
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των 

ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνά-
ψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρι-
σης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
για το έτος 2016.

2 Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

3 Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Ν. 3723/2008.

4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
του Δήμου Ηγουμενίτσας για το έτος 2016.

5 Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π..

6 Υπερωριακή εργασία έτους 2016 υπαλλήλων 
του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 16961 (1)
Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των 
ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνά-
ψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρι-
σης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 
33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθ-
μού για το έτος 2016.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 της 

αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανα-
στολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» 
(ΦΕΚ 280/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Την ανάγκη περιστολής των δαπανών στους Οργα-
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, λόγω 
των δημοσιονομικών συνθηκών.

4. Τη μείωση κατά δέκα τοις εκατό (10 %) του αριθμού 
των χορηγούμενων εγκρίσεων για το έτος 2016 σε σχέση 
με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2015, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 του 
Ν. 3833/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και 
ιδίως με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα-
γράφου Ζ.5 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012.

5. Την εξαίρεση από τον ανωτέρω περιορισμό των 
εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων 
μίσθωσης έργου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητι-
κών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτού-
μενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων, 
κατά το σκέλος που η μισθοδοσία των ανωτέρω δεν βα-
ρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις ως άνω διατάξεις.

6. Το γεγονός ότι για το έτος 2015 ο μέγιστος επιτρε-
πόμενος αριθμός εγκρίσεων διαμορφώθηκε σε 6595 συ-
νολικά, εκ των οποίων οι 1037 αφορούσαν συμβάσεις 
βαρύνουσες τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των 
ΟΤΑ, ενώ οι 5558 αφορούσαν συμβάσεις στο πλαίσιο 
ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρημα-
τοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους 
έργων.

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ-
θρου 72 του Ν. 4342/2015 προβλέπεται εξαίρεση από 
την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει 
των ανανεώσεων ή παρατάσεων των συμβάσεων προ-
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου που απασχολείται στο πλαίσιο ερευνητικών, 
αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

8. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (20/Α΄).
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9. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (116/Α΄).

10. Την αριθμ. 36166/14-10-2015 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα» (2252/Β΄).

11. Την αριθμ. Υ21/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (2144/Β΄).

12. Την αριθμ. Υ29/18-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168/Β΄).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των 
ΟΤΑ, η οποία θα καλυφθεί από τους αποδιδόμενους από 
τον τακτικό προϋπολογισμό ΚΑΠ και από προγράμμα-
τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατό-
μων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το 
έτος 2016, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 
του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, σε 3933 
άτομα συνολικά, εκ των οποίων 933 θα αμείβονται από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ ενώ 3000 
θα προσληφθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξια-
κών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 16931 (2)
Έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και ταυτόχρονη κατάργηση της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 και των παραγράφων 

11, 12,13, 14, 15, 16 και 17 του άρθρου 80 του Νόμου 

4375/2016 (51/Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρε-
σίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υπο-
δοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινές 
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθε-
στώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (Ι.180/
29-6-2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διε-
θνούς προστασίας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Νόμου 3907/2011 
(7/Α΄) «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώ-
της Υποδοχής, προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008 /115/ ΕΚ σχετικά με 
τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη 
για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπη-
κόων τρίτων χωρών και λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 102/2012 (169/Α΄) «Οργάνωση 
και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουρ-
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

4. Το Π.δ. 105/2014 (172/Α΄) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών», όπως ισχύει.

5. Το Π.δ. 24/2015 (20/Α΄) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων».

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

7. Την αριθμ. Υ10/25-9-2015 (2109/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Ιωάννη Μουζάλα».

8. Το γεγονός ότι από την κατωτέρω απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Την έναρξη της λειτουργίας της Διεύθυνσης Υποδο-
χής και Ταυτοποίησης από τη δημοσίευση της παρούσας 
αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Την κατάργηση της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης.

3. Από την έναρξη της λειτουργίας της Υπηρεσίας Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης:

Α. Το σύνολο των εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Πρώ-
της Υποδοχής μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Υπηρε-
σία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Β. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης υπεισέρ-
χεται αυτοδικαίως στις εκκρεμείς συμβάσεις που έχει 
συνάψει η υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στη θέση της 
τελευταίας, την οποία διαδέχεται ως προς όλα τα δικαι-
ώματα και τις υποχρεώσεις.

Γ. Τυχόν εκκρεμή προγράμματα χρηματοδότησης ή 
προμηθειών από εσωτερικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
πόρους και κάθε άλλους πόρους, των οποίων ο δικαιούχος 
και εκτελεστής είναι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, εκτε-
λούνται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Δ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Υπη-
ρεσία Πρώτης Υποδοχής ή Κέντρα Πρώτης Υποδομής ή 
Κινητές Μονάδες νοείται η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης και οι αντίστοιχες περιφερειακές δομές της.

Ε. Το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού 




