
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΟΟ/668/26712/
11-6-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1193) απόφασης του Υπουρ-
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καταβολή της 
συνεισφοράς της Ελλάδας στην 15η Αναπλήρωση 
των πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης 
(IDA)».

2 Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμέ-
νου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗ-
ΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ-
ΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

3 Μεταφορά της υπαλλήλου του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Νικολακοπούλου 
Αθηνάς στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ).

4 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. Υ4ε/οικ. 82555/
29-8-2012 (ΦΕΚ 2433/Β΄/12) και Α3α/33518/
7-5-2015 (ΦΕΚ 957/Β΄/15) Υπουργικών Αποφά-
σεων.

5 Έγκριση μίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειο-
κτησίας επί των παραχωρήσεων μεταλλείων με 
αριθμούς 31, 42 και 52 τέως Ν. Κοζάνης και νυν 
Ν. Γρεβενών από το ΤΙΑΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗ-
ΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 
προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛ-
ΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.»

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» 
β’ εξαμήνου 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 105281 -02/10/2017 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΟΟ/668/26712/

11-6-2008 (ΦΕΚ Β΄ 1193) απόφασης του Υπουρ-

γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καταβολή της 

συνεισφοράς της Ελλάδας στην 15η Αναπλήρω-

ση των πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Ανά-

πτυξης (IDA)». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Έχovτας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», (ΦΕΚ Α’ 98).

β. Τoυ ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143), «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/ΕΕ)- Δημόσιο Λογιστικό και άλλες Διατάξεις».

γ. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις».

δ. Του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α’ 185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

ε. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α’ 116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

2. Την υπ’ αριθ. 219/23-4-2008 απόφαση του Συμβου-
λίου Διοικητών του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης 
«Επαυξήσεις στους Πόρους: Δέκατη Πέμπτη Αναπλή-
ρωση».

3. Την με αριθ. ΔΟΟ/668/26712/11.6.2008 (ΦΕΚ Β’1193/ 
27.6.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών «Καταβολή της συνεισφοράς της Ελλάδος στη 
15η Αναπλήρωση των πόρων του Διεθνούς Οργανισμού 
Ανάπτυξης (IDA)».

4. Το από 17.6.2008 Έγγραφο Δέσμευσης της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας σχετικά με τη συνεισφορά της Ελ-
λάδος στη 15η Αναπλήρωση των πόρων του Διεθνούς 
Οργανισμού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τους όρους της 
ανωτέρω απόφασης.

5. Το με αριθ. 35623/ΔΙΟ6250/03-08-2011 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα 
«Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων ετών 2012-2017 ΚΑΕ 
2611/35/170».

6. Το με Α.Π.:2/59471/0020/04-10-2011 και ΑΔΑ 
45ΠΜΗ-7ΟΘ έγγραφο της 20ης Διεύθυνσης Προϋπο-
λογισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 
«Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης».

7. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ειδικού Φορέα 35-
170 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

8. Το γεγονός ότι οι αποφασιζόμενες αυξομειώσεις των 
ετήσιων ποσών καταβολής δεν δημιουργούν συνολικά 
πρόσθετη δημοσιονομική επιβάρυνση, καθώς δεν επι-
φέρουν μεταβολή στο ποσόν της συνολικής συνεισφο-
ράς (51.050.000 ευρώ) για τη χρηματοδότηση της 15ης 
Αναπλήρωσης των πόρων του IDA.

9. Την υποχρέωση τήρησης των αμετάκλητων δεσμεύ-
σεων της Ελλάδος έναντι του Δ.Ο.Α. (IDA), αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του τρίτου εδαφίου της παραγρά-
φου 2 καθώς και του προγράμματος ρευστοποίησης 
υποσχετικών επιστολών της παραγράφου 4 της υπ’ 
αριθ. ΔΟΟ/668/26712/11.6.2008 (ΦΕΚ Β’1193/27.6.2008) 
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καταβολή της συνεισφοράς της Ελλάδος στη 15η Ανα-
πλήρωση των πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Ανά-
πτυξης (IDA)».

Το κείμενο του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 
τροποποιείται ως εξής:

«Η δαπάνη ποσού πενήντα ενός εκατομμυρίων πενή-
ντα χιλιάδων (51.050.000) ευρώ που προκαλείται από 
τη συμμετοχή της Ελλάδας στη δέκατη πέμπτη Αναπλή-
ρωση των πόρων του Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης 

(IDA) βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ειδικού 
Φορέα 35-170 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού, ΚΑΕ 7315 με τίτλο “Έξοδα από συμμετοχή 
της χώρας στο κεφάλαιο Διεθνών Οργανισμών“».

Το πρόγραμμα ρευστοποίησης υποσχετικών επιστο-
λών της παραγράφου 4 τροποποιείται ως ακολούθως: 

Έτος Ποσοστό Ποσόν σε ευρώ
2009 6,8% 3.470.000
2010 - -
2011 13,7% 7.000.000
2012 10,3% 5.240.000
2013 12,0% 6.110.000
2014 5,5% 2.820.000
2015 15,0% 7.650.000
2016 18,6% 9.510.000
2017 18,1% 9.250.000

Σύνολο 100,0% 51.050.000

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. Δ26/οικ./45601/360 (2)
Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμέ-

νου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗ-

ΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝ-

ΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016». 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της δια-

φάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαφάνεια και άλλες 
Διατάξεις”».

2. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’) «Για τη διαχείριση, 
τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμ-
βάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α’) και άλλες διατάξεις» και 
ιδίως το άρθρο 45.

3. Το άρθρο 8 του ν.4445/2016 (Α’236) «Εθνικός Μη-
χανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγη-
σης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής 
Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και 
εφαρμοστικές διατάξεις του ν.4387/2016 (Α’85) και άλλες 
διατάξεις».
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4. Το π.δ. 113/2014 (Α’180/29-08-2014) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας», όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 73/2015 (Α’116/23-09-2015) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αριθ. Υ28/08.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Α’) Από-
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Από-
ρους, όπως ισχύει, ως και τους συμπληρωματικούς και 
τους εκτελεστικούς αυτού.

8. Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) C(2014) 9803 final 
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βα-
σικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα.

9. Την υπ’αριθ. 16905/4347/10.05.2016 (ΦΕΚ Β’ 1362/ 
16.05.2016) απόφαση «Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνω-
σης και Λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας 
και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.)».

10. Την υπ’αριθ. 2509/5-6-2015 Πρόσκληση «Κεντρικές 
Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Βοήθειας».

11. Την υπ’αριθ. 25820/1637/5-6-2015 «Ένταξη της 
Πράξης κεντρικών προμηθειών τροφίμων και Βασικής 
Υλικής Βοήθειας που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ μέσω 
του ΕΠΙ».

12. Την υπ’αριθ. Δ23/οικ.49681/3647, Πρόσκληση για 
την υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθει-
ας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥ-
ΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

13. Την υπ’ αριθ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ 770/Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγη-
σης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγ-
χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

14. Την υπ’ αριθ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ 
1064/Β’) υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός Κοινωνι-
κών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι “Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (TEBA/FEAD)”».

15. Την υπ’ αριθ. 25576/3251/05.06.2015 (ΦΕΚ 1114/Β’) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Αρχής Διαχείρισης 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας Απόρων».

16. Την υπ’αριθ. Δ23/οικ.46856/3781 (Β’4171/2016) 
Απόφαση «Παράταση Φυσικού και Οικονομικού Αντικει-
μένου της Πράξης “ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ“ και της Πράξης “ΑΠΟ-
ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑ-
ΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016“».

17. Την υπ’αριθ. 2322/6.12.2016 Απόφαση Ένταξης 
«Τροποποίηση των Πράξεων της Πρόσκλησης με τίτ-
λο “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/
FEAD 2014-2020”».

18. Το υπ’ αριθ. 760/6-9-2017 έγγραφο της Μονάδας 
Α, της Διαχειριστικής Αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους.

19. To γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την παράταση εκ νέου της λήξης του Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της Πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ-
ΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥ-
ΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016».

Το Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης παρατείνεται έως 
την 31η/12/2018 και το Οικονομικό Αντικείμενο έως την 
31η/03/2019.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. Φ.ΤΜΕΔΕ/36634/Δ9/11174 (3)
Μεταφορά της υπαλλήλου του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) Νικολακοπούλου 

Αθηνάς στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δη-

μοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 86, 87, 88 και 89 του 

ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστή-
ματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών 
παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85 Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α’).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» 
(ΦΕΚ 180 Α’).
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4. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
210 A’).

6. Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 44549/Δ9.12193/8-10-2015
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β’), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(ΦΕΚ 3801 Β’).

7. Την από 03-08-2017 αίτηση της υπαλλήλου του 
ΕΦΚΑ, Νικολακοπούλου Αθηνάς, για μεταφορά της στο 
ΤΜΕΔΕ.

8. Το γεγονός ότι για την κάλυψη της οικονομικής 
επιβάρυνσης, η οποία ανέρχεται μηνιαίως σε 1.381,50 € 
πλέον 22% περίπου εργοδοτικών εισφορών, που θα 
προκύψει από τη δαπάνη μισθοδοσίας της υπαλλήλου 
θα καλυφθεί από τις ήδη υπάρχουσες πιστώσεις στους 
ανάλογους ΚΑΕ μισθοδοσίας, εργοδοτικών εισφορών, 
κλπ στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΤΜΕΔΕ οικο-
νομικού έτους 2017 (σχετ. το υπ’αριθ. 9154/05-09-2017 
έγγραφο του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ).

9. Την με αριθ. πρωτ. 42329/1574/27-09-2017 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του 
ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’), αποφασίζουμε:

Μεταφέρεται η Νικολακοπούλου Αθηνά του Χαραλά-
μπους, μόνιμη υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, 
με βαθμό Α’, στο Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσί-
ων Έργων (ΤΜΕΔΕ), με την ίδια εργασιακή σχέση, οργα-
νική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Υφυπουργός

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Α3γ/οικ. 73820 (4)
Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. Υ4ε/οικ. 82555/

29-8-2012 (ΦΕΚ 2433/Β΄/12) και Α3α/33518/

7-5-2015 (ΦΕΚ 957/Β΄/15) Υπουργικών Αποφά-

σεων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 1. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
29/Α/2015), «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 

την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (ΦΕΚ 143/τ.Α’/1983) 
«Εθνικό Σύστημα Υγείας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/92 (ΦΕΚ 
123/τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 
Υγείας».

5. Tις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984 
(ΦΕΚ 112/τ.Β’) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθ-
μών και άλλων συναφών διατάξεων».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α’/82) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α’/82) όπως επαναφέρθη-
κε σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α’/94) 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλ-
λες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/τ.Β’) Σώμα 
Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) 
και άλλες διατάξεις.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/τ.Α’) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 
και άλλες διατάξεις».

9. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας), όπως ισχύει.

10. Την αριθ. Υ4α/ οικ. 84050/18-6-2009 (ΦΕΚ 
1295/Β/2009) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋπο-
θέσεων λειτουργίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών 
και Κέντρων Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και 
Ιδιωτικές Κλινικές». 

11. Tην αριθ. Υ4ε/οικ. 82555 (ΦΕΚ 2433/Β’/6-9-2012) 
υπουργική απόφαση «Αξιολόγηση Κέντρου Εμφύτευσης 
Βηματοδοτών σε Ιδιωτική Κλινική».

12. Την αριθ. Α3α/33518/2015 (ΦΕΚ 957/Β’/15) υπουρ-
γική απόφαση «Επαναξιολόγηση Κέντρων Εμφύτευσης 
Βηματοδοτών και Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιω-
τικές Κλινικές − Αξιολόγηση και αντικατάσταση Επιστη-
μονικά Υπευθύνων Ιατρών».

13. Την αριθ. Υ 25 απόφαση (ΦΕΚ 2144/τ.Β’/6-10-2015)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας.

14. Την υπ’ αριθ. 14 απόφαση της 263ης /7.7.2017 Ολο-
μέλειας του ΚΕΣΥ.

15. Την αριθμ. Α3γ/οικ. 73793/3-10-2017 απόφαση 
αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.

16. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. Υ4ε/οικ. 82555/29-8-2012
(ΦΕΚ 2433/Β’/12) υπουργική απόφαση καθώς και την 
παρ. 6 της υπ’ αριθ. Α3α/33518/7-5-2015 (ΦΕΚ 957/Β’/15) 
όμοιας και ορίζουμε ως επιστημονικά υπεύθυνο για την 
εμφύτευση μόνιμων βηματοδοτών στην Ιδιωτική Γενική 
Κλινική «ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. - ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ» 
τον ιατρό Ιωάννη Σταθόπουλο σε αντικατάσταση του 
ιατρού Παναγιώτη Γυφτάκη.

Κατά τα λοιπά οι υπ’ αριθ. Υ4ε/οικ. 82555 (ΦΕΚ 2433/
Β’/6-9-2012) και Α3α/33518/2015 (ΦΕΚ 957/Β’/15) υπουρ-
γικές αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 Ι 

(5)
 Έγκριση μίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτη-

σίας επί των παραχωρήσεων μεταλλείων με αριθ-

μούς 31, 42 και 52 τέως Ν. Κοζάνης και νυν Ν. 

Γρεβενών από το ΤΙΑΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟ-

ΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛ-

ΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΕΤΑΛ-

ΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.» 

 Με την με αριθ. πρωτ. ΔMEBO/Γ/Φ6.11.31/181074/ 
3154/2.10.2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, που εκδόθηκε δυνάμει των άρθρων 74, 75 
και 76 του ν.δ. 210/1973 (ΦΕΚ Α’ 277), όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του ν.δ. 180/1974 
(ΦΕΚ Α’ 347), εγκρίνεται η μίσθωση κατά ποσοστό 100% 
των δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας επί των παραχω-
ρήσεων μεταλλείων με αριθμούς 31, 42 και 52 τέως 
Ν. Κοζάνης και νυν Ν. Γρεβενών από το ΤΙΑΛΕΙΟ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕ-
ΛΕΗΜΩΝ» προς την εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Α.Ε.», όπως αυτή συνομολογήθηκε με το υπ’ 
αριθ. 5522/3.8.2016 συμβόλαιο της Συμβ/φου Κοζάνης 
Παρασκευής Σωτηρίου Νικολαΐδου και την υπ’ αριθ. 
13.280/19.1.2017 διορθωτική πράξη της ίδιας Συμβ/φου.

Η διάρκεια της ανωτέρω μίσθωσης ορίσθηκε για 
δέκα (10) έτη, αρχομένη την 3.8.2016 και λήγουσα την 
3.8.2026, δύναται δε να παραταθεί για πέντε (5) ακόμα 
τριετίες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο 
μισθωτήριο συμβόλαιο.

Η έγκριση αυτή δεν καλύπτει νομικά ελαττώματα που 
μπορεί να υπάρχουν στη σύμβαση που εγκρίνεται, ούτε 
δημιουργεί, τροποποιεί ή καταργεί δικαιώματα που δεν 
προκύπτουν από τη σύμβαση αυτή, ούτε υφιστάμενες 
υποχρεώσεις μεταλλειοκτητών που προβλέπονται από 
τις σχετικές περί δραστηριότητας των μεταλλείων δια-
τάξεις της μεταλλευτικής νομοθεσίας.

  Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 214 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» 

β' εξαμήνου 2017. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Την αριθ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την παρ.1 του άρθρου 233 του ν. 3463/06, το άρ-
θρο 240Α του ν. 3463/2006, το οποίο προστέθηκε με 
την παρ.5 του άρθρου 24 του ν. 3613/2007, την παρ.1 
περ. δ' του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α' 87), σύμφω-
να με τις οποίες ο Πρόεδρος είναι προϊστάμενος όλου 
του προσωπικού του ΝΠΔΔ και εκδίδει τις πράξεις που 
προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για τις κάθε είδους 
υπηρεσιακές μεταβολές

4. Τον Ο.Ε.Υ του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικός Ορ-
γανισμός Δήμου Πατρέων (ΦΕΚ 2851/Β’/23.10.2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ' αριθ. 299/31.10.2016 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋ-
πολογισμός του Νομικού Προσώπου «Κοινωνικός Ορ-
γανισμός Δήμου Πατρέων» οικονομικού έτους 2017 (η 
οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 244596/9.1.2017 απόφαση 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου), όπου προβλέπονται πιστώσεις για 
την κάλυψη της δαπάνης που θα προκύψει από την κα-
θιέρωση υπερωριακής απασχόλησης ανά δομή, την υπ' 
αριθ. 75/2017 απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε 
η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2017 και την 
αριθ. 201/2017 απόφαση Δ.Σ. με την οποία ψηφίστηκε 
η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017.

6. Το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία, το προ-
σωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου 
Πατρέων» έχει μειωθεί σημαντικά από αποχωρήσεις 
λόγω συνταξιοδοτήσεων με συνέπεια το υφιστάμενο 
προσωπικό να αδυνατεί εντός του ωραρίου του να αντα-
πεξέλθει στον αυξημένο όγκο εργασιών που απαιτού-
νται προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία 
όλων των τμημάτων και των δομών. Επομένως απαιτείται 
υπερωριακή απασχόληση προσωπικού πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής απασχόλησης για έκτακτες εποχικές και 
απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες των δομών κατά το 
β' εξάμηνο του 2017, η οποία ανά τμήμα αφορά:

Το Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού, λόγω της φύσης 
του αντικείμενου του ΝΠΔΔ το οποίο απευθύνεται σε ευ-
άλωτες κοινωνικές ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστεί 
τόσο η γενικότερη εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής 
του Δήμου Πατρέων όσο και η υλοποίηση των συνεχώς 
προστιθέμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλο-
ποιούνται από το ΝΠΔΔ δημιουργούνται διαρκώς νέες 
απαιτήσεις για απασχόληση των υπαλλήλων πέραν του 
ωραρίου εργασίας και των παγίων καθηκόντων του.

α) Γραφείο Μισθοδοσίας - Διαχείρισης Προσωπικού: 
Αυξημένες ανάγκες για την παροχή υποστήριξης ευρω-
παϊκών προγραμμάτων. Αναλυτικότερα, συμμετοχή σε 
ομάδες εργασίας, προετοιμασία παρουσιάσεων, σύνταξη 
και έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών προκηρύξεων, κα-
θώς και έκδοση στατιστικών και οικονομικών στοιχείων. 
Ανάθεση τήρησης εφεδρειών και παραμετροποίησης συ-
στημάτων client/server για τις ανάγκες της μηχανογράφη-
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σης του Νομικού Προσώπου (προγράμματα μισθοδοσίας, 
λογιστικής διαχείρισης, Διαύγεια), το οποίο αποτελεί πα-
ράλληλη ανάθεση καθηκόντων. Συντήρηση και ανανέωση 
δικτυακού τόπου του Νομικού Προσώπου. Αυξημένος 
φόρτος εργασίας λόγω παράλληλων καθηκόντων για 
την συμμετοχή στο ΤΕΒΑ (Σίτισης Απόρων Οικογενειών) 
και Πρόγραμμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συντήρηση 
και ανανέωση του δικτυακού τόπου του τμήματος Δ.Π.Σ. 
του Κ.Ο.ΔΗ.Π, καθώς και υποστήριξη σε πληροφοριακά 
θέματα των υπαλλήλων των γραφείων του Κ.Ο.ΔΗ.Π. Νέες 
προσλήψεις προσωπικού ΙΔΟΧ για τη στελέχωση δομών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δομές αντιμετώπισης της 
φτώχειας και μέσω ΚΑΠ. Μεγάλος αριθμός αιτήσεων ανα-
γνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική κατάταξη από 
υπαλλήλους ΙΔΟΧ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμά-
των, αλλά και αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημο-
σίου τομέα από τακτικό προσωπικό, οι οποίες χρήζουν 
εξέτασης, προκειμένου να αποσταλούν στη συνέχεια στο 
υπηρεσιακό συμβούλιο, στο οποίο γίνονται και οι σχετικές 
εισηγήσεις των θεμάτων. Ολοκλήρωση ελέγχου γνησιό-
τητας υπηρεσιακών φακέλων υπαλλήλων.

β) Λογιστήριο - Ταμείο: Η υπάλληλος του Ταμείου 
χρειάζεται να απασχοληθεί υπερωριακά λόγω αυξημέ-
νων αναγκών για: Διενέργεια πληρωμών λόγω μεγάλου 
όγκου χρηματικών ενταλμάτων προς τους δικαιούχους, 
καθώς και έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νό-
μος. Καταγραφή των διενεργούμενων πληρωμών σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και απόδοση των 
κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν 
στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής. Παρακολούθηση 
και τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς 
την Υπηρεσία και ενημέρωση για τις καθυστερούμενες 
οφειλές. Τήρηση των διαδικασιών συναλλαγών με τις 
Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών διαθε-
σίμων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών 
μέσω επιταγών. Παρακολούθηση συμφωνίας ταμείου 
και τραπεζικών λογαριασμών βάσει ισοζυγίου. Ανάρτηση 
στο πρόγραμμα Διαύγεια και στο ΕΑΑΔΗΣΥ όλων των 
χρηματικών ενταλμάτων. Η υπάλληλος του Λογιστηρίου 
χρειάζεται να απασχοληθεί υπερωριακά στην υπηρεσία 
της λόγω αυξημένων αναγκών για: Συμμετοχή στο τμήμα 
Κοινωνικής Υποστήριξης προκειμένου να διεξήχθη ομα-
λά η χορήγηση του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ) στους δικαιούχους του. Την εκπαίδευση της και 
τη διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εργασιών που προκύ-
πτουν από τον ορισμό της ως υπόλογος διαχειριστής του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδος «Άξο-
νας προτεραιότητας Ανάπτυξης ανθρώπινου Δυναμικού, 
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης 
της Φτώχειας και των Διακρίσεων του Δήμου Πατρέων», 
για την αντιμετώπιση Δαπανών του Προγράμματος ΕΣΠΑ 
2014-2020. Για τη διεκπεραίωση των έκτακτων εργασιών 
που προκύπτουν από το κλείσιμο της παγίας προκατα-
βολής για την οποία είναι υπόλογος (τελικός έλεγχος 
παραστατικών, ενταλματοποίηση τιμολογίων).

γ) Γραφείο Προμηθειών: Διενέργεια έρευνας αγοράς 
και τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας των ειδών που 
ενδιαφέρουν τον Κοινωνικό Οργανισμό και τη λήψη 
στοιχείων - τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας. Συλλογή 

παραστατικών δικαιολογητικών διαγωνισμών, αναθέ-
σεων για ενταλματοποίηση. Καταχωρίσεις στη Διαύγεια 
και στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων, 
εισηγήσεων, αποφάσεων, προκηρύξεων, συμβάσεων. 
Καταγραφή αναγκών και προετοιμασία διαγωνισμών. 
Αρχειοθέτηση και ταξινόμηση φακέλων παρελθούσης 
χρήσης (δημιουργία αρχείου). Μελέτη και εργασία που 
απαιτείται για την σύνταξη διακήρυξης στα πλαίσια της 
ισχύουσας νομοθεσίας. Εξυπηρέτηση συμμετεχόντων 
στους διαγωνισμούς, ενστάσεων κ.λπ. Σύνταξη και 
ανάρτηση αποφάσεων Προέδρου. Σύνταξη συμβάσεων 
διαγωνισμών - προμηθειών και υπηρεσιών. Εισηγήσεις 
στο Δ.Σ. του Οργανισμού που αφορούν κατακύρωση 
διαγωνισμών ή ότι έχει σχέση με τη διενέργεια αυτών. 
Ενημερώσεις επιτροπών διαγωνισμών. Αντιμετώπιση 
βλαβών - έκτακτων περιστατικών και άμεση επίλυση 
αυτών. Αναζήτηση δικαιολογητικών προς κατακύρωση 
διαγωνισμών. Σύνταξη εγγράφων και αλληλογραφία με 
άλλες υπηρεσίες. Καταχώρηση σε ηλεκτρονικό πρωτό-
κολλο, αλληλογραφία προμηθειών.

Η κλητήρας της υπηρεσίας είναι επιφορτισμένη και 
με την υποστήριξη των συνεδριάσεων των διοικητικών 
συμβουλίων, αρκετές ημέρες το μήνα, καθώς εκτός από 
τις τακτικές συνεδριάσεις συχνά γίνονται και έκτακτες.

Τμήμα Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγω-
γής: Προετοιμασία, διεκπεραίωση και μοριοδότηση αι-
τήσεων, για τις εγγραφές νέων παιδιών στους Παιδικούς 
Σταθμούς. Διεκπεραίωση και υλοποίηση εγγραφής των 
παιδιών των ωφελούμενων μητέρων του προγράμματος 
ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής». Σύναψη συμβάσεων των ωφελούμενων μητέρων 
του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής 
και Επαγγελματικής Ζωής». Αποστολή δικαιολογητι-
κών νέων συμβάσεων των ωφελούμενων μητέρων του 
προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής». Διεξαγωγή νέων εγγραφών 
παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς, μέσω 
μοριοδότησης. Προετοιμασία, διεξαγωγή και μοριοδό-
τηση αιτήσεων, για τις εγγραφές νέων παιδιών στους 
Παιδικούς Σταθμούς μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ 
«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». 
Διεκπεραίωση και υλοποίηση εγγραφής των παιδιών των 
επιλαχόντων ωφελούμενων μητέρων του προγράμματος 
ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής 
Ζωής». Σύναψη συμβάσεων των επιλαχόντων ωφελού-
μενων μητέρων του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση 
Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Αποστολή 
δικαιολογητικών νέων συμβάσεων των επιλαχόντων 
ωφελούμενων μητέρων του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Δι-
εξαγωγή νέων εγγραφών παιδιών στους Δημοτικούς 
Παιδικούς Σταθμούς, μέσω μοριοδότησης. Οργάνωση 
και λειτουργία της νέας δράσης του ΚΟΔΗΠ 5ο Θερινό 
ΚΔΑΠ (ημερήσια παιδική κατασκήνωση). Προετοιμασία 
των φθινοπωρινών project των παιδιών. Συμμετοχή σε 
επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών. Απογευματινές συ-
γκεντρώσεις γονέων. Εποπτεία - επισκέψεις στα ΚΔΑΠ 
κατά τις απογευματινές ώρες που λειτουργούν. Προε-
τοιμασία Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
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Τμήμα Τρίτης Ηλικίας: Προετοιμασία, οργάνωση και 
λειτουργία απογευματινών εκδηλώσεων στα Α, Β, Γ 
ΚΑΠΗ (θεατρικές παραστάσεις, ενημερωτικές ομιλίες 
σε κοινωνικά θέματα κι ευαισθητοποίηση σε θέματα 
περιαγωγής υγείας, εορταστικές εκδηλώσεις κ.λπ.). Συ-
νοδεία μοναχικών εξυπηρετουμένων ηλικιωμένων εκτός 
ωραρίου σε νοσοκομεία, διαγνωστικά κέντρα (Βοήθεια 
στο Σπίτι). Την απόφαση Δημάρχου με την οποία δύο 
εργαζόμενοι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν οριστεί (ως 
επιπλέον καθήκον) στην ομάδα Παιδικής Προστασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό χρειάζονται επισκέψεις εκτός ωραρίου 
κατ' οίκον ή στο σχολικό περιβάλλον. Την απόφαση Δη-
μάρχου με την οποία εργαζόμενοι του Τμήματος (κοινω-
νικοί λειτουργοί) στελεχώνουν την ομάδα που λειτουργεί 
την περίοδο του ψύχους στο Αρσάκειο για άστεγους. 
Παραχώρηση χώρων των τριών ΚΑΠΗ εκτός ωραρίου 
ή Κυριακές (αίθουσες εκδηλώσεων σε Συλλόγους και 
τοπικούς φορείς για ομιλίες - συγκεντρώσεις, κατόπιν 
αιτημάτων τους). Από την παραχώρηση αυτή προκύ-
πτει υπερωριακή απασχόληση του ΥΕ προσωπικού του 
τμήματος για καθαριότητα των συγκεκριμένων χώρων, 
άνοιγμα - κλείσιμο κ.λπ.

Τμήμα Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων: Προ-
ετοιμασία και συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την Παγκό-
σμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και στις χρι-
στουγεννιάτικες εκδηλώσεις των δομών ΑμεΑ. Συνοδεία 
σε εκδηλώσεις και πολιτιστικά δρώμενα (παραστάσεις 
κ.λπ.) στην πόλη ωφελούμενων των ΚΔΑΠΜΕΑ. Συνοδεία 

σε εκπαιδευτικές εκδρομές των ΚΔΑΠΜΕΑ - εντός πό-
λης και ημερήσιες ή πολυήμερες εκτός πόλης. Θεατρικές 
παραστάσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις των Κέντρων 
ΑμεΑ. Συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών 
και παραλαβής διαγωνισμών. Απογευματινές συγκε-
ντρώσεις γονέων στα ΚΔΑΠΜΕΑ. Υποδοχή και Ομάδα 
Άμεσης Παρέμβασης για το Άτυπο Υπνωτήριο κατά την 
περίοδο του ψύχους. Οργάνωση και υλοποίηση διανο-
μών τροφίμων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Ει-
σοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Συλλογή προϊόντων από 
κοινωνικές, πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις για την 
Τράπεζα Τροφίμων / Κοινωνικό Παντοπωλείο. Υποβολή 
αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) - 
τροποποιήσεις κ.λπ. Συναντήσεις και επιστημονική επο-
πτεία του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών (σχετική 
απόφαση ΔΣ και απόφαση Δημάρχου). Οργάνωση και 
προετοιμασία για την έναρξη των νέων δομών Φτώχειας 
(Κέντρο Κοινότητας, Δομές Παροχής Αγαθών, Δομές 
Αστέγων) Συντονισμός και παρακολούθηση προγραμ-
μάτων ΕΣΠΑ κ.λπ. χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 
Εποπτεία και παρακολούθηση λειτουργίας των δομών 
ΚΔΑΠΜΕΑ, Τράπεζα Τροφίμων / Κοινωνικό Παντοπω-
λείο. Υποβολή νέων προγραμμάτων - δράσεων προς 
χρηματοδότηση. Συμμετοχή στην Ομάδα Προστασίας 
Ανηλίκων, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή για το 
προσωπικό Δημοσίου Δικαίου ως εξής:

Δομή/Τμήμα Αριθμός Υπαλλήλων Διάστημα Ώρες απογευματινής 
εργασίας

Διοικητικό Οικονομικό 3 β' εξάμηνο 2017 360

Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής 18 β' εξάμηνο 2017 1.210

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ως εξής:

Δομή/Τμήμα Αριθμός Υπαλλήλων Διάστημα Ώρες απογευματινής 
εργασίας

Διοικητικό Οικονομικό 6 β' εξάμηνο 2017 600

Παιδικής Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής 1 β' εξάμηνο 2017 40

Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων 7 β' εξάμηνο 2017 450

Τρίτης Ηλικίας 11 β' εξάμηνο 2017 1.060

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χοόνου ως εξής:

Δομή /Τμήμα Αριθμός Υπαλλήλων Διάστημα Ώρες απογευματινής 
εργασίας

Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων 25 β' εξάμηνο 2017 750

Τρίτης Ηλικίας 15 β' εξάμηνο 2017 300

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή για υπάλληλο Γραμματέα - Πρακτικογράφο που τηρεί τα πρακτι-
κά του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Δομή/Τμήμα Αριθμός Υπαλλήλων Διάστημα Ώρες απογευματινής 
εργασίας

Διοικητικό Οικονομικό 1 β' εξάμηνο 2017 120
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Για την κάλυψη της δαπάνης για την καταβολή των σχετικών αποζημιώσεων, έχουν προβλεφθεί επαρκείς πιστώ-
σεις στους ΚΑΕ του προϋπολογισμού του έτους 2017 ως εξής:

Κ.Α.Ε. ΠΙΣΤΩΣΗ (ευρώ)

Προσωπικό Δημοσίου Δικαίου

10.6012.1 - Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Τμήμα Δ/Ο 6.000

15.6012.100 - Αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης Τμ. ΔΠΣ & ΚΔΑΠ 17.000

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

10.6022.1 - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» Τμήμα Δ/Ο 5.000

15.6022.100 - Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας Τμήμα ΔΠΣ & ΚΔΑΠ 2.500

15.6022.200 - Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Τμ. Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων 4.200

15.6022.300 - Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Τμ. Τρίτης Ηλικίας 7.500

Προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

15.6042.200 - Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Τμ. Κοινωνικής Στήριξης Ευπαθών Ομάδων 5.000

15.6042.300 - Αποζημίωση Υπερωριακής Εργασίας Τμ. Τρίτης Ηλικίας 1.500

Πρακτικογράφος

10.6012.2 - Αποζημίωση υπαλλήλου που τηρεί τα Πρακτικά Δ.Σ. 1.250

Η προβλεπόμενη δε από το νόμο αποζημίωση, θα καταβάλλεται για κάθε υπάλληλο με τις παρακάτω διακρίσεις:
Η υπερωριακή απογευματινή απασχόληση, πέραν του κανονικού ωραρίου, εγκρίνεται έως την συμπλήρωση 120 

ωρών το εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων του έτους.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιωθεί στο τέλος του εξαμήνου υπό των καθ' ύλη αρμόδιων οργάνων ή 

των Προϊσταμένων Τμημάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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