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OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλο−
ποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις».
2. Της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄226)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015».
3. Του Ν. 3325/2005 (Α΄68) «Ίδρυση και λειτουργία βι−
ομηχανικών−βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
4. Του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
το άρθρο 13 αυτού.
5. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (Α΄232), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (Α΄57).
6. Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Toυ Π.Δ. 27/96 (Α΄19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρι−
σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του Π.Δ.122/2004
(Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
8. Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
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και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
9. Του Π.Δ. 189/09 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
10. Του Π.Δ. 96/10 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων».
11. Του Π.Δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
12. Του Π.Δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του Π.Δ.396/1989
(Α΄172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
342/1990 (Α΄135) και το ΠΔ 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρω−
ση και τροποποίηση του ΠΔ 396/89 «Οργανισμός της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του
Ν. 2367/95 (Α΄261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και
άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 182/2005 (Α΄230) «Διάρ−
θρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και
Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης».
13. Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
14. Του Π.Δ. 86/2012 (Α΄141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
15. Της υπ’ αριθμ. 30376/Δ106 721/2012 (Β΄2094/2012)
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
16. Του Π.Δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και
Υφυπουργών».
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Για τη βεβαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δή−
λωσης και για τον εκ των υστέρων έλεγχο της ορθότη−
τας του περιεχομένου της για την απαλλαγή των δρα−
στηριοτήτων, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου
19 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), από την υποχρέωση
εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας,
καταβάλλεται από το φορέα της δραστηριότητας άπαξ
παράβολο εκατό (100) ευρώ.
2. Για την έκδοση απόφασης χορήγησης άδειας εγκα−
τάστασης και άδειας λειτουργίας, για τη βεβαίωση της
κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης για τη λειτουργία

των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σύμφωνα με την
παρ. 3 του άρθρου 19 και για τη λειτουργία δραστηρι−
οτήτων μέσης όχλησης, εφόσον η Υπεύθυνη Δήλωση
συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 19, για την έκδοση απόφασης προθε−
σμίας για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση δραστη−
ριοτήτων που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011
(ΦΕΚ Α΄143) και για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων,
καταβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας πα−
ράβολο που καθορίζεται ως εξής:
Α. Για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και εφόσον
πρόκειται:
i. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανο−
λογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και τριακόσιες χιλιάδες
(300.000) ευρώ και η ισχύς μέχρι 200 KW ή προκειμένου
περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα
είναι μικρότερη ή ίση των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών
μέτρων, καταβάλλεται παράβολο διακοσίων (200) ευρώ.
ii. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχα−
νολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι εξακόσιες χιλιάδες
(600.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 400 KW ή προκειμένου
περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικανότη−
τα είναι μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων (2.000) κυβικών
μέτρων και μικρότερη ή ίση των τριών χιλιάδων (3.000)
κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο τριακοσίων
(300) ευρώ.
iii. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μη−
χανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι ένα εκατομμύριο
(1.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 1.000 KW ή προκει−
μένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική ικα−
νότητα είναι μεγαλύτερη των τριών χιλιάδων (3.000)
κυβικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των πέντε χιλιάδων
(5.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο τετρα−
κοσίων (400) ευρώ.
iv. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχα−
νολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι δυο εκατομμυρίων
(2.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 2.000 KW ή προ−
κειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική
ικανότητα είναι μεγαλύτερη των πέντε χιλιάδων (5.000)
κυβικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των δέκα χιλιάδων
(10.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο πε−
ντακοσίων (500) ευρώ.
v. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μη−
χανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι τρία εκατομμύρια
(3.000.000) ευρώ και ισχύος μέχρι 4.000 KW ή προ−
κειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευτική
ικανότητα είναι μεγαλύτερη των δέκα χιλιάδων (10.000)
κυβικών μέτρων και μικρότερη ή ίση των είκοσι χιλιά−
δων (20.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο
εξακοσίων (600) ευρώ.
vi. Για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχα−
νολογικού εξοπλισμού είναι άνω των τριών εκατομμυ−
ρίων (3.000.000) ευρώ και ισχύος άνω των 4.000 KW ή
προκειμένου περί αποθηκών των οποίων η αποθηκευ−
τική ικανότητα είναι μεγαλύτερη των είκοσι χιλιάδων
(20.000) κυβικών μέτρων, καταβάλλεται παράβολο ίσο
με το μηδέν τρία τοις χιλίοις (0,3‰) της αξίας του μη−
χανολογικού εξοπλισμού και όχι μεγαλύτερο των πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Τα παραπάνω παράβολα καταβάλλονται και σε κάθε
περίπτωση χορήγησης άδειας εγκατάστασης για επέ−
κταση ή εκσυγχρονισμό υπολογιζόμενα επί της αξίας
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και της ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή της
αποθηκευτικής ικανότητας της επέκτασης ή του εκ−
συγχρονισμού.
Β.i. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας και για την βε−
βαίωση της κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης για τη
λειτουργία των δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης σύμ−
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 και για τη λειτουργία
δραστηριοτήτων μέσης όχλησης, εφόσον η Υπεύθυνη
Δήλωση συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 19, καταβάλλεται παράβολο
ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30 %) του παραβόλου που
προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης
σε κάθε περίπτωση αυτής, όπως ορίζεται παραπάνω.
ii. Για τις υφιστάμενες μονάδες, που η άδειά τους, μετά
τη λήξη της, θα καταστεί αόριστης χρονικής διάρκειας
το καταβλητέο παράβολο είναι το προβλεπόμενο από
τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.
iii. Τα παραπάνω παράβολα καταβάλλονται και σε
κάθε περίπτωση χορήγησης άδειας λειτουργίας για
επέκταση, υπολογιζόμενα επί της αξίας και ισχύος του
μηχανολογικού εξοπλισμού ή της αποθηκευτικής ικα−
νότητας της επέκτασης.
iv. Για τη χορήγηση ενιαίας άδειας εγκατάστασης και
λειτουργίας στις μεταποιητικές δραστηριότητες σύμ−
φωνα με τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 39 του
Ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), καταβάλλονται αθροιστικά τα πα−
ράβολα της περίπτωσης Α και Βi της παραγράφου αυτής.
v. Το παράβολο που προβλέπεται σε κάθε περίπτωση
καταβάλλεται εφ’ όσον συμπίπτουν στην ίδια κατηγορία
η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και η ισχύς αυτού.
Εφ’ όσον όμως δεν συμπίπτουν τότε καταβάλλεται το
υψηλότερο υπολογιζόμενο παράβολο που προκύπτει
είτε βάσει της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού
είτε βάσει της ισχύος του.
Γ. Για την έκδοση απόφασης χορήγησης προθεσμίας
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση, καταβάλλεται
παράβολο ίσο με το ένα και πέντε τοις χιλίοις (1,5‰)
της αξίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά όχι κα−
τώτερο των τριακοσίων (300) ευρώ και όχι μεγαλύτερο
των χιλίων (1.000) ευρώ.
3. Τα παράβολα που ορίζονται στην προηγούμενη
παράγραφο διπλασιάζονται εφόσον βεβαιώνεται η κα−
τάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης ή η άδεια χορηγείται
μετά από απόφαση διακοπής της λειτουργίας της δρα−
στηριότητας.
4. Για την υποβολή καταγγελίας που αφορά μετα−
ποιητική δραστηριότητα καταβάλλεται από τον κα−
ταγγέλλοντα παράβολο διακοσίων (200) ευρώ εφόσον
πρόκειται για βιομηχανία−βιοτεχνία και παράβολο εκατό
(100) ευρώ για όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες του
άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό του παραβόλου
επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα σε περίπτωση που
αποδειχθεί ότι η καταγγελία ευσταθεί.

Αδειοδοτούσας Αρχής που διενεργούν επιθεωρή−
σεις, σύμφωνα με το επόμενο άρθρο, για την κάλυψη
άλλων σχετικών με την αδειοδότηση λειτουργικών
αναγκών, για την κάλυψη δαπάνης απομάκρυνσης
επικίνδυνων ουσιών και για την υλοποίηση σκοπών
και δράσεων βιομηχανικής και επιχειρηματικής ανά−
πτυξης στην περιοχή.
2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται να υποβάλλει
προς την Κεντρική Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Αδει−
οδότησης του άρθρου 32 του Ν.3982/2011 το Δεκέμβριο
κάθε έτους έκθεση διαχείρισης των πόρων που συ−
γκεντρώνει από τα παράβολα της παρούσας για τους
σκοπούς βιομηχανικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης
στην εκάστοτε περιοχή.

Άρθρο 2

* Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία
Δημόσιων Έργων.

1. Το κατά περίπτωση καταβαλλόμενο παράβολο
σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας αποτελεί πόρο
της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής και κατατίθεται
σε Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό, που συνιστάται
σε κάθε μία εξ αυτών, ως ορίζονται στην παρ. 14
του άρθρου 17 του Ν.3982/2011. Το ποσό αυτό δια−
τίθεται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής για
την κάλυψη της αποζημίωσης των υπαλλήλων της

Άρθρο 3
1. Καθορίζεται αποζημίωση για τους υπαλλήλους της
εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής, που διενεργούν επιθε−
ωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.3982/2011, στο
ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά έλεγχο και μέχρι του
ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως.
2. Οι επιθεωρήσεις και το βοηθητικό έργο σύνταξης
των σχετικών εκθέσεων πραγματοποιούνται μετά τη
λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών
και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση.
3. Οι υπάλληλοι της εκάστοτε Αδειοδοτούσας Αρχής
υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες,
να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5)
επιθεωρήσεις. Για τις πέραν των αριθμού των πέντε (5)
επιθεωρήσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται αποζημίωση.
Άρθρο 4
Τα μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης
κατατεθειμένα παράβολα που συνοδεύουν αιτήσεις, οι
οποίες βρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας για την έκ−
δοση αδειών θεωρούνται επαρκή.
Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία
παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. Φ 15/οικ. 7814/614/14.4.2005
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄542).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
(2)

Με την αρ. πρωτ. Δ16α/011/452/ΑΦ/4.12.2012 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012), β) τις διατάξεις των άρθρων 70,
73 και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007), γ) τις
διατάξεις του Π.Δ 69/1988 (ΦΕΚ28/τ.Α΄/16.2.1988), δ) τις
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27.10.2011), ε) την από 1.10.2012 αίτηση της
κατωτέρω υπαλλήλου, στ) τη με αρ. πρωτ. Δ16α/06/432/
ΑΦ/12.11.2012 βεβαίωση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων της ΓΓΔΕ (Πρακτικό 18ο/2012) και ζ) την
αριθμ. Δ17α/04/125/Φ.Θ.2.2.1/7.8.2012 απόφαση μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, Πρ/νους Γεν. Δ/
νσεων, Πρ/νους Δ/νσεων και Τμημάτων της ΓΓΔΕ του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2308/τ.Β΄/8.8.2012)
μετατάσσεται η Τσούρτου Βασιλική του Παναγιώτη,
υπάλληλος με Γ΄ βαθμό του κλάδου ΔΕ Διοικ/κού−Λογ/
κού στον κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−
Οικονομικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της
και με το βαθμό που κατέχει, επειδή έχει τα παραίτητα
τυπικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε/ΥΠ.ΑΝΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ:/17347/ 3.12.2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1297/Γ/16.12.
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δ.Ε
ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Τροποποίηση της Φ. 27069/2011/0018058/18/11/2011 από−
φασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
Με την υπ’ αριθ. Φ.27069/37563/23/11/2012 τροποποιεί−
ται η υπ’ αριθ. Φ. 27069/2011/0018058/18/11/2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο
2844/15/12/2011 (τ. Β΄), α) ως προς το όνομα
από το λανθασμένο:
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»,
στο ορθό: «ΘΑΝΑΣΗΣ» και β) προσθήκη της χώρας
γέννησης, «ΑΛΒΑΝΙΑ».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ
F
(4)
Τροποποίηση της Φ.43147/2011/0013987/14/11/2011 από−
φασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής.
Με την υπ’ αριθ. Φ.43147/37584/23/11/2012 τροποποιεί−
ται η υπ’ αριθ. Φ.43147/2011/0013987/14/11/2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο
2776/02/12/2011 (τ. Β΄), ως προς τη χώρα γέννησης
από το λανθασμένο:
«ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ»,
στο σωστό:
«ΑΛΒΑΝΙΑ».
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

Αριθμ. 28159/1768
(5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας
Πεταλιδίου του Δήμου Μεσσήνης Νομού Μεσσηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ
87/τ.Α/7−6−2010)
4. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περι−
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ
σύμφωνα με το Ν.3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β/22−12−2010).
5. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/29−3−2011)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Γενικού
Γραμματέα” στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
6. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. πρωτ. Φ127080/57510/
31−12−2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξι−
αρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από
συνένωση ΟΤΑ με το ν.3852/2010».
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεσσήνης που συστάθηκε
με το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 αποτελείται από οκτώ
(8) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (επτά (7) Δή−
μους και μία Κοινότητα) και υποδιαιρείται σε οκτώ (8)
ληξιαρχικές περιφέρειες.
8. Την αριθμ. 44768/12−11−2012 απόφαση του Δημάρχου
Μεσσήνης με την οποία αναθέτει καθήκοντα Ληξιάρχου
για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου
στην δημοτική υπάλληλο Γουρνά Αθανασία του Πανα−
γιώτη κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου του
Δήμου Μεσσήνης στη μόνιμη υπάλληλο Γουρνά Αθανα−
σία του Παναγιώτη κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέ−
σεων Πολιτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 11 Δεκεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 26116/1499
(6)
Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής
Ενότητας Πεταλιδίου του Γρουσουζάκου Γεωργίου
του Ηλία του Δήμου Μεσσήνης Ν.Μεσσηνίας
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.Α/7−6−2010)
4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/29−3−
2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντο−
λή Γενικού Γραμματέα” στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
5. Την αριθμ. 443/4−2−2011 (ΦΕΚ 94/τ.Γ/22−2−2011) από−
φαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με την οποία
ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο
της Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου στον υπάλληλο
Γρουσουζάκο Γεώργιο του Ηλία
6. Την αριθμ. 44768/12−11−2012 απόφαση του Δημάρχου
Μεσσήνης από την οποία προκύπτει ότι ο παραπάνω
διορισθείς ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Πε−
ταλιδίου δεν είναι δυνατόν στο εξής να εκτελεί χρέη
Ληξιάρχου λόγω αποχώρησής του από την υπηρεσία.
(συνταξιοδότηση), αποφασίζουμε:
Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Πεταλιδίου τον Γρουσουζάκο Γε−
ώργιο του Ηλία πρώην τακτικό υπάλληλο του Δήμου
Μεσσήνης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 11 Δεκεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 12722
(7)
Ανάκληση απόφασης περί διενέργειας εκουσίου
αναδασμού αγρ/τος ΚΟΛΧΙΚΗΣ.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθ. 3591/12−06−2007 (ΦΕΚ Β΄/1084) απόφαση
Νομάρχη Φλώρινας περί διενέργειας εκουσίου αναδα−
σμού στο αγρόκτημα Κολχικής.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 1 του Ν. 3147/2003
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αττοκατασταθέντων και αποκαθιστάμενων κτηνοτρό−
φων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες προστίθεται
στο άρθρο 6 του Ν.674/77 παράγραφος 4.
3. Το γεγονός ότι στο αγρόκτημα Κολχικής δεν εκτε−
λέστηκε οποιαδήποτε εργασία αναδασμού από την
ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω απόφασης Νομάρχη.
4. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενό−
τητας Φλώρινας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την αριθ. 3591/12−06−2007 απόφαση Νο−
μάρχη Φλώρινας περί διενέργειας εκουσίου αναδασμού
στο αγρόκτημα Κολχικής λόγω της μη τέλεσης οποιασ−
δήποτε εργασίας αναδασμού από την ημερομηνία έκ−
δοσης της εν λόγω αποφάσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 11 Δεκεμβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 443662/917
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή ερ−
γασίας σε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών α΄ εξαμήνου 2013.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν.3852/10 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών
των Ε.Δ. και της Ε.Α., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α)
και το άρθρο 38 του ν. 3986/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν.2738/99.
4. Τις διατάξεις του Ν.3986/2011 άρθρο 16 παρ. 1 «Επείγο−
ντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου κ.λπ.»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 1157/1981
«Καθιέρωση πενθημέρου στο Δημόσιο − Επίσημες Αρ−
γίες − κ.λπ.».
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχό−
ληση, κατά τις απογευματινές και εξαιρέσιμες ώρες των
υπαλλήλων που απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να
απασχολούνται στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη
Σερρών, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί επιτυχώς το ανω−
τέρω Γραφείο στις αυξανόμενες ανάγκες (συσκέψεις
υπηρεσιακών παραγόντων και υπηρεσιακές μετακινή−
σεις του Αντιπεριφερειάρχη σε Νομούς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, σε Δήμους, έκτακτες ανάγκες
λόγω απρόβλεπτων γεγονότων κ.λπ.).
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8. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
προϋπολογισμό έτους 2013 της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία για το
α΄ εξάμηνο του έτους 2013 μέχρι 648 συνολικά ώρες και
μέχρι 3 υπαλλήλους που θα απασχοληθούν εκ περιτρο−
πής πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας στο Γρα−
φείο του Αντιπεριφερειάρχη για απογευματινή εργασία
360 ώρες και 288 ώρες κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες.
2. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερ−
βαίνει τις 20 ώρες απογευματινής εργασίας ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως και τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως
κατά τις εξαιρέσιμες.
Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στο
ποσό των 3724.8 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Φορέα 721 «Υπηρεσίες Διοικητικού Οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» και τους ΚΑΕ 0511
«Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία» και ΚΑΕ 0512
«Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες».
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

6. Το γεγονός ότι κανένας από τους υπαλλήλους που
τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου ή είναι ληξίαρχοι δεν είναι γενικοί Διευθυ−
ντές ή Διευθυντές.
7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 1.200,00 ευρώ,
για τους πρακτικογράφους και στο ποσό των 5.000,00
ευρώ για τους ληξιάρχους
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι−
στώσεις των ΚΑ 106012.003 και 10−6012.002 αντίστοιχα ,
του Προϋπολογισμού του Δήμοι Αμφιλοχίας έτους 2013.
8. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αμφιλοχίας, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε υπερωριακή αποσχόληση για την
τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αμφιλοχίας σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΔΕ1
Διοικητικών έως είκοσι (20) ώρες το μήνα
Β. Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση για την
υπηρεσία ληξιαρχείου του Δήμου Αμφιλοχίας , σε τρεις
υπαλλήλους με τις εξής ειδικότητες: έναν (1) υπάλληλο
ΠΕ1 Διοικητικών, δύο (2) υπαλλήλους ΔΕ1 Διοικητικών,
έως είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως

Σέρρες, 5 Δεκεμβρίου 2012

Αμφιλοχία, 7 Δεκεμβρίου 2012

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 511/2012
(9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης σε υπαλλήλους
που τηρούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δη−
μοτικού Συμβουλίου και τους Ληξιάρχους του Δήμου
Αμφιλοχίας για το έτος 2013.

Ο Δήμαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 510/2012
(10)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής, νυχτερινής, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας σε μόνιμο
και αορίστου χρόνου προσωπικό του Δήμου Αμφιλο−
χίας, για το έτος 2013. (Απόφαση Δημάρχου 510/2012).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 49 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄).
2. το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).
3. την παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄).
4. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012)
5. την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία: «η
παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 3584/2007 (σύμφωνα με την
οποία «5. Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι καθ’ υπέρβαση
των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.») παύει
να ισχύει, γ. Ως εκ τούτου, με την διαδικασία και τις
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του κοινοποι−
ούμενου νόμου (Ν.4024/2011) και μέχρι του ορίου των
είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως, καταβάλλεται
αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι
εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και την
υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δήμων, των Ιδρυμάτων,
των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
και των Συνδέσμων ΟΤΑ, που στερούνται τακτικού προ−
σωπικού του διοικητικού κλάδου, καθώς και στους υπαλ−
λήλους των Δήμων, οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν τα
πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή
Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, καθώς και
των Συμβουλίων των Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων των ΟΤΑ, πέρα από
το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους.»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του ν.2503/97.
5. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−04−2012/τ.Α΄).
6. Την αρ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών
7. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 2645/27−9−2012)
8. Τα επιμέρους υπηρεσιακά σημειώματα από τα οποία
προκύπτουν οι εξαιρετικές, απρόβλεπτες και έκτακτες
περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπάλληλοι του Δήμου
μας καλούνται να εργαστούν υπερωριακά πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση των
περιπτώσεων αυτών.
9. Το γεγονός ότι στο Δήμο Αμφιλοχίας υπηρετεί μι−
κρός αριθμός μόνιμων υπαλλήλων σε κάθε υπηρεσία.
10. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωρι−
ακή απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των
παρακάτω αναγκών του Δήμου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α) Για έλεγχο δικτύων πληροφορικής εκλογές, με−
ταδημοτεύσεις ετεροδημότες αναθεώρηση εκλογικών
καταλόγων.
β) Για την σύνταξη του ετήσιου απολογισμού και οι−
κονομικών καταστάσεων προς τους αρμόδιους φορείς.
γ) Για την οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Τα−
μειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
δ) Για την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων.
ε) Για την επικοινωνία του Δημάρχου και των λοιπών
Δημοτικών αρχόντων με το κοινό και την γραμματειακή
υποστήρηξή τους.
ζ) Για τον έλεγχο των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και τον έλεγχο άσκησης υπαίθριου
εμπορίου.
η) Για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών,
επετειακών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
θ) Για τον έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρή−
σεων που υπάγονται στο τέλος του άρθρου 20 του
Ν.2539/97.
ι) Για την αποκομιδή των απορριμμάτων , τον καθαρι−
σμό χώρων πρασίνου, το κλάδεμα των υψηλών δέντρων,
την αποκομιδή των κλαδιών από τις κλαδεύσεις, την
εκτέλεση επειγόντων τεχνικών έργων
κ) Για την αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ηλε−
κτροφωτισμού, την άμεση αποκατάσταση και επισκευή
οδοστρωμάτων, τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, επι−
βλέψεις σε εκδηλώσεις, καλλωπισμό κήπων κλπ.
11. Το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων
12. Το γεγονός ότι κανένας από τους υπαλλήλους που
θα εργασθούν υπερωριακά δεν κατέχει θέση Γενικού
Διευθυντή ή Διευθυντή.
13. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 21.000,00 ευρώ.
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ−
σεις των ΚΑ 10−6012.001, 30−6022, 20−6012, 25−6012 του
Προϋπολογισμού του Δήμου Αμφιλοχίας έτους 2013.
14. Την υπ’ αριθμ. 172/2011 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 2043/13−9−2011) , με την
οποία καθιερώνεται η 24ωρη λειτουργία και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του προσωπικού της
υπηρεσίας καθαριότητας, αποφασίζει:
Καθιερώνει Υπερωριακή απασχόληση μέσα στα
όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν.4024/2011 για το έτος 2013, ως εξής:
1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή εργασία
μέχρι την 22η ώρα
Για είκοσι τέσσερις (24) υπαλλήλους των κάτωθι
ειδικοτήτων και μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά
υπάλληλο
ΠΕ 1 Διοικητικού έξι (6) υπάλληλοι
ΠΕ Οικονομικού − Λογιστικού ένας (1) υπάλληλος
ΠΕ Γεωπόνων ένας (1)
ΤΕ 17 Διοικητικού−Λογιστικού δύο (2) υπάλληλοι
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ΤΕ 22 Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτ/σης ένας (1)
υπάλληλος
ΔΕ 1 Διοικητικού εφτά (7) υπάλληλοι
ΔΕ 15 Εισπρακτόρων ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ Τεχνικών οδηγών ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ Τεχνικού Γεωπονίας ένας (1) υπάλληλος
ΥΕ 16 Εργατών ένας (1) υπάλληλος.
2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή εργασία
μέχρι την 22η ώρα
Για δέκα εννιά (19) υπαλλήλους των κάτωθι ειδικοτή−
των και μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο
ΔΕ 29 Οδηγών έξι (6) υπάλληλοι
ΔΕ 30 Τεχνιτών δύο (2) υπάλληλοι
ΥΕ 16 Εργατών δώδεκα υπάλληλοι (12) υπάλληλοι.
2. Υπερωριακή απασχόληση για νυχτερινή εργασία,
Κυριακές και εξαιρέσιμες
Για δέκα εννιά (19) υπαλλήλους των κάτωθι ειδικοτή−
των και μέχρι δέκα έξι (16) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο
ΔΕ 29 Οδηγών έξι (6) υπάλληλοι
ΔΕ 30 Τεχνιτών δύο (2) υπάλληλοι
ΥΕ 16 Εργατών δώδεκα υπάλληλοι (12) υπάλληλοι
3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή εργασία
μέχρι την 22η ώρα
Για δέκα οκτώ (18) υπαλλήλους των κάτωθι ειδικοτή−
των και μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα .ανά υπάλληλο
ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών ένας (1) υπάλληλος
ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών ένας (1) υπάλληλος
ΠΕ 1 Διοικητικού (ΙΔΑΧ) ένας (1) υπάλληλος
ΤΕ Τεχνολογικών εφαρμογών Τοπογράφων ένας (1)
υπάλληλος
ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ένας (1) υπάλ−
ληλος
ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου δύο (2) υπάλ−
ληλοι
ΔΕ 30 Τεχνιτών ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ 5 Δομικών Έργων ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ1 Διοικητικού τρεις (3) υπάλληλοι
ΔΕ 29 Οδηγών δύο (2) υπάλληλοι.
ΔΕ 30 Τεχνικών Οδηγών ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρονικής ένας (1) υπάλληλος
ΔΕ Γραφέων ένας (1) υπάλληλος
ΥΕ Εργατών ύδρευσης ένας (1) υπάλληλος
Η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής των υπηρεσιών
θα γίνεται κατόπιν βεβαίωσης της υπηρεσίας για τις
ώρες απασχόλησης εκάστου υπαλλήλου.
Η ονομαστική κατανομή των ανωτέρων ωρών θα γίνει
με νεότερη απόφαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αμφιλοχία, 7 Δεκεμβρίου 2012
Ο Δήμαρχος
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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