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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1525 (1)
  Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριό−

τητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 

Ν. 2314/1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημά−
των» (ΦΕΚ Α΄/59).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορ−
θωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης 
και άλλες διατάξεις».

3) Την αριθ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/
25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μι−
σθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών».

4) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2012) σχετικά με «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 858/Β/
1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους 
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Γ.Λ.Κ. και της εξουσίας να υπογραφούν «Με εντολή 
Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε 
Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ. όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 1121103/2068/0006Β/1998 
(ΦΕΚ 1175/Β/1998/11.11.1998) απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών.

6) Την αριθ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754Β/1997) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Δι−
ατακτών».

7) Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρε−
σίας μας για το έτος 2013 ποσού 5.040 Ευρώ, στον 
Ειδικό Φορέα 90−38/235 Κ.Α. Ε 1232 με ποσοστό διά−
θεσης 75% για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαριότητας, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητα της Δ.Ο.Υ Νομού 

Δήμος Επανομής
Highlight
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Λευκάδας του Ειδικού Φορέα 235 και Κ.Α.Ε. 1232 και στο 
ποσό των 472,50 Ευρώ, έως και Αύγουστο 2013 σύμφωνα 
με το υπάρχον ποσοστό διάθεσης του 75%.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2/5091/0026/
25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) του Υπουργού Οικο−
νομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 11 Φεβρουαρίου 2013

Ο Προϊστάμενος
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ

F

    Αριθ. 9852/ΔΙΟ 1507 (2)
Τροποποίηση Παγίας Προκαταβολής της ΜΕΑ ΟΟΣΑ 

ΠΑΡΙΣΙΩΝ.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 2362/1995 «Περί Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού» 

και ιδίως το άρθρο 46.
β. του Ν. 3871/2010 Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευ−

θύνη.
γ. του με αριθ. 113/2010 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες».
2. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/τ.Α/14.07.00) «Οργανι−

σμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
β. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α) «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Του Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α 213) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

δ. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Της αριθ. Υ48/12 (ΦΕΚ 2105 Β/9.7.2012) απόφαση 
Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Τα αρ. 84,85,86/2012 Π.Δ. (ΦΕΚ 141/21−6−12) με περι−
εχόμενα α) Αποδοχή παραίτησης Υπουργών β) Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργη−
ση υπηρεσιών γ) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Την αριθ. 64878/16−3−60 κοινή υπουργική από−
φαση για χορήγηση παγίας προκαταβολής στη 
ΜΕΑ παρά τον Ο.Ε.Ο.Σ και τις αριθ. 50459/13−3−61, 
201308/16−8−63, 74760/3755/19−6−75, 12536/878/23−3−78, 
112490/5097/10−9−81, 152814/9334/27−12−83, 38972/2310/
26−4−84, 13507/842/3−3−88, 2038730/Α3290/0024/11−5−89,
2033958/3912Α/0024/27−6−91, 2044988/5481/4−8−94, 2081607/ 
8704/Α0024/24−1−97, 2/5569/19−3−01 και 2/33292/Α0024/ 

3−6−02 (ΦΕΚ 1008 τ.Β/2−8−02) και 18016/ΔΙΟ 3797/18−4−12 
(ΦΕΚ 1460/2−5−2012) αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

5. Τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων−Εξόδων του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού όπως ισχύει (αριθ. εγκ. 2/50418/
30.4.01).

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Κατά τροποποίηση της αριθ. 18016/ΔΙ03797/18−4−2012 
απόφασης για την πάγια προκαταβολή της ΜΕΑ−ΟΟΣΑ 
εγκρίνουμε τα εξής:

Την αύξηση του ποσοστού διάθεσης στους κάτωθι 
κωδικούς αριθμούς εξόδων ως εξής: 

ΚΑΕ 0825 από 20% σε 100% 
ΚΑΕ 0899 από 20% σε 80% 
ΚΑΕ 1699 από 4% σε 15%
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/
ΤΜΔΜ/Φ32−Φ56/22714/10510/1259/276 (3)
    Τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−

Φ32/74198/1015/29−12−2003 κοινής υπουργικής απόφα−
σης «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, ορ−
γανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τό−
πους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο», όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕ−
ΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/595/15−6−2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Π.Δ. 63/2005, 
Φ.Ε.Κ. 98 /Α΄/22−4−2005).

β) Του άρθρου 46 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο−
νομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/28−6−2002).

γ) Του Π.Δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13−6−2003).

δ) Του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21−06−2012) «Ίδρυση 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21−06−2012) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Του Π.Δ. 96/2012 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 154/Α΄/24.07.2012).

ζ) Του Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».
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η) Της με αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Φ.Ε.Κ. 
2105/Β΄/9−7−2012).

θ) Της αριθ. Υ27/απόφασης περί Καθορισμού αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Κωνσταντίνου 
Τζαβάρα (ΦΕΚ 2048/Β΄/28.6.2012).

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28−11−90 (Φ.Ε.Κ. 743/Β΄/29−11−90)
«Εξαίρεση από τον περιορισμό των τριών υπογραφών».

3. Την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−Φ32/74198/1015/
29−12−2003 κοινή υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1970/Β΄/
31−12−2003) περί «Δικαιώματος εισόδου σε μεμονωμένα 
Μνημεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστο−
ρικούς Τόπους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο».

4. Την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ /Γ2/Φ32−Φ56/56729/595/
15−6−2012 κοινή υπουργική απόφαση περί Τροποποίησης 
της με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−Φ32/74198/ 
1015/29−12−2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Δικαίωμα 
εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, οργανωμένους Αρχαι−
ολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τόπους και Μουσεία που 
ανήκουν στο Δημόσιο» (ΦΕΚ 1945/Β΄/15−6−2012)».

5. Την ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/78607/2124/
21−10−2004 «Καθορισμός της 27ης Σεπτεμβρίου (Παγκόσμια 
Ημέρα Τουρισμού) ως ημέρας ελευθέρας εισόδου του 
κοινού σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μουσεία και Συλλο−
γές που ανήκουν στο Δημόσιο» (ΦΕΚ 1611/Β΄/29.10.2004).

6. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/
Γ2/Φ56−Φ32/74198/1015/29−12−2003 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνημεία, 
οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορικούς Τό−
πους και Μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο», όπως 
τροποποιήθηκε με την με την αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/
ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/595/15−6−2012 κοινή υπουργι−
κή απόφαση, ως εξής:

Άρθρο 1
1. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1 

της με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/
595/15−6−2012 κοινής υπουργικής απόφασης τροποποι−
είται ως εξής:

β) Την Εθνική εορτή 28η Οκτωβρίου, τις επετειακές 
ή βάσει διεθνών συμβάσεων ημερομηνίες, 18η Απριλίου 
(Διεθνής Ημέρα Μνημείων), 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα 
Μουσείων), 5η Ιουνίου (Παγκόσμιος Ημέρα Περιβάλλο−
ντος), το Διήμερο Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου 
εκάστου έτους), καθώς και η 6η Μαρτίου (Μνήμη Μελίνας 
Μερκούρη).

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της αριθ. ΥΠΠΟΤ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/595/15−6−2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης προστίθεται η περίπτωση γ ως 
εξής:

γ) καταργείται η 27η Σεπτεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα 
Τουρισμού) ως ημέρας ελευθέρας εισόδου του κοινού 
σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και συλλογές που 
ανήκουν στο Δημόσιο.

3. Η περίπτωση γ της παραγράφου 5 του άρθρου 1 
της με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−Φ32/74198/
1015/29−12−2003 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 

η παράγραφος τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΤ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/595/15−6−2012 κοινή 
υπουργική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:

«β. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων, Στρατιωτικών Σχολών ή Ισοτίμων Σχολών 
των Κρατών − Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και των Σχολών Ξεναγών, με την επίδειξη της φοιτητικής 
τους ταυτότητας».

4. Η περίπτωση η της παραγράφου 5 του άρθρου 1 
της με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−Φ32/74198/
1015/29−12−2003 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως 
η παράγραφος τροποποιήθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΤ/
ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/565/15−6−2012 κοινή 
υπουργική απόφαση, τροποποιείται ως εξής:

«στ. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις επισκέψεις σχολεί−
ων και ιδρυμάτων της Α΄βάθμιας, Β΄βάθμιας και Γ΄βάθ−
μιας εκπαίδευσης και Στρατιωτικών Σχολών».

5. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 1 της με αριθμ. 
ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32−Φ56/56729/595/15−6−2012 
κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι περιπτώ−
σεις ια, ιβ, ιγ ως εξής:

ια) Οι ακαδημαϊκοί
ιβ) Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α΄βάθμιας, Β΄βάθ−

μιας και Γ΄βάθμιας εκπαίδευσης (εν ενεργεία ημεδαποί 
και αλλοδαποί). Στην περίπτωση των αναπληρωτών και 
ωρομισθίων καθηγητών, η έκδοση δελτίου ελευθέρας 
εισόδου είναι δυνατή για το διάστημα που ασκούν το 
εκπαιδευτικό λειτούργημα.

ιγ) Τα μέλη του Ελληνικού Καλλιτεχνικού και Εικαστι−
κού Επιμελητηρίου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

F
Αριθ. 1092 (4)
Τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής του επενδυτι−

κού σχεδίου της επιχείρησης «ADAMS ECO PACK 
A.E.», στην κατηγορία της Περιφερειακής Συνοχής 
των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του 
N. 3908/2011 (2η περίοδος 2011), όπως ισχύει, για την 
ενίσχυσή της με το κίνητρο της επιχορήγησης και 
το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής.

Με την αριθ. 1091/ΕMΑ/6/00011/Σ/Ν. 3908/2011/7−3−2013 
απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας και Θράκης τρο−
ποποιείται η αριθ. 4369/ΕMΑ/6/00011/Σ/Ν. 3908/2011/
29−11−2012 (ΦΕΚ 3325/τ.Β΄/12−12−2012) απόφασή του περί 
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, 
και ειδικότερα στην κατηγορία της Περιφερειακής Συ−
νοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 
αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η περίοδος 2011) της επι−
χείρησης «ADAMS ECO PACK A.E.» που θα απορροφηθεί 
από την «ALFA−BETA ROTO A.B.E.E.» και θα αλλάξει την 

Δήμος Επανομής
Highlight
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επωνυμία της σε «ALFA−BETA ROTO A.B.E.E.» (φορέας), 
που αφορά στην ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΥ−
ΚΑΜΠΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΚΑΔ 2008 κύριου 
κλάδου δραστηριότητας: 22.22) στη θέση ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, του Δήμου ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ−ΣΑΠΩΝ, 
της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης (Νομός Ρο−
δόπης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 
έντεκα εκατομμύρια εννιακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες 
οκτακόσια είκοσι πέντε ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά 
(11.928.825,69 €). 

Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε πέντε εκατομμύ−
ρια εννιακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια 
δώδεκα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (5.964.412,85 €), 
ήτοι ποσοστό 50,000% του ενισχυόμενου κόστους και 
χορηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της φο−
ρολογικής απαλλαγής.

Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας 
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή 
της, ανέρχονται σε 100,00 που αντιστοιχούν σε 101,17 
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.). 

Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 56,00 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη 
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία 
έχει υποβληθεί.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

F
Αριθ. 928 (5)
    Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Πύδνας − Κολιν−
δρού Ν. Πιερίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) «Κάλυψη δαπανών μετακινού−
μενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλ−
λες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις 
της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονομικής κρίσης 
σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο όριο των επιτρε−
πόμενων κατ’ έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α΄) 
καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του 
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη−
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Την αριθ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) από−
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης, «Παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων “Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα” στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής».

7. Το αριθ. 1573/01−02−2013 έγγραφο του Δήμου Πύδ−
νας − Κυλίνδρου που αφορά αίτημα για τον καθορισμό 
του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνη−
σης εκτός έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για το 
έτος 2013, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων ημε−
ρών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 
Δήμου Πύδνας − Κολινδρού για το έτος 2013 ως εξής:

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ

1 ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 60

2 ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ

1 60

3 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1 60

4 ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 60

5 ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 60

6 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

1 60

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
ύψους 3.000,00 ΕΥΡΩ περίπου, για το οικονομικό έτος 
2013, στον ΚΑΕ 10/6422.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 22 Φεβρουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
Αριθ. 21527/12 (6)
    Τροποποίηση της αριθ. 18949/29−11−2011 απόφασης (ΦΕΚ 

172/Β΄/6−2−2012) περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρ−
χου σε υπαλλήλους του Δήμου Δοξάτου Ν. Δράμας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 4 του άρθρου 2 του 
Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αυτές 
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αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 9 του 
Ν. 2307/1995.

3. Την αριθ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1984) 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την αριθ. Φ.127080/57510/31−12−2010 (Εγκύκλιο 65) 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

5. Τις αριθ. 74895/60/30−12−2010 και 5370/15/02−02−2011 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6. Την αριθ. Φ. 127080/57510/31−12−2010 (Εγκύκλιο 65) 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α΄/30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

8. Την αριθ. 18949/29−11−2011 απόφασή μας (ΦΕΚ 172/
Β΄/6−2−2012) περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου σε 
υπαλλήλους του Δήμου Δοξάτου του Νομού Δράμας.

9. Το αριθ. 23803/19−12−2012 έγγραφο του Δημάρχου 
Δοξάτου, με το οποίο αναθέτει τα καθήκοντα ληξιάρχου 
για την Δημοτική Ενότητα Δοξάτου με έδρα τα Κύρια 
στον Χαραλαμπίδη Πολύβιο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, 
λόγω συνταξιοδότησης της οριζόμενης με την ως άνω 
απόφαση υπαλλήλου, καθώς και λόγω αδυναμίας να 
εκτελέσει ο ίδιος τα καθήκοντα του Ληξιάρχου.

10. Την αριθ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄/31−01−2011) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης για παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ−
θυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊστα−
μένους των οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 18949/29−11−2011 απόφασή μας 
(ΦΕΚ 172/Β΄/6−2−2012] ως προς την παρ. (α΄) αυτής και 
αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου στην Δημοτική Ενό−
τητα Δοξάτου του Δήμου Δοξάτου με έδρα τα Κύρια, 
στον Πολύβιο Χαραλαμπίδη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 18949/29−11−2011 απόφασή 
μας (ΦΕΚ 172/Β΄/6−2−2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 31 Ιανουαρίου 2013 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

F
Αριθ. Οικ. 1538 (7)

    Υπερωριακή εργασία προσωπικού δακοκτονίας Π.Ε. 
Λακωνίας έτους 2013.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Το άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου» (ΦΕΚ 224 Α΄).

3. Τις ανάγκες του προγράμματος δακοκτονίας έτους 
2013.

4. Το γεγονός ότι η διάρκεια τον εργασιών δακοκτο−
νίας ορίζεται από 1ης Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε 
χρόνου (απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι−
κών − Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Α.Π. 123877 
(ΦΕΚ 775/Β΄/9−6−2005)

5. Τις διατάξεις του Ν. 2732/1999.
6. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 σύμφωνα με το οποίο 

ο αριθμός ωρών απογευματινής υπερωριακής με αμοιβή 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίος και οι ώρες νυκτερινών Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβούν 
τις δεκαέξι (16) κατά περίπτωση το μήνα.

7. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 
Ν. 2738/1999.

8. Την αναγκαιότητα που προκύπτει για την υπερω−
ριακή απασχόληση από την φύση του αντικειμένου της 
Δακοκτονίας, (πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού, 
πρόσληψη τομεαρχών αποθηκαρίων, μισθοδοσία Το−
μεαρχών και εργατοτεχνικού προσωπικού, διενέργεια 
όλων των διαγωνισμών, αναγκαιότητα επεμβάσεων βά−
σει δεδομένων του δακοπληθυσμού και όχι προγραμ−
ματισμένων επεμβάσεων, αναγκαιότητα ελέγχου, επο−
πτείας και παρακολούθησης τον συνεργείων ψεκασμού 
καθώς και του εποχικού προσωπικού).

9. Την αριθ. 1968/11−2−2013 απόφαση Περιφερειάρχη για 
ορισμό υπευθύνων Δακοκτονίας έτους 2013.

10. Την εγγεγραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € στον 
Ε.Φ. 4295, ΚΑΕ 0511.0001 της Περ. Ενότητας Λακωνίας, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
Το διάστημα παροχής της υπερωριακής εργασίας από 

την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στο ΦΕΚ μέ−
χρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

1. Για το Δ/ντή Δακοκτονίας, τους επόπτες Δακοκτονί−
ας, το λογιστή Δακοκτονίας, το γραμματέα Δακοκτονί−
ας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας υπερωριακή 
εργασία, με αμοιβή ως ακολούθως:

α) Δ/ντής δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες.
β) Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες για κάθε 

επόπτη.
γ) Λογιστής μέχρι 200 ώρες.
δ) Γραμματέας μέχρι 200 ώρες. 
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 ο αριθμός 

ωρών απογευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασί−
ας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

2. Ο Δ/ντής Δακοκτονίας, οι επόπτες Δακοκτονίας, ο 
λογιστής Δακοκτονίας και ο γραμματέας Δακοκτονίας, 
οι οποίοι θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα δακοκτονίας 
έτους 2013 (του καταργηθέντος Ταμείου Προστασίας 
Ελαιοπαραγωγής), είναι υπάλληλοι της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
και έχουν ορισθεί με την αριθ. 1968/11−2−2013 απόφαση 
Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

3. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας Λακωνίας θα 
καθορίζονται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απα−
σχόλησης με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά 
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μήνα για τον κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες 
εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας.

4. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας είναι ο Δ/ντής Δακοκτονίας Λακωνίας.

5. Η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώ−
σεις του προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2013 βάσει 
κατανομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων που έχουν εγγραφεί στον κρατικό προϋπο−
λογισμό του έτους 2013 και αφορούν τους Αυτοτελής 
Κοινοτικούς Πόρους των Περιφερειών και συγκεκριμένα 
από τον ΚΑΕ 4295.0511.0001 του προϋπολογισμού της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου (Περ. Ενότητα Λακωνίας) 
στον οποίο έχει εγγραφεί ποσό 10.000,00 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 4 Μαρτίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
Aριθ. 31193 (8)
    Καθιέρωση νυκτερινής εργασίας των εργαζομένων στο 

Κυνοκομείο του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, έτους 
2013.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007.
4. Τον Κ.Α. 10−6042, του Προϋπολογισμού του Δήμου 

Ηρακλείου οικονομικού έτους 2013, στον οποίο υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση για αμοιβή νυκτερινής εργασίας 
υπαλλήλων του Δήμου μας. Η δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των 10.000 ευρώ.

5. Το με αριθ. 5579/16−1−2013 έγγραφο της Υπεύθυνης 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, από το οποίο 
προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η νυκτερινή απασχόλη−
ση 4 υπαλλήλων του Γραφείου Φροντίδας Αδέσποτων 
Ζώων του Δήμου Ηρακλείου, καθ’ όλη την διάρκεια του 
έτους, δεδομένου ότι το ανωτέρω Γραφείο, έχει εξαι−
ρεθεί από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας 
εργασίας και έχει καθιερωθεί η εξαήμερη εβδομαδιαία 
εργασία επί 24ώρου βάσεως με την 4479/14−5−2012 από−
φαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κρήτης (ΦΕΚ 1751/25−5−2012 τ.Β΄).

Η νυκτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Γραφείου 
Φροντίδας Αδέσποτων Ζώων, είναι απαραίτητη για να 
καλυφθούν οι ανάγκες της πόλης του Ηρακλείου, στην 
περισυλλογή, μεταφορά, περιποίηση και αποθεραπεία 
των τραυματισμένων αδέσποτων ζώων, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι υφίσταται εξαιρετική υπηρεσιακή 
ανάγκη για την καθιέρωση νυκτερινής εργασίας σε τέσ−
σερις (4) υπαλλήλους του Γραφείου Φροντίδας Αδέσπο−
των Ζώων του Δήμου μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 1 Μαρτίου 2013

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Ο Αντιδήμαρχος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ

Αριθ. 131Δ (9)
    Προσδιορισμός εξαιρετικών, απρόβλεπτων, έκτακτων 

αναγκών που δικαιολογούν την καθιέρωση υπερωρι−
ακής εργασίας μονίμων και αορίστου χρόνου υπαλ−
λήλων του Δήμου Πύργου, για το έτος 2013.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

Α΄ 87/7.6.2010) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 20 του Ν. 4024/2011 περί 
«Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίο μισθολόγιο − βαθ−
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 36, των παρ. 2 και 3 του 

άρθρου 48 και του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 ΔΚΚ 
(ΦΕΚ Α΄ 143/28−6−07).

5. Την αριθ. οικ.2/78400/0022/14−11−11 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. 
περί «Παροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξε−
ων του δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 10, του Ν. 2503/1997.
7. Τις αριθ. 125Δ/26−2−2013, και 126Δ/26−2−2013 αποφά−

σεις Δημάρχου Πύργου περί ορισμού Πρακτικογράφου 
του Δ.Σ. και καταβολής αποζημίωσης Ληξιάρχων αντί−
στοιχα.

8. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων.
9. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες για το έτος 2013: 

η αποκομιδή μεγάλου όγκου απορριμμάτων. Η έλλειψη 
προσωπικού, λόγω συνταξιοδοτήσεων, που δυσχεραίνει 
την εκτέλεση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων και την 
εξυπηρέτηση των 48 Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτή−
των του Καλλικρατικού Δήμου Πύργου. Η τήρηση των 
πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
και των Τοπικών Συμβουλίων. Η εκτέλεση καθηκόντων 
Ληξιάρχων σε υπαλλήλους πέραν του υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας τους, επιβάλλουν την υπερωριακή 
απασχόληση του υπάρχοντος προσωπικού.

10. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από 
την ανωτέρω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 
25.520,00 ευρώ και θα αντιμετωπισθεί από τις παρα−
κάτω πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Πύρ−
γου, οικ. έτους 2013: Κ.Α:10.6012.02 ποσού 5.520,00 €, 
Κ.Α:10.6022.002 ποσού 1.000,00 €, Κ.Α:20.6012.01 ποσού 
15.000,00 €, Κ.Α:30.6012.01 ποσού 1.000,00 €, Κ.Α:30.6022.01 
ποσού 1.000,00 €, Κ.Α:35.6012.01 ποσού 1.000,00 € και 
K.A.:50.6012.01 ποσού 1.000 €.

11. Τη μη καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους Προ−
ϊστάμενους Δ/νσεων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 
20 του Ν. 4024/2011, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε για το έτος 2013, για το τακτικό προ−
σωπικό και για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ. 
Αορίστου Χρόνου του Δήμου Πύργου, την εργασία με 
αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό−
λησης των υπαλλήλων των Υπηρεσιών: 

Α. Καθαριότητας: για μέγιστο αριθμό απασχολούμε−
νων τακτικών υπαλλήλων: 50 και 57 με σχέση Ι.Δ. Αορί−
στου Χρόνου. Για την Υπηρεσία της Καθαριότητας καθι−
ερώνεται και εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης και κατά τις νυχτερινές 
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ώρες, για 48 μόνιμους υπαλλήλους καθώς η Υπηρεσία 
λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράω−
ρη βάση, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
επίσημες αργίες κ.λπ. (ΦΕΚ 1751/3−8−2011, τ.Β΄). 

Β. Πρασίνου: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων τα−
κτικών υπαλλήλων: 6. Για την Υπηρεσία Πρασίνου καθι−
ερώνεται και εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης και κατά τις νυχτερινές 
ώρες, για 4 υπαλλήλους καθώς η Υπηρεσία λειτουργεί 
όλες τις ημέρες του μήνα σε δωδεκάωρη βάση, καθώς 
και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, επίσημες αργίες 
κ.λπ. (ΦΕΚ 1751/3−8−2011, τ.Β΄). 

Γ. Τεχνικών − Πολεοδομίας: για μέγιστο αριθμό απα−
σχολούμενων τακτικών υπαλλήλων: 38 και 12 με σχέση 
Ι.Δ. Αορίστου Χρόνου.

Δ. Διοικητικών: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
τακτικών υπαλλήλων: 50 και 29 με σχέση Ι.Δ. Αορίστου 
Χρόνου. Για τους Σχολικούς Φύλακες καθιερώνεται και 
εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και κατά τις νυχτερινές ώρες, ήτοι για 23 
υπαλλήλους ΙΔΑΧ, καθώς η Υπηρεσία τους λειτουργεί 
όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετράωρη βάση, 
καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, επίσημες 
αργίες κ.λπ. (ΦΕΚ 1751/3−8−2011, τ.Β΄). 

Ε. Οικονομικών: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
τακτικών υπαλλήλων: 14. 

ΣΤ. Γραφείου στήριξης αιρετών προσώπων: για μέγι−
στο αριθμό απασχολούμενων τακτικών υπαλλήλων 4.

Ζ. Ληξιάρχους: για μέγιστο αριθμό απασχολούμενων 
τακτικών υπαλλήλων: 4. 

Η. Πρακτικογράφος Δ.Σ.: για μέγιστο αριθμό απασχο−
λούμενων τακτικών υπαλλήλων: 1.

Θ. Δημοτική Αστυνομία: για μέγιστο αριθμό απασχο−
λούμενων τακτικών υπαλλήλων: 18, καθιερώνεται και 
εργασία με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης και κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς η 
Υπηρεσία τους λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα σε 
εικοσιτετράωρη βάση, καθώς και Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες, επίσημες αργίες κ.λπ. (ΦΕΚ 1751/3−8−2011, 
τ.Β΄).

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του ανωτέρω 
προσωπικού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας, με υπεύθυνο για την παρα−
κολούθηση, την βεβαίωση της πραγματοποίησης της 
υπερωριακής απασχόλησης και την εκτέλεση των αντί−
στοιχων εργασιών, το Δήμαρχο.

Ο αριθμός ωρών της υπερωριακής εργασίας των μο−
νίμων και ΙΔΑΧ, κατά τις απογευματινές και νυχτερινές 
ώρες μέχρι τις 6:00 το πρωί (πέρα από τις ώρες τις 
υποχρεωτικής απασχόλησης) ορίζεται ως κάτωθι:

 Διοικητικές υπηρεσίες 500 ώρες
 Οικονομικές υπηρεσίες 500 ώρες
 Τεχνικές Υπηρεσίες − Πολεοδομία 300 ώρες
 Καθαριότητα 1.500 ώρες
 Υπηρεσία Πρασίνου 600 ώρες
 Γραφείο στήριξης αιρετών προσώπων  100 ώρες
 Ληξίαρχοι 960 ώρες
 Πρακτικογράφος 240 ώρες
 Δημοτική Αστυνομία 200 ώρες

Ο αριθμός ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες που παρέχεται από της 8ης πρωινής 
μέχρι της 20ης νυχτερινής ώρας ορίζεται ως κάτωθι:

 Διοικητικές υπηρεσίες 100 ώρες

 Οικονομικές υπηρεσίες 100 ώρες
 Τεχνικές Υπηρεσίες 200 ώρες
 Καθαριότητα 1.000 ώρες
 Υπηρεσία Πρασίνου 100 ώρες
 Γραφείο στήριξης αιρετών προσώπων  100 ώρες
 Πρακτικογράφος 100 ώρες
 Δημοτική Αστυνομία 100 ώρες

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται από Δευτέρα 
έως και Κυριακή.

Ορίζουμε πως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπό−
θεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού 
υπερωριακά από άλλο φορέα, η υπερωριακή απασχό−
ληση θα εκτελείται τις απογευματινές και νυχτερινές 
ώρες, όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας πέραν 
του κανονικού ωραρίου.

Οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής 
ή νυχτερινής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 
είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, καθώς και 
στην καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες, δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα έξι (16) 
κατά περίπτωση το μήνα, με την προβλεπόμενη από 
το Νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών του Δήμου Πύργου, όπως αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας.

Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πύργος, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 18 (10)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, «Καλ−

λικράτης» (ΦΕΚ 87 τ.Α΄ 7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

226 τ.Α΄ 27−10−2011), σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται 
η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέραν του κανονικού 
ωραρίου των υπαλλήλων Δημοσίου, ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ., 
για την αντιμετώπιση έκτακτων κατεπειγουσών υπηρε−
σιακών αναγκών.

3. Την με αριθμ. πρωτ. 2/78400/022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Γεν. Λογιστηρίου του Κράτους, Δ/νση Μισθολογίου 
με θέμα «παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολο−
γικών ρυθμίσεων» αρ. 20 όπου προβλέπεται ότι ισχύουν 
και για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού οι διατάξεις του δημοσίου 
με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 
2503/1997 Α΄ και παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/1999.

4. Την απόφαση 266/2011 του Δημάρχου Πρέβεζας που 
ορίζει υπάλληλο για την γραμματειακή υποστήριξη και 
την λογιστική παρακολούθηση του Συνδέσμου Ύδρευ−
σης.

5. Το γεγονός ότι ο Σύνδεσμος Ύδρευσης στερείτε 
Διοικητικού προσωπικού.

6. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
Ν. 2503/1997.

7. Τις όμοιες του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007.
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8. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στους Κ.Α του 
προϋπολογισμού του Συνδέσμου, αποφασίζει:

Καθιερώνουμε εργασία με αμοιβή για μονίμους υπαλ−
λήλους των υπηρεσιών του Συνδέσμου, ως εξής

Υπηρεσίες Α/α Υπερωριακή εργασία 
απογευματινών ωρών μέχρι 
22.00μ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

(1) ένας υπάλληλος
(3) τρείς υπάλληλοι

Τα όρια απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως 
εξής

Υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών έως 20 
ώρες μηνιαίως.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 
3.600 ευρώ η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Δήμου του οικονομικού έτους 2013 και τους ΚΑΕ 

02.10.6012 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση − 
Υπηρεσία Ύδρευσης» και 02.10.6042 «Αποζημίωση για 
υπερωριακή απασχόληση − Υπηρεσία Διοικητική».

Η σχετική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβεί το ύψος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μη−
νιαίως υπό του Προέδρου του Ν.Π.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων 
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα 
και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφ’ όσον το 
επιβάλουν οι ανάγκες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πρέβεζα, 16 Ιανουαρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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