
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση λειτουργίας του περιορισμένης χρονι-
κής διάρκειας (Π.Χ.Δ.) Αστυνομικού Σταθμού Ελα-
φονήσου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας.

2 Εξυπηρέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνικός 
Οργανισμός Εξετάσεων» από τη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3 Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για 
τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 1.1.2016-31.12.2016.

4 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για δανεισμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και 
ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 5.089.630,93 €.

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/
οικ.25806/05-08-2015 απόφασης κατανομής με 
θέμα «Κατανομή διακριθέντων αθλητών κατηγορί-
ας ΠΕ, TE ΔΕ και ΥΕ.» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./65/30994/13-11-2015 και ΔΙΠΑ-
ΑΔ/Φ.Κ./78/36342/09-12-2015 όμοιες αποφάσεις.

6 Κατανομή προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής 
Σκηνής (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), 
έτους 2016.

7 Έγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας του 
προσωπικού της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ A.Ε.» για το έτος 
2017.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΔΑΕΦΚ/
οικ. 3057/Α321/23.06.2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2059/06.07.2016 (τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 7001/2/613-ξζ΄ (1)
Παράταση λειτουργίας του περιορισμένης χρονι-

κής διάρκειας (Π.Χ.Δ.) Αστυνομικού Σταθμού Ελα-

φονήσου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 1481/1984 

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α' 152), 
όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
1 παρ.1 του Ν. 1590/1986 (Α' 49).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του Ν. 4249/2014 
«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο-
σβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις» (Α' 73).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδι-
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος Β' περίπτω-
ση 1 της 7004/3/67 από 19-5-2015 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα Υπη-
ρεσιακά όργανα» (Β' 979).

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7001/2/613-ιγ΄ από 4-8-1994 
απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ίδρυση θερινού 
Αστυνομικού Σταθμού Ελαφονήσου Λακωνίας» (Β΄ 636)

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 7001/2/613-ξγ΄ από 
18-12-2015 απόφασης Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομί-
ας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7001/2/613-ιγ΄ από 
4-8-1994 απόφασης Υπουργού Δημόσιας Τάξης (Β΄ 636)» 
(Β΄ 2928).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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7. Την ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων υπηρεσιακών 
αναγκών αστυνόμευσης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση λειτουργίας του περιορισμένης
χρονικής διάρκειας (Π.Χ.Δ.) Αστυνομικού
Σταθμού Ελαφονήσου.

Παρατείνεται, κατ' εξαίρεση για το έτος 2016, η λει-
τουργία του περιορισμένης χρονικής διάρκειας (Π.Χ.Δ.) 
Αστυνομικού Σταθμού Ελαφονήσου, της Διεύθυνσης 
Αστυνομίας Λακωνίας, μέχρι την 31 Δεκεμβρίου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016

Ο Αρχηγός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ
Ι

    Αριθμ. 417/ΕΟΕ/30-11-2016 (2)
Εξυπηρέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνικός 

Οργανισμός Εξετάσεων» από τη Γενική Διεύθυν-

ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-

δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24, παρ. 3β του Ν. 4270/2014 (Α'143), 

«Αρχές διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο ένατο, παρ. 
2 του Ν. 4393/2016 (ΦΕΚ Α'106),

β) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98). «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα»,

γ) του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α'181) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»,

δ) του Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α' 210/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) του άρθρου 16 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α'193) «Εθνι-
κός Οργανισμός Εξετάσεων (ΕΟΕ)», όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 44 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ Α' 118) και με 
το άρθρο 42 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ Α' 164/4-12-2015).

2. α) τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α'116) «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

β) την με αρ. πρωτ. Φ253/18800/Β6/10-02-2014(ΦΕΚ 
67/ΥΟΔΔ) υπουργική απόφαση «Ορισμός Προέδρου του 
Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων».

3. Το γεγονός ότι: α) η Ανεξάρτητη Αρχή «Εθνικός 
Οργανισμός Εξετάσεων» είναι φορέας της Κεντρικής 
Διοίκησης και β) στην Ανεξάρτητη Αρχή «Εθνικός Ορ-
γανισμός Εξετάσεων» δεν λειτουργεί οργανική μονάδα 
τουλάχιστον επιπέδου τμήματος με αρμοδιότητες αμι-
γώς οικονομικού ενδιαφέροντος.

4. Την με αρ. πρωτ. Φ1/Α/450/184833/Β1/2-11-2016 
(Α.Π. ΕΟΕ/379/3-11-2016) εισήγηση του Τμήματος Α' 
της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. και 
Π.Δ.Ε. της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

6. Την υφιστάμενη υπηρεσιακή ανάγκη ορθής εκτέλε-
σης του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Εθνι-
κός Οργανισμός Εξετάσεων», αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων και στην οικεία Γενική Διεύθυνση την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
των άρθρων 24, 26 και 69Γ του Ν. 4270/2014 (Α΄143) 
επί των οικονομικών θεμάτων της Ανεξάρτητης Αρχής 
«Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Υπουργός 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ο Πρόεδρος 
του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 47472/2691 (3)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 

Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για 

τη χρηματοδότηση λειτουργίας του Προγράμμα-

τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διάστημα 

από 1.1.2016-31.12.2016.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του 

Ν. 4351/2015 (Α' 164) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008
(Α' 58) «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του 
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλι-
στικές διατάξεις» όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του 
Ν. 3863/2010 (Α΄115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και 
συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.», 
όπως ισχύουν.
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 24 και 77 του 
Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αυτές ισχύουν.

5. Τις διατάξεις άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α'29) «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνη-
σης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α'98).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (Α΄180) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα.

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 (Α'210) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β'2168) απόφαση Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

10. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. Φ.80000/
οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β'2371) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστι-
κού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

11. Τις διατάξεις της οικ. 2746/134/3.3.2016 (Β΄ 665) 
απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών σχετικά 
με τον «Προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του 
προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” για το χρονικό διά-
στημα από 1.1.2016- 31.12.2016».

12. Τις διατάξεις των οικ. 18718/1087/27.4.2016
(Β΄ 1310) και 35802/2035/14.9.2016 (Β΄ 2993) κοινών απο-
φάσεων των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης-
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών σχετικά με 
την Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά-
πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τη χρημα-
τοδότηση λειτουργίας του Προγράμματος «Βοήθεια στο 
σπίτι» για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016- 31.12.2016».

13. Την αριθμ. οικ.53070/2985/24.11.2016 εισήγηση 
της προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής διαχείρι-
σης του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γε-
νεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ. 
45η/10.11.2016 συνεδρίασή της.

15. Το αρ. 8/10.10.2016 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υπουργεί-
ου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - 
Ε.Ε.Τ.Α.Α. - IΚΑ-ΕΤΑΜ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη ύψους 
επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000,00€) θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Α.Κ.Α.ΓΕ./
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) οικονομικού 

έτους 2016. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» είναι εντός των ορίων του 
Προϋπολογισμού έτους 2016 του Α.Κ.Α.ΓΕ.(κοινή υπουρ-
γική αποφαση Φ.ΑΚΑΓΕ/οικ.26379/897/17.7.2016/ΑΔΑ: 
ΩΧΤΧ465Θ1Ω-ΕΝΥ) με όριο της δαπάνης για το έτος 2016 
τα 40 εκ. ευρώ.

17. Τις με αριθμ. Φ.3/1/οικ. 1857/76/21.1.2016 (ΑΔΑ:
ΩΩΚ346501Ω-Γ6Σ) και Δ.Υ./9.8.2016 (ΑΔΑ: ΩΣ-
ΛΚ465Θ1Ω-3Α0) αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης 
για τον ΚΑΕ 2499/β «Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι».

18. Η προκαλούμενη δαπάνη του ΚΑΕ 2499/β «Πρόγραμ-
μα “Βοήθεια στο σπίτι”» είναι εντός των ορίων που έχουν 
τεθεί από το ΜΠΔΣ 2015-2018. Διευκρινίζεται ότι το όριο 
της δαπάνης για το έτος 2016 έχει τεθεί στα 40 εκ. ευρώ.

19. Την από 20 Απριλίου του 2016 Προγραμματική 
Σύμβαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την μεταφορά του ποσού των επτά εκα-
τομμυρίων ευρώ (7.000.000,00€) από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην 
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την κάλυψη μέρους της Γ' δόσης που 
αφορά στο 20% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 
40.000.000,00 ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις 
υπηρεσίες του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που 
παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 
1.1.2016- 31.12.2016 στους συνταξιούχους των Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. θα γίνει από 
τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης-Εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.), ο οποίος τηρείται στην 
Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. λογ. 261 45 156), με έκδοση επι-
ταγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της αριθμ. 
Φ.80000/οικ. 12445/2646/10.8.2012 (Β' 2371) κοινής από-
φασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας και Οικονομικών «Κανονισμός Οικονομικής 
Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του Ασφαλιστικού 
Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2016
Οι Υπουργοί

Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης  Αναπληρωτής Υπουργός
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2/90907/0025 (4)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσί-

ου προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) για δανεισμό του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ-

ΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ ποσού 5.089.630,93 €.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12-7-1995) και ιδίως 

τα άρθρα 1,5 και 6.
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(β) του άρθρου 126 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/
28-6-2014).

(γ) του Π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας και Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί-
ας και Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας και Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).

(δ) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β/23-9-2015).

(ε) την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β/9-10-2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη».

2. Την με αριθμ. FI 31.275/11-11-2013 Δανειακή Σύμ-
βαση (Finance Contract) μεταξύ του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑ-
ΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ (ΤΠ και Δ) και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

3. Την αριθμ. 3497/25-7-2013 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΤΠ και Δ.

4. Το με αριθμ. 110709/7-11-2016 έγγραφο του ΤΠ και Δ.
5. Το από 22/11/2016 Fax της ΕΤΕπ.
6. Το από 25/11/2016 e-mail της Κεντρικής Μονάδας 

Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ).
7. Την με αριθμ. 24/30-11-2016 απόφαση της Διϋ-

πουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995, 
αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την 
κάλυψη δανείου ποσού 5.089.630,93 € του Ταμείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ και Δ) σύμφωνα με την 
αριθμ. 31.275/11-11-2013 Δανειακή Σύμβαση.

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του 
έργου "Greek Local Authorities Framework" («Πλαί-
σιο Ελληνικών Τοπικών Αυτοδιοικήσεων») που θα 
ενσωματώσει πολλαπλά πολυτομεακά επενδυτικά 
προγράμματα για την υποστήριξη των τοπικών αυ-
τοδιοικήσεων στην Ελλάδα, τα οποία θα περιλαμβά-
νουν επενδύσεις στους τομείς των μεταφορών, της 
αποκατάστασης δρόμων/οδών και της βελτίωσης 
της ασφάλειας της κυκλοφορίας, της βελτίωσης του 
περιβάλλοντος, της ενεργειακής απόδοσης και των 
τουριστικών υποδομών.

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής:

Ποσό (€): 5.089.630,93

Ημερομηνία εκταμίευσης: 6/12/2016

Διάρκεια: 25 έτη

Περίοδος χάριτος: 2 έτη

Επιτόκιο: Σταθερό, ίσο με 1,741% ετησί-
ως μέχρι τη λήξη του δανείου.

Πληρωμή τόκων: Σε ετήσια βάση στις 6/12 κάθε 
έτους.

Αποπληρωμή κεφαλαίου: Σε ετήσια βάση σε ισόποσες δόσεις 
με 1η καταβολή στις 6/12/2018 και 
τελευταία στις 6/12/2041.

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ 
των εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από το 
ΤΠ και Δ ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή 
Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, 
ενημερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της 
απευθυνόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κε-
φαλαίων, Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας 
κατάσταση με ανάλυση της οφειλής και καλώντας το 
να προβεί σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως 
εγγυητή.

Το ΤΠ και Δ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενη-
μερώνει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστή-
ματος 10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε κατα-
ληκτική ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, 
με όμοια επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό 
των οφειλόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολού-
θως, μεριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 126 του Ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. 
Η δια της παρούσης επιβαλλόμενη στο ΤΠ και Δ υπο-
χρέωση ενημέρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε 
τρόπο την εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου 
έναντι της ΕΤΕπ.

III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δη-
μοσίου 1% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία 
το ΤΠ και Δ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος 
σύμφωνα με την αριθμ. 2/9441/0025/23-01-2012 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών.

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του 
ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του 
Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο του ΤΠ και Δ ποσού 
5.089.630,93 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, το 
ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 5.089.630,93 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./110/26829 (5)
Τροποποίηση της υπ'αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 

37/οικ.25806/05-08-2015 απόφασης κατανομής 

με θέμα «Κατανομή διακριθέντων αθλητών κατη-

γορίας ΠΕ, TE ΔΕ και ΥΕ.» όπως τροποποιήθηκε με 

τις υπ'αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./65/30994/13-11-2015 

και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./78/36342/09-12-2015 όμοιες 

αποφάσεις.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικήε κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του Ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το Π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύ-
σταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

3. Το Π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

4. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.  4210/2013 
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 254/Α/2013),

6. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 26 του 
Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 47/Α/2015),

7. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.12/71/οικ. 1153/16-01-2014
υπουργική απόφαση με θέμα: «Καθορισμός της δια-
δικασίας τοποθέτησης των διατεθέντων για διορισμό 
διακριθέντων αθλητών σε κενές οργανικές ή σε συνιστώ-
μενες προσωποπαγείς θέσεις σε υπηρεσίες και φορείς 
του δημοσίου» (ΦΕΚ 86/Β/21.01.2014 με ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΓΙ3),

8. Το υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/458/οικ.22215/11-09-2014
(ΑΔΑ:ΒΙΨΡΧ-ΩΔΔ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
καθώς και τα απαντητικά σε αυτό έγγραφα των Δ/νσεων 
Διοικητικού των φορέων,

9. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 2903.17-1/87988/2016/14-10-2016
έγγραφο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής.

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 

διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./37/
οικ.25806/05-08-2015 απόφασης κατανομής με θέμα 
«Κατανομή διακριθέντων αθλητών κατηγορίας ΠΕ, 
TE, ΔΕ και ΥΕ.» όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./65/30994/13-11-2015 και ΔΙΠΑΑΔ/
Φ.Κ./78/36342/09-12-2015 όμοιες αποφάσεις κατά το 
μέρος που αφορά στην κατανομή της αθλήτριας Τζε-
γιαννάκη Θεώνης η οποία διαγράφεται από τον Οργα-
νισμό Λιμένος Πειραιά Α.Ε. (Νομός Αττικής-Πειραιά) και 
κατανέμεται στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο 
νομό Αττικής στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. Κ./123/29863 (6)
Κατανομή προσωπικού στην Ορχήστρα Λυρικής 

Σκηνής (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), 

έτους 2016.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας -
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο-
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010),όπως αναριθμήθη-
κε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του 
Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ-
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17-12-2010),

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»,

3. Το Π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 
κ.λπ.» και το Π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών»,

4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

5. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./98/4123/22-6-2016 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/06, όπως 
ισχύει,
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6. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
377177/36936/33558/2235/21-11-2016 έγγραφο του 
ΥΠ.ΠΟ.Α.,

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή δώδεκα (12) μουσικών στην Ορχήστρα 
Λυρικής Σκηνής (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), 
για το έτος 2016, ως εξής:

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Α΄, 3η 
στα Τύμπανα,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Α΄, 3η 
στα Φαγκότα,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Α΄, 3η 
στα 2α Βιολιά,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Α΄, 3η 
στα Κλαρινέτα,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στα Φαγκότα,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στα Κλαρινέτα,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στα 1α Βιολιά,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στις Τρομπέτες,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στα Φλάουτα,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στα Κόρνα,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στα Κρουστά,

- Μία (1) κενή οργανική θέση στον κορυφαίο Β’, 4η 
στις Βιόλες.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2016

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

    Αριθμ. 912/6/18.11.2016 (7)
Έγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας του 

προσωπικού της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ A.B.» για το 

έτος 2017.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 

1994 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄138/31 -08-1984).

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ14/α/02/69/ΦΝ380 
απόφασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οι-

κονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσί-
ων Έργων, περί ιδρύσεως της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΦΕΚ Β' 846/14.11.1994).

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ1/0/12/121/21.08.1995 
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 5016/25.08.1995).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 «Επεί-
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α' 212/17.12.2010).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή-
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α' 314/27.12.2005).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επεί-
γοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α' 152/
01.07.2011), όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων.» (ΦΕΚ Α' 176/16.12.2015).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 19 του Ν. 4250/2014 
«Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύ-
σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσί-
ου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992
(Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74/26.03.2014).

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δι6γ/01/409/Γ/30.10.2003 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οι-
κονομικών - Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προ-
σωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και 
Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων "ΤΕΟ ΑΕ"» 
(ΦΕΚ Β΄1599/30.10.2003).

10. Το γεγονός ότι:
α) Είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση των ερ-

γαζομένων των Τομέων Έργων και Ανάπτυξης και Λει-
τουργίας, Εκμετάλλευσης και Συντήρησης για την κάλυψη 
αναγκών διαχείρισης και λειτουργίας του συστήματος αντι-
μετώπισης εκτάκτων και επειγουσών περιστατικών δηλ. 
α) τις έκτακτες επιθεωρήσεις καθώς και τις έκτακτες επι-
σκευαστικές εργασίες, β) τις εποχικές εργασίες συντήρη-
σης, γ) τις απρόβλεπτες λόγω μεταβαλλόμενων καιρικών 
συνθηκών εργασίες αποχιονισμού κατά την χειμερινή πε-
ρίοδο, δ) τις ανελαστικές και επείγουσες εργασίες για τη 
διασφάλιση των εισπράξεων στους Σταθμούς Διοδίων, κ.λπ.

β) Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Διεύθυν-
σης Οικονομικών και Εμπορικής Πολιτικής, της Γραμματει-
ακής Υποστήριξης του Τομέα και του Ταμείου, οι οποίες 
προβλέπεται να αυξηθούν για το έτος 2017, λόγω των νέων 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υπαγωγή της 
εταιρείας στους Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης και λόγω 
της ανάγκης εκτέλεσης και υπογραφής εντός αυστηρών 
χρονικών περιθωρίων συγκεκριμένων εργασιών από πιστο-
ποιημένους Λογιστές/Οικονομολόγους, επιβάλλεται η υπε-
ρωριακή απασχόληση του προσωπικού της Διεύθυνσης.

γ) Για τη αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών ανα-
γκών παροχής τεχνικής υποστήριξης για την αποκατά-
σταση βλαβών στο data center, τους σταθμούς διοδί-
ων και στα ΚΕΚ/ΚΕΣ της εταιρείας, που λειτουργούν σε 
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24ωρη βάση, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, για την 
ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης των συστημά-
των πληροφορικής, που λειτουργούν στις Περιφερειακές 
Υπηρεσίες κατά την διάρκεια των εκτός έδρας αποστολών 
καθώς και τις αναγκαίες αναβαθμίσεις και συντηρήσεις 
των συστημάτων αυτών, οι οποίες γίνονται υποχρεωτικά 
εκτός του ωραρίου εργασίας, καθώς τέλος για την διεκ-
περαίωση έκτακτων εργασιών αναβάθμισης συστημάτων 
πληροφορικής, λογισμικού και βάσεων δεδομένων, για τις 
οποίες πρέπει να διακοπεί η λειτουργία των συστημάτων, 
είναι απαραίτητη η υπερωριακή απασχόληση των εργα-
ζομένων της Διεύθυνσης Πληροφορικής.

δ) Για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας 
για την εκπλήρωση των στόχων της είναι απαραίτητη 
η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων των δι-
οικητικών υπηρεσιών της Εταιρείας και της Διεύθυνσης 
Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας.

ε) Για την αντιμετώπιση των ανελαστικών προθεσμιών 
που αντιμετωπίζει η Δ/νση Έργων Εξωτερικού σε θέματα 
α)κατάρτισης εξειδικευμένων φακέλων συμμετοχής σε 
διεθνείς διαγωνισμούς Α΄ και Β΄ Φάσης, όπου η μη τήρη-
ση της καταληκτικής ημερομηνίας συνεπάγεται αποκλει-
σμό από τον εκάστοτε διαγωνισμό, β) υλοποίησης και 
διαχείρισης των συμβατικών υποχρεώσεων για τα έργα 

που έχουν ήδη ανατεθεί στην εταιρία, δεδομένου ότι 
τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών είναι πολύ συγκε-
κριμένα και πιεστικά και η μη τήρησή τους συνεπάγεται 
συμβατικές κυρώσεις για τον σύμβουλο, εν προκειμένω 
την εταιρία γ) επεξεργασία πρωτογενών τεχνικών στοι-
χείων για την υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων, σε 
συνεργασία με άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες, η οποία 
είναι χρονοβόρα και με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, απαι-
τείται η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της.

στ) Για την αντιμετώπιση των έκτακτων και ανελαστι-
κών προθεσμιών ανταπόκρισης της Διεύθυνσης σε αιτή-
ματα που τίθενται από φορείς εκτός ΕΟΑΕ στο πλαίσιο 
της παραχώρησης του αυτοκινητόδρομου, απαιτείται η 
υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Διεύθυν-
σης Συντονισμού Παραχώρησης.

ζ) Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή, δαπάνης προβλέπεται να ανέλθει 
στο ποσό των 108.000,00 ευρώ περίπου, για το οποίο 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έτους 2017, αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή του προ-
σωπικού της εταιρείας κατά τις απογευματινές ώρες-νυκτερι-
νές, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτι-
κής, για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2017 ως κάτωθι:

Πίνακας Ωρών Υπερωριακής Απασχόλησης του προσωπικού της«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το 2017

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 
(Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 
(Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
(Α' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΥΡΙΑΚΩΝ-
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 
(Β' ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ. 2 108 108 - -

ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

90 2880 2880 - -

Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 7 161 221 - -

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

18 288 288 - -

Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

7 420 420 - -

Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 108 108 - -

Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ

2 120 120 - -

ΔΙΟΔΙΑ ΜΑΛΓΑΡΩΝ - ΑΚΤΙΟΥ 40 3840 3840 960 960

Το σύνολο των ωρών υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού της εταιρείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχεται στις 17.830 ώρες, με 
δυνατότητα συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού εργαζο-
μένων χωρίς αντίστοιχη αύξηση των ωρών.

Το άθροισμα των ωρών υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας του ανωτέρω προσωπικού κατά εξάμηνο δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες για 
κάθε υπάλληλο.

Η καθ' υπέρβαση εργασία των Κυριακών και εξαιρέσι-
μων ημερών καθώς και των νυκτερινών ωρών δεν μπορεί 

να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες το εξάμηνο για 
κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 2 Δεκεμβρίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ.α.α.
Η Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΜΕΡΣΙΝΑ ΠΑΥΛΟΥΔΗ
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 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
      Στην υπ' αριθμ. ΔΑΕΦΚ/οικ. 3057/Α321/23.06.2016 

απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2059/06.07.2016 
(τ.Β'):

στη σελίδα 22526 στη Β' στήλη, στο στίχο 44, στην 
παρ. Ι.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟ-
ΜΗΣ, διορθώνεται το εσφαλμένο:

«1. Έκθεση αυτοψίας που εκδόθηκε από την αρμόδια 
Υπηρεσία με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφιστέο 
(εφόσον έχει εκδοθεί) ή/και Δελτίο Ταχείας Αυτοψίας ή 
Επανελέγχου (εφόσον υπάρχουν)»,

στο ορθό:
«1. Έκθεση αυτοψίας που εκδόθηκε από την αρμό-

δια Υπηρεσία με την οποία το κτίριο κρίθηκε κατεδαφι-
στέο».

  (Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

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