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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και το
αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

2

Εξειδίκευση εποχικών αναγκών και προσδιορισμός του αριθμού του προσωπικού που απαιτείται για την κάλυψή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3

Τροποποίηση της αριθμ. Δ22/οικ. 14573/359/
27-3-2017 (ΑΔΑ: 7ΓΣΗ465Θ1Ω-Κ66) (Β΄ 1224) κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάθεση οργάνωσης
και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

4

Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας της Παιδικής
Εξοχής - Κατασκήνωσης Λεπτοκαρυάς Πιερίας του
Κρατικού Προγράμματος στο Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

5

Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (Β΄ 1746).

6

Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος
καθαριότητας Ε.Φ. 9036-233.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10513
(1)
Έγκριση εργασίας καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου για το μόνιμο, το με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου και το
αποσπασμένο προσωπικό στη Γενική Γραμματεία
Ψηφιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη

Αρ. Φύλλου 1994

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176 Α΄).
β) του άρθρου 70 του ν. 4445/2016 «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και
εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 Α΄).
γ) του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 94 Α΄).
δ) του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α΄).
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
εε)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄).
στ) του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α΄).
ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (ΦΕΚ 145 Α΄ ).
η) της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 208 Α΄).
θ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
2. Το γεγονός ότι το προσωπικό των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής πρόκειται να εργαστεί πέραν του προβλεπόμενου ωραρίου προκειμένου
να αντιμετωπισθούν οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες
που θα προκύπτουν από τις συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων για στο συντονισμό και την ανάπτυξη δράσεων και έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής,
στο πλαίσιο της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής καθώς
και την προώθηση, συντονισμό και παρακολούθηση των
πολιτικών ασφάλειας για τα συστήματα και τις υποδομές
πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1994/09.06.2017

Επίσης η εκτέλεση έργων και εργασιών στην κατασκήνωση γίνεται από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις, κατόπιν σχετικής έγκρισης από το
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης..
Άρθρο 10
Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του χώρου και των
εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης
σε άλλο φορέα για τη λειτουργία κατασκηνωτικού προγράμματος.
Άρθρο 11
Έλεγχος λειτουργίας
Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της κατασκήνωσης πραγματοποιείται τουλάχιστον ένας (1) επιτόπιος έλεγχος από επιτροπή που συνιστάται για το σκοπό
αυτό στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αποτελούμενη από: Δύο
(2) υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έναν (1)
εκπρόσωπο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η επιτροπή πιστοποιεί την τήρηση των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, του κανονισμού λειτουργίας
των κατασκηνώσεων και των σχετικών εγκυκλίων και
συντάσσει έκθεση για τα θέματα λειτουργίας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατασκηνωτές, η οποία υποβάλλεται έως την
31η Αυγούστου στη Διεύθυνση Προστασίας Οικογένειας
του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Άρθρο 12
Θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
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«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/
ΕΕ)» (Α΄ 147), όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/4.5.2017 απόφαση «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών
για δημόσιες συμβάσεις έργων»(Β΄ 1746).
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 112).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»(Α΄ 208).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α΄ 210).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α΄ 176), αποφασίζουμε:
Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 της απόφασης
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων εργασιών,
ο οποίος εγκρίνεται με την απόφαση αυτή, εφαρμόζεται
υποχρεωτικά στις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, με χρόνο έναρξης την 15η Ιουλίου 2017
και μετέπειτα».
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.
35577/ΦΝ 466/4.5.2017 (Β΄ 1746).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός

Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οικονομικών

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 39340/ΦΝ 466
(5)
Τροποποίηση απόφασης «Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων» (Β΄ 1746).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις τoυ άρθρου 53 παρ. 7.ζ του ν. 4412/2016

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 289
(6)
Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος
καθαριότητας Ε.Φ. 9036-233.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/Ε) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄/143/2014) όπως ισχύει.

