφάσεις µετακίνησης των µε−
τακινουµένων για εκτέλεση υπηρεσίας των νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου εκδίδονται από το συλ−

λογικό όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτηµένο από 
αυτό όργανο.

β) Την ανάγκη για παροχή εξουσιοδότησης έκδοσης 
αποφάσεων µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην ∆ιοικητική Επιτροπή για 
την εύρυθµη λειτουργία του Επιµελητηρίου Λασιθίου.

γ) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3β του Ν. 2081/ 
1992, όπως ισχύουν σήµερα.

δ) Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του οικείου προϋπολογισµού, 
οµόφωνα, αποφασίζει:

α) Μεταβιβάζει στη ∆ιοικητική Επιτροπή του ίδιου 
Επιµελητηρίου την αρµοδιότητα έκδοσης αποφάσεων 
µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, λει−
τουργών, µελών και ιδιωτών του Επιµελητηρίου, που 
προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 4 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α/14−8−2015).

β) Η απόφαση ισχύει µέχρι την ανάκλησή της.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Άγιος Νικόλαος Κρήτης, 8 Φεβρουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος
ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ

F
    Αριθµ. απόφ. 4/2016 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣ−
ΚΕΥΗΣ». 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 
∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

  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 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.2503/ 

1997.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.4147/2013
7. Τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 3463/2006
8. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 45 του Ν.4071/ 

2012.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015

(ΦΕΚ 176/16.12.2015 τεύχος Α΄) σύµφωνα µε το οποίο η 
απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης δη−
µοσιεύεται στην εφηµερίδα της κυβερνήσεως και ισχύει 
από την δηµοσίευσή της.

10. Τον αριθµό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 
Νοµικό Πρόσωπο.

11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, ενδεικτικά αναφέροντας: 
Την αρχειοθέτηση των εγγράφων και την τακτοποί−
ηση του αρχείου, την ηλεκτρονική καταχώρηση του 
προσωπικού µητρώου των υπαλλήλων και τη σύντα−
ξη Απολογισµού − Ισολογισµού 2015, την διαχείριση 
των συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων ΕΣΠΑ, 
την κατάρτιση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2017, 
του επιχειρησιακού προγράµµατος και του ετήσιου 
προγράµµατος δράσης, την προετοιµασία χώρου και 
υλικών, για τις εκδηλώσεις, των οποίων η διάρκεια 
υπερβαίνει αυτή του ωραρίου (γιορτές, συναντήσεις 
γονέων), την πραγµατοποίηση δοκιµαστικών δροµο−
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λογίων πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 
για να αυξηθεί η δυνατότητα µεταφοράς νηπίων, τις 
έκτακτες ανάγκες για τις οποίες ο ∆ήµος θα ζητήσει 
επικουρικά τη συνδροµή των υπηρεσιών του Ν.Π., τις 
έκτακτες διοικητικές εργασίες που προκύπτουν από 
τις αλλαγές της κείµενης νοµοθεσίας (νέο µισθολόγιο, 
κατάταξη προσωπικού, στατιστικά στοιχεία), οι οποίες 
λόγω φόρτου εργασίας δεν µπορούν να ολοκληρωθούν 
εντός ωραρίου.

12. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 50.700,00 ευρώ 
και αναλύεται ως ακολούθως:

13. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πι−
στώσεις των ΚΑ του Προϋπολογισµού του Ν.Π. οι−
κονοµικού έτους 2016 ως εξής: Τακτικό προσωπι−
κό, 10.6012.01 2.000,00 € και 60.6012.01 8.000,00 €,
προσωπικό µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ 10.6022.01 
700,00 € και 60.6022.01 13.000,00 €, προσωπι−
κό µε σχέση εργασίας Ι∆ΟΧ 10.6042.01 6.000,00 €
και 60.6042.01 20.000,00 €, τήρηση των πρακτικών ∆.Σ. 
10.6012.02 1.000,00 €, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση 14 µονίµων 
υπαλλήλων, 25 υπαλλήλων Ι∆ΑΧ και 119 υπαλλήλων 

Ι∆ΟΧ του Ν.Π.∆.∆. «ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» για το έτος 2016 και µέχρι είκοσι (120) 
ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάµηνο, για απογευµατινή 
εργασία και µέχρι την 22η ώρα εργασίµων ηµερών, µε 
την προβλεπόµενη από το Νόµο αποζηµίωση, για την 
κάλυψη των προµνηµονευόµενων υπηρεσιακών ανα−
γκών του Ν.Π.

Η κατανοµή των ωρών απασχόλησης του προσωπι−
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα µε 
τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η δαπάνη θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις των ΚΑ του Προϋπολογισµού του Ν.Π. 
οικονοµικού έτους 2016 ως εξής: Τακτικό προσωπικό, 
10.6012.01 2.000,00 € και 60.6012.01 8.000,00 €, προσω−
πικό µε σχέση εργασίας Ι.∆.Α.Χ. 10.6022.01 700,00 € και 
60.6022.01 13.000,00 €, προσωπικό µε σχέση εργασίας 
Ι∆ΟΧ 10.6042.01 6.000,00 € και 60.6042.01 20.000,00 €, 
τήρηση των πρακτικών ∆.Σ. 10.6012.02 1.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2016

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ      
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1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054

Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: ∆ευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

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

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά µε την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραµµένων εγγράφων προς δηµοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 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 ∆ηµοσιεύµατος (ΚΑ∆). 

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 ∆ηµοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δηµόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής 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 ∆ηµοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).




