
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός Τομέων που θα λειτουργήσουν στο 
Επαγγελματικό Λύκειο Κερατσινίου (ΕΠΑ.Λ. Κερα-
τσινίου) βάσει του Ν. 4386/2016 (Α’/83).

2 Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις
επιπλοκών.

3 Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες 
Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και δι-
αχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων.

4 Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου 
της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης.

5 Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου 
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για το β’ 
εξάμηνο του έτους 2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ20/142627/Δ4 (1)
  Καθορισμός Τομέων που θα λειτουργήσουν στο 

Επαγγελματικό Λύκειο Κερατσινίου (ΕΠΑ.Λ. Κε-

ρατσινίου) βάσει του Ν. 4386/2016 (Α’/83).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του Ν. 4186/2013 

(Α’/193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν 
από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 66 του 
Ν. 4386/2016 (Α’/83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013 (Α’/193) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 16 
του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α’/83) «Ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 46 του Ν. 4186/2013 (Α’/193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ίσχυε και όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α’/83).

4. Την παρ. 20 του άρθρου 66 του Ν. 4386/2016 (Α’/83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. 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 (Α’/98).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (Α’/181) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Π.δ. 70/2015 (Α’/114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων... Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων…».

8. Το Π.δ. 73/2015 (Α’/116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β’/1489) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των 
Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του 
Ν. 4386/2016 (Α’/83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».

10. Την υπ’ αριθμ. Φ12/127076/Δ4/01-08-2016 
(Β’/2434) υπουργική απόφαση «Ελάχιστος αριθμός μα-
θητών για τη δημιουργία τμήματος Γενικής Παιδείας της 
Α’ Τάξης, τμήματος Τομέα της Β’ Τάξης και τμήματος Ειδι-
κότητας της Γ’ Τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)».

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των Τομέων που θα λειτουργήσουν 
από το σχολικό έτος 2016-2017 βάσει των διατάξεων 
του Ν. 4386/2016 (Α’/83) στο Επαγγελματικό Λύκειο Κε-
ρατσινίου (ΕΠΑ.Λ. Κερατσινίου) της Διεύθυνσης Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης Πειραιά της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΠΑΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

• Γεωπονίας, Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος

• Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

• Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 

2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 307 (2)
    Όροι διασύνδεσης των ΜΙΥΑ σε περιπτώσεις

επιπλοκών.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του Π.δ. 10/2016.
3. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα 

με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις 
για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θε-
μάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Κατ’ εφαρμογή της ρύθμισης του τελευταίου εδαφί-

ου του άρθ. 13 παρ. 1 Π.δ. 10/2016 οι υπό αδειοδότηση 
ιδιωτικές ΜΙΥΑ οφείλουν να καταρτίζουν, διατηρούν και 
προσκομίζουν στην ΕΑΙΥΑ έγγραφη σύμβαση διασύνδε-
σης τους με τμήμα μαιευτικής-γυναικολογίας δημόσιου 
νοσοκομείου του ΕΣΥ ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή 
άλλης ιδιωτικής κλινικής. Στην εν λόγω σύμβαση πρέπει 
να αναφέρονται ακριβώς:

α) η χιλιομετρική απόσταση μεταξύ των διασυνδεδε-
μένων μονάδων, η οποία πρέπει να επιβεβαιώνεται και 
αποδεικνύεται από αντικειμενικά στοιχεία, π.χ. πολιτι-
κούς χάρτες, χιλιομετρικές αποστάσεις τόπων κ.λπ.

β) εάν η υπό αδειοδότηση ΜΙΥΑ είναι εγκατεστημένη 
σε νησί, το είδος της επικοινωνίας των περιοχών όπου 
βρίσκονται οι μονάδες (ακτοπλοϊκή ή αεροπορική) και η 
τακτικότητα αυτής στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Σε κάθε περίπτωση οι διασυνδεδεμένες μονάδες πρέ-
πει να βρίσκονται και οι δύο στην ημεδαπή, η δε απόστα-

ση μεταξύ τους να διασφαλίζει και εξασφαλίζει χρονικά 
την υγεία και ασφάλεια των ασθενών για την αντιμετώ-
πιση τυχόν επιπλοκών κατά την παροχή υπηρεσιών από 
τις ΜΙΥΑ. Προς τούτο, ο χρόνος μετάβασης από τη ΜΙΥΑ 
στη διασυνδεδεμένη μαιευτική-γυναικολογική κλινική 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα.

Τέλος, στη σύμβαση διασύνδεσης πρέπει να αναφέρε-
ται ρητά εκτός των συμβαλλομένων μονάδων, η διάρκεια 
της σύμβασης, οι όροι, ο τρόπος, το μέσο διασύνδεσης, η 
επιμέλεια και ευθύνη μεταφοράς των ασθενών εκ μέρους 
των μονάδων, ο εξοπλισμός του μέσου μεταφοράς, το 
προσωπικό που θα συνοδεύει τον ασθενή, η άδεια λει-
τουργίας και το ωράριο λειτουργίας της άλλης μονάδας 
(δημόσιας ή ιδιωτικής).

Σε περίπτωση λύσης και διακοπής της σύμβασης δι-
ασύνδεσης η ΜΙΥΑ οφείλει να ενημερώνει άμεσα την 
ΕΑΙΥΑ ή σε περίπτωση που γνωρίζει την επικείμενη λύση 
της σύμβασης να προβαίνει πριν την οριστική λύση 
της σε νέα σύμβαση διασύνδεσης με άλλη δημόσια ή 
ιδιωτική μονάδα, κατά τις επιταγές του άρθ. 12 παρ. 1 
Π.δ. 10/2016, εφόσον έχει ενημερώσει εγκαίρως την 
ΕΑΙΥΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 304 (3)
    Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων από τις Τράπεζες 

Κρυοσυντήρησης υπηρεσιών, κατηγορίες και δι-

αχείριση κινδύνων, κωδικοποίηση δειγμάτων. 

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 παρ. 9 της υπουργικής απόφασης 6901/

2015
3. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα 

με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις 
για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θε-
μάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης στο σύστημα ποιότητας 
που εφαρμόζουν και υποβάλουν προς έγκριση, αδειοδό-
τηση και ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, οφεί-
λουν να αναφέρουν λεπτομερώς το είδος καθεμίας εκ 
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των παρεχόμενων υπηρεσιών και ειδικά τη διαδικασία 
της διανομής γεννητικού υλικού, εφόσον αδειοδοτού-
νται ειδικώς για αυτή.

Κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων
Οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης οφείλουν να ορίζουν εγ-

γράφως και λεπτομερώς τις ενέργειες και τις διαδικασίες 
αναφορικά με τον έλεγχο εφαρμογής του συστήματος 
ποιότητας, την έρευνα και την ανάλυση των αιτίων και 
συνθηκών τυχόν αλλοίωσης, απώλειας και καταστροφής 
του γεννητικού υλικού, τα συμπεράσματα τη ς έρευνας, τη 
λήψη μέτρων, την άμεση πληροφόρηση της ΕΑΙΥΑ, των δο-
τών και των τρίτων σε περίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων 
συμβάντων και αντιδράσεων. Επίσης, οι Τράπεζες Κρυο-
συντήρησης υποχρεούνται να ορίζουν μια ακριβή, ταχεία 
και επαληθεύσιμη διαδικασία στην οποία να προβλέπεται 
η άμεση απόσυρση του γεννητικού υλικού, του προϊόντος 
κ.λπ. και η άμεση διακοπή της υπηρεσίας που μπορεί να 
συνδέονται με το ανεπιθύμητο συμβάν ή αντίδραση.

Άρθρο 3
Κωδικοποίηση δειγμάτων

Οι Τράπεζες Κρυοσυντήρησης οφείλουν να τηρούν και 
εφαρμόζουν ειδικό κωδικοποιημένο σύστημα κατά τα 
διεθνή πρότυπα για την ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων 
γεννητικού υλικού και να διασφαλίζουν το απόρρητο και 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλε-
κομένων προσώπων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 306 (4)
    Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου 

της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των Τραπεζών 

Κρυοσυντήρησης.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 9 παρ. 3 της υπουργικής απόφασης 6901/

2015.
3. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα 

με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές Αποφάσεις 
για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θε-
μάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σε κάθε περίπτωση που Τράπεζα Κρυοσυντήρησης 

υποβάλει αίτηση αδειοδότησης ή ανανέωσης της άδειας 

ή τροποποίησης/συμπλήρωσης των υποβαλλόμενων 
στοιχείων της, τον έλεγχο της ακρίβειας, ορθότητας και 
πληρότητας της αίτησης και του φακέλου των δικαιο-
λογητικών και προσκομιζόμενων εγγράφων προβαίνει 
τριμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από μέλη της ΕΑΙΥΑ 
που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου ή Αναπλη-
ρωτή Προέδρου αυτής. Τα μέλη της προαναφερόμενης 
Επιτροπής μπορεί να διενεργούν και επιτόπιο έλεγχο 
- αυτοψία, αυτοπροσώπως ή επικουρούμενα από μέλη 
άλλων υπηρεσιών και δημοσίων αρχών δυνάμει του άρθ. 
22 παρ. 7 Ν. 3305/2005. Επίσης, μπορούν να ζητούν επι-
πλέον διευκρινήσεις, έγγραφα και στοιχεία, απαραίτητα 
για τον έλεγχο και τη χορήγηση της σχετικής έγκρισης/
άδειας και ακολούθως εισηγούνται στην Ολομέλεια της 
Αρχής επί του αιτήματος της Τράπεζας Κρυοσυντήρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016 

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 3718 (5)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και 

Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου 

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης για το β’ 

εξάμηνο του έτους 2016. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 
ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 

176/Α’) περί «αποζημίωσης για εργασία καθ ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3691/2008, 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3932/2011 και με το 
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α’/27-5-2016), με τις οποίες συ-
στάθηκε η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρημα-
τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης».

3) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα Κωδικοποίηση Νομο-
θεσίας» (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

4) Το αρθρ. 9, περίπτωση 1 στην υπ’ αριθμ. 38868/
Β1208/3-8-2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Οργανωτική Δομή και Λειτουργία 
της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.3691/2008» (ΦΕΚ 
1705/Β’/18-8-2009).
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5) Την αριθμ. 50790/18-7-2016 (ΦΕΚ 392/20-7-2016) 
απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώ-
πινων Δικαιωμάτων με την οποία ορίζεται η ανανέωση 
της θητείας του Προέδρου της Αρχής, Γεώργιου Παντελή 
του Παντελή.

6) Τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής 
για επείγον έλεγχο στοιχείων ή και συνεργασία με άλλες 
Υπηρεσίες και άλλες Ομόλογες Αρχές της αλλοδαπής 
ακόμα και σε ώρες εκτός κανονικού ωραρίου, λόγω της 
ιδιαιτερότητας της λειτουργίας της.

7) Τον αυξημένο όγκο εργασίας και των τριών Μονά-
δων της Αρχής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κατά το α’ 
εξάμηνο του 2016 επεξεργαστήκαμε 5.530 αναφορές 
και επιπλέον ότι μέχρι τέλος του έτους αναμένεται η 
παραλαβή περίπου 40.000 Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης, μετά την ψήφιση του Ν. 4389/2016.

8) Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω 
αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως 40 υπάλλη-
λοι ανά μήνα μέχρι την συμπλήρωση (4.800) τεσσάρων 
χιλιάδων οκτακοσίων ωρών συνολικά για το β’ εξάμηνο 
του έτους 2016.

9) Την με αριθ Υποχρέωση ΥΔΕ. 57132/6-6-2016 από-
φαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: 60ΦΩΗ-7ΟΓ)

10) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους τριάντα ενός 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (31.500,00 €) περίπου σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού 
έτους 2016, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23/740 και ΚΑΕ 0511 οικονο-
μικού έτους 2016 (υπ. αριθμ. 2250/2-6-2016 απόφασης 
της Αρχής και υπ. αριθμ. 57132/6-6-2016 βεβαίωσης 
ύπαρξης πίστωσης της Υ.Δ.Ε. του Υπ. Οικονομικών), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι-
ακής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο εργα-

σίας σε 40 πολιτικούς υπαλλήλους, μη έχοντες οργανική 
θέση (αποσπασμένους) στην Αρχή Καταπολέμησης Νο-
μιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότη-
τες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου 
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, για το Β εξάμηνο 
του 2016 και για εκατόν είκοσι (120) ώρες απογευματινής 
εργασίας ανά υπάλληλο σύμφωνα με το άρθρο 176 του 
Ν. 4261/2014 τροποποίηση του Ν. 4024/2011. 

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής εργασίας 
και ο ορισμός των υπαλλήλων θα πραγματοποιείται με 
απόφαση του Προέδρου της Αρχής, με την οποία θα 
κατανέμονται οι ώρες, ανά μήνα και κατά υπάλληλο, ανά-
λογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται η 
πραγματοποίηση αυτών.

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους 
υπαλλήλους της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015. 
Ειδικότερα, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε 
υπηρεσίες του Δημοσίου,από Νομικά Πρόσωπα Δημο-
σίου Δικαίου ή άλλους φορείς, στους υπαλλήλους των 
οποίων δεν έχει εφαρμογή ο Ν. 4024/2011, το ωρομίσθιο 
θα υπολογίζεται επί του βαθμού και του μισθολογικού 
κλιμακίου (Μ.Κ.), στο οποίο θα αντιστοιχούν τα έτη υπη-
ρεσίας τους και τα τυπικά τους προσόντα, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ιδίου νόμου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος της Αρχής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028750909160004*
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