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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 16870 (1)

    Διορισμός Ληξιάρχου στο Δήμο Μήλου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 

143/Α΄) «Περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστά−
θηκε με αυτές του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/
Α΄) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις», 

β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»,

γ) του Π.Δ/τος 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου», 

δ) του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄) «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών», σε συνδυασμό με την πράξη 4 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 6−2−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄), «Αποδοχή παραι−
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας». 

2. Την υπ’ αριθμ. 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 
344/1976 και άλλες διατάξεις».

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Το υπ’ αριθμ. 7783/29−12−2014 έγγραφο του Δήμου 
Μήλου με την πρόταση του Δημάρχου για το διορισμό 
ληξιάρχου στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Μήλου, Ηλία 
Ψαθά του Δημητρίου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, για να 
εκτελεί τα καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου Μήλου.

Με την απόφασή μας αυτή παύει να ισχύει κάθε προ−
ηγούμενη απόφαση.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα ανα−
πληρώνεται από το Δήμαρχο Μήλου ή τον νόμιμο αντι−
καταστάτη του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 11 Μαρτίου 2015

  Ο Ασκών καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 3056/228 (2)
Καθιέρωση εικοσιτετράωρης εργασίας της Διεύθυνσης 

Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και πρασίνου του Δή−
μου Καστοριάς Ν. Καστοριάς.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
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7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

β) Του Π.Δ/τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτικής Μακεδονίας».

γ) Του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28−6−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 
195/τ.Α΄) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός 
έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δ/τα και άλλες 
διατάξεις». 

ε) Της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29−12−1980 Πράξε−
ως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δη−
μοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος 
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθ−
μίσεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126). 

στ) Του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης της Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/τ.Α΄/14−4−2014) και την πράξη 4 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου της 6−2−2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015) με την οποία 
έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Γενικής Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας

η) Της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
Γ2γ/ΟΙΚ. 1692/06 (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/27−6−2006) «Καθιέρωση 
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων 
των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ». 

θ) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (ΦΕΚ 1659/
τ.Β΄/26−7−2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με−

ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί τρο−
ποποίησης της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27−6−2006
(ΦΕΚ Β΄/769) απόφασης περί καθιέρωσης ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.

2. Την υπ’ αριθμ. 382/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καστοριάς, περί έγκρισης καθιέρωσης 
εξαίρεσης από την πενθήμερη εργασία και λειτουρ−
γία επί 24ώρου βάσεως, επτά ημέρες την εβδομάδα 
και κατά τις ημέρες αργιών και εορτών των υπαλ−
λήλων της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλο−
ντος και πρασίνου του Δήμου Καστοριάς για την 
καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων για να 
μην δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση μέσα 
στην πόλη, ενώ οι δενδροκηπουροί, εργάτες κήπων 
και υδραυλικοί πολλές φορές είναι αναγκασμένοι να 
εργάζονται υπερωριακά τα Σάββατα και τις Κυριακές 
σε κοπές δέντρων και ποτίσματα, και συνεπώς θεω−
ρείται επιβεβλημένη η υπερωριακή απασχόληση των 
υπαλλήλων στο τμήμα καθαριότητας, αφού υπάρχει 
έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων και 
αδυναμίας πρόσληψης εποχικών και νέων υπαλλή−
λων.

3. Την υπ’ αριθμ. 965/14−1−2015 βεβαίωση πίστωσης 
της Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καστοριάς, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της 
Διεύθυνσης Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και πρασίνου 
του Δήμου Καστοριάς Ν. Καστοριάς σε εικοσιτετράωρη 
βάση σε βάρδιες, επτά ημέρες την εβδομάδα και κατά 
τις ημέρες αργιών και εορτών, καθόσον αυτό επιβάλ−
λεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας, 
του είδους και της μορφής εργασίας στην ανωτέρω 
Διεύθυνση, ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΑΡΔΙΕΣ

1. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5 06.00−14.00
14.00−22.00
22.00−06.00

2. ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 06.00−14.00
14.00−22.00
22.00−06.00

3. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2 06.00−14.00
14.00−22.00
22.00−06.00

4. ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 06.00−14.00
14.00−22.00
22.00−06.00

5. ΔΕ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2 06.00−14.00
14.00−22.00
22.00−06.00

6. ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 06.00−14.00
14.00−22.00
22.00−06.00
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Το ωράριο για τις ημέρες εργασίας Σαββάτου, Κυρια−
κής και αργιών θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανωτέρω 
αναγραφόμενες ανάγκες της υπηρεσίας.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, για το 

εναπομείναν διάστημα Απριλίου − Δεκεμβρίου οικονο−
μικού έτους 2015, 18.750,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.6012.00, 
12.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.6022.00, 6.000,00 ευρώ στον 
Κ.Α. 20.6042.00, 6.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 35.6012.00 και 
3.750,00 ευρώ στον Κ.Α. 35.6022.00, ενώ για τα επόμενα 
έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 25.000,00 ευρώ 
στον Κ.Α. 20.6012.00, 16.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.6022.00, 
8.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 20.6042.00, 8.000,00 ευρώ στον 
Κ.Α. 35.6012.00 και 5.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 35.6022.00

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 12 Mαρτίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F

Aριθμ. 11168 (3)
    Συμπλήρωση − τροποποίηση της απόφασης καθορι−

σμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/

Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − επείγοντα 
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του 
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014), καθώς και την αριθμ. 4/
6−2−2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής 
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015).

7. Την υπ’ αριθμ. 102646/28−11−2014 (ΦΕΚ 3537/Β΄/
30−12−2014) απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλή−
λων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσ−
σαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για 
το έτος 2015, καθώς και την αριθμ. οικ. 4064/16−1−2015 
διόρθωση σφάλματος της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ 
288/Β΄/25−2−2015).

8. Το υπ’ αριθμ. 62807/1526/6−2−2015 έγγραφο της Δ/
νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
μαζί με τη συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία, σχετι−
κά με τη συμπλήρωση − διόρθωση της ανωτέρω από−
φασης μας με τον επιτρεπόμενο ετήσιο συμψηφισμό 
των δικαιούμενων ημερών εκτός έδρας ανά μήνα των 
υπηρετούντων υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Κεντρικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας και στις Διευθύνσεις της 
Μ.Ε. Θεσσαλονίκης.

9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
ανά Κ.Α.Ε. από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρω−
σης − τροποποίησης της απόφασής μας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε − τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 102646/
28−11−2014 (ΦΕΚ 3537/Β΄/30−12−2014) απόφασή μας, κατό−
πιν και της αριθμ. οικ. 4064/16−1−2015 διόρθωσης σφάλ−
ματος της ανωτέρω απόφασης (ΦΕΚ 288/Β΄/25−2−2015), 
που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2015 ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στις Διευθύνσεις Κεντρικής Υπηρεσίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στις Διευθύνσεις 
της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως εξής:

1) Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα 
ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) ημέρες το μήνα 
μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα ημερών ετησίως α) για 
όλους τους κλάδους των τεχνικών και των γεωτεχνι−
κών υπαλλήλων υπηρετούντων στις Δ/νσεις Κεντρικής 
Υπηρεσίας της ΠΚΜ και στις Δ/νσεις της Μ.Ε. Θεσ/νίκης 
λόγω της φύσεως του αντικειμένου (χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα με προθεσμία, έκτακτα γεγονότα όπως 
σεισμοί, χιονοπτώσεις, πλημμύρες κλπ).

2) Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα 
ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) ημέρες το μήνα 
μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα ημερών ετησίως για 
τους υπαλλήλους κλάδων i) Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας, 
ii) Δ.Ε. Οδηγών και iii) Δ.Ε. Σπερματεγχυτών της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μ.Ε. Θεσ/νίκης 
λόγω της φύσεως του αντικειμένου.

3) Για τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων με ένα (1) 
άτομο επιπλέον και για εξήντα (60) ημέρες ετησίως.

4) Για τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, 
Εμπορίου και Τουρισμού: i) στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού − 
Οικονομικού με ένα (1) άτομο επιπλέον για εξήντα (60) 
ημέρες ετησίως και ii) στον κλάδο ΔΕ Διοικητικών − 
Γραμματέων με ένα (1) άτομο λιγότερο και για τριάντα 
(30) ημέρες ετησίως.

5) Για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρημα−
τικότητας, Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, 
ως εξής: i) ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Εφοριακών 
για πενήντα πέντε (55) ημέρες ετησίως και ii) δύο (2) 
υπάλληλοι κλάδου ΔΕ Τεχνικών για πενήντα πέντε (55) 
ημέρες ετησίως, για τη διοικητική / τεχνική υποστήρι−
ξη του έργου του Αντιπεριφερειαρχη στις έδρες των 
Περιφερερειακών Ενοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας, 
στο πλαίσιο επαφών ή συνεργασιών του με Υπουργεία, 
Δημόσιους Οργανισμούς, άλλες Περιφέρειες κλπ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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Αριθμ. οικ.2746 (4)
    Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δή−

μου Αβδήρων − Ορισμός εκκαθαριστών − Ανάληψη 
δραστηριοτήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αβδή−
ρων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109, 112, 280 και 

283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού, 
σύμφωνα με το οποίο μέχρι την έναρξη της λειτουρ−
γίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. η 
εποπτεία του Κράτους επί των Ο.Τ.Α. και των νομικών 
τους προσώπων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 214 
του Ν. 3852/2010, ασκείται από το Τμήμα Προσωπικού 
και τα Τμήματα Διοικητικού − Οικονομικού της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 260, 262 και 269 του 
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 10 του 
Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/28−6−2007) «Κύρωση του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98 Α΄/26−4−2013) «Κύρωση της από 31−12−2012 πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμμα−
τείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» 
και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες «Αποφάσεις 
που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, 
λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσε−
ων και δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226 − 270 του Κώδι−
κα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). Οι αποφάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται με πράξη του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Το άρθρο 90 παρ. 3 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των 
δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές 
πράξεις».

6. Τις υπ’ αριθμ. 9 (ΑΠ: οικ. 4317/25−1−2011−ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ−
7) και 11 (ΑΠ: οικ. 4569/2 7−1−2011.−ΑΔΑ: 4ΑΡΟΚ−ΞΘ) εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Κοινωνικά 
Προγράμματα Ο.Τ.Α.» και «Θέματα συγχωνεύσεων και 
προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
επιχειρήσεων των δήμων» αντίστοιχα και την Κοινή 
Υπουργική Απόφαση 50891/10−9−2007 (ΦΕΚ 1876/Β΄/
14−9−2007) «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006)».

7. Την υπ’ αριθμ. 615/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον 

Υπουργό Εσωτερικών (σχετικό έγγραφο 47184/12/20−2−2013).
8. Την αριθμ. 119/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου Αβδήρων (ΦΕΚ 1274/Β΄/16−6−2011) με την οποία 
συστάθηκε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση του Δή−
μου Αβδήρων με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτισμού − Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας 
Δήμου Αβδήρων», προερχόμενη από συγχώνευση των 
κοινωφελών επιχειρήσεων των πρώην Δήμων που συ−
νενώθηκαν στο νέο Δήμο Αβδήρων, σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 και επικυρώθηκε με την αριθμ. 
4135/25−5−2011 (ΑΔΑ: 4ΑΤΖΟΡ1Υ−9Ξ) απόφασή μας.

9. Την υπ’ αριθμ. 84/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αβδήρων (ΦΕΚ 1019/Β΄/26−5−2011) με 
την οποία συστάθηκε το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αβδήρων 
με την επωνυμία «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής 
Φροντίδας Βρεφικής − Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του 
Δήμου Αβδήρων», προερχόμενη από συγχώνευση των 
Ν.Π.Δ.Δ. των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν στο νέο 
Δήμο Αβδήρων, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 
και επικυρώθηκε με την αριθμ. 2416/14−4−2011 (ΑΔΑ: 
4ΑΓ0ΟΡ1Υ−ΖΣ) απόφασή μας.

10. Το αριθμ. 11237/9−2−2015 έγγραφο της Α.Δ.Μ.Θ. περί 
«Άσκησης καθηκόντων Γ. Γραμματέα ΑΔΜΘ» κατόπιν 
της υπ’ αριθμ. 4/6−2−2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) ΠΥΣ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.

11. Την 25/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί−
ου Αβδήρων (απόσπασμα πρακτικών της 1ης/21−1−2015 
συνεδρίασης − ΑΔΑ: ΩΚ7ΡΩ6Γ−ΘΦΓ) περί «Έγκρισης 
λύσης της επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία: 
“Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού − Αθλητισμού και 
κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων”» και την υπ’ 
αριθμ. 1342/16−2−2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΑΔΑ: 
ΩΗΡ70Ρ1Υ−ΝΣΝ) περί ελέγχου νομιμότητας αυτής.

12. Την υπ’ αριθμ. 3167/19−2−2015 βεβαίωση της Προϊ−
σταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδή−
ρων περί εγγραφής πίστωσης στον προϋπολογισμό του 
οικ. Έτους 2015, για την κάλυψη αμοιβής Ορκωτών Λογι−
στών − ελεγκτών για την εκκαθάριση της Επιχείρησης.

13. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, οι δράσεις της επιχείρησης που 
αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιού» και το απασχο−
λούμενο προσωπικό της μεταφέρονται με την ίδια σχέ−
ση εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αβδήρων με την 
επωνυμία «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντί−
δας Βρεφικής − Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου 
Αβδήρων», αποφασίζουμε:

Ι. Τη λύση και την εκκαθάριση της Δημοτικής Κοινωφε−
λούς Επιχείρησης του Δήμου Αβδήρων με την επωνυμία 
«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού − Αθλητισμού και 
Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Αβδήρων», σε εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006.

II. Ορίζουμε εκκαθαριστές τους ορκωτούς ελεγκτές 
Κουρκούτα Γεωργία με A.M. ΣΟΕΛ 16121 με αναπληρωτή 
της τον Παπακυρίλλου Γεώργιο με A.M. ΣΟΕΛ 47861. Η 
αποζημίωση που θα τους καταβληθεί καθορίζεται στο 
ποσό των 600,00 € πλέον Φ.Π.Α. ανά μήνα για τους πρώ−
τους 6 μήνες και 500,00 € μηνιαίως για όσο χρονικό 
διάστημα παραταθεί η εκκαθάριση. Η αποζημίωση θα 
βαρύνει τον ΚΑ 02.10.6463 του προϋπολογισμού του Δή−
μου Αβδήρων. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει 
αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβου−
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λίου και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές. 
Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά 
στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο Αβδήρων.

III. Την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρο Δημι−
ουργικής Απασχόλησης Παιδιού» και την μεταφορά του 
απασχολούμενου προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιω−
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου με την επωνυμία «Κέντρο 
Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής − Παιδι−
κής και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αβδήρων», με την ίδια 
σχέση εργασίας, το οποίο μεταξύ των άλλων υπεισέρχε−
ται αλληλέγγυα και απεριόριστα σε όλες τις σημερινές 
υποχρεώσεις, οφειλές και απαιτήσεις της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης που αφορούν το ανωτέρω πρόγραμμα.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 5.000,00 € η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα βαρύνει τον ΚΑ 02.10.6463 του προϋπολογισμού 
του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2015.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F

Αριθμ. οικ.786 (5)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με 

Εντολή Περιφερειάρχη» στην Αν. Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/

Α΄/7−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
που αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη.

2) Το Π.Δ. 140/2010 / ΦΕΚ 233/Α΄/27−12−2010 «Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 87/Α΄/27−12−2010).

3) Την με αριθμ. πρωτ. 23241/1506/24−2−2015 απόφαση 
Περιφερειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Αν. Προϊσταμένης στη 
Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Ιωαννίνων».

4) Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρε−
σιών, την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται 
από τον νόμο, την καλύτερη εξέταση αιτημάτων πολιτών 
αλλά και Υπηρεσιών.

5) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρους του προϋπολογισμού 
του κράτους ή της Περιφέρειας Ηπείρου, αποφασίζουμε:

Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής εγγράφων 
«Με Εντολή Περιφερειάρχη» στην Αν. Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ήτοι:

1. Την αλληλογραφία της Δ/νσης με ιδιώτες, υπηρε−
σίες, φορείς κ.λπ..

2. Γνωμοδοτήσεις αδειών λειτουργίας και Σύμφωνη 
γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας επιχειρήσεων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3. Γνωμοδοτήσεις για χορήγηση αδειών μουσικών 
οργάνων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. Γνωμοδοτήσεις επί του περιεχομένου μελετών σχεδια−
σμού και εφαρμογής συστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011.

5. Έγγραφα για ίδρυση – επέκταση – μετεγκατάσταση 
Κοιμητηρίων.

6. Βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων για τη με−
ταφορά τροφίμων και ποτών.

7. Βεβαιώσεις καταλληλότητας Καντίνων για πώληση 
τροφίμων και ποτών.

8. Χορήγηση άδειας πώλησης τροφίμων και ποτών 
σε περίπτερα.

9. Έγγραφα αναφορικά με λειτουργία δικτύων ύδρευ−
σης, δειγματοληψίες πόσιμου νερού και αποβλήτων.

10. Διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας φαρμακείων.

11. Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών 
ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

12. Αναγνώριση και διακοπή διατροφικού επιδόματος 
σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καθώς και δια−
δικασία καταβολής του υπόψη επιδόματος.

13. Έκδοση και ανάκληση Βεβαίωσης Αναγγελίας 
Έναρξης Επαγγέλματος Κοινωνικών λειτουργών, Τε−
χνολόγων Ραδιολόγων – Ακτινολόγων και Διαιτολόγων – 
Διατροφολόγων.

14. Διαδικασία ελέγχου − αποστολής δικαιολογητικών 
για συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων Φυσικού Νο−
σοκομείου – Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσο−
κομείου εκτός της περιοχής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

15. Έκδοση και θεώρηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ.
Οποιαδήποτε άλλο έγγραφο που δεν μνημονεύεται 

ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά προκύπτει από τις 
σχετικές διατάξεις και από τον Οργανισμό της Περι−
φέρειας ως αρμοδιότητα του κάθε Προϊσταμένου, θα 
ασκείται από αυτόν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 10 Μαρτίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F
Aριθμ. 201 (6)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου − Τμήματος Αγρ. Οικο−
νομίας Νάξου που ασχολούνται με το πρόγραμμα 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2015.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223 Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου».

3) Την αριθμ. 97545/8843/12−9−2014 (ΦΕΚ 574/τ.ΥΟΔΔ/
22−9−2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαί−
ου με θέμα «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

4) Την αριθμ. 98291/8937/15−9−2014 (ΦΕΚ 2588/τ.Β΄/
29−9−2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου 
με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπερι−
φερειάρχες».



5820 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

5) Το άρθρο 10 του Νόμου 2732/1999 / ΦΕΚ 154 Α΄.
6) Το άρθρο 25 παρ. 7 του Νόμου 2738/1999, ΦΕΚ 180 Α΄.
7) Το άρθρο 16 του Νόμου 3205/2003, ΦΕΚ 297 Α΄ και 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 
(ΦΕΚ 152 Α΄) παράγραφο 1.

8) Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) άρθρο 20 κεφ. 2ο σε 
συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 183294/30−3−2010 απόφαση 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
(Δ/νση προστασίας Φυτικής Παραγωγής).

9) Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−
κόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2015, 
τις απογευματινές ώρες λόγω της φύσης του προγράμ−
ματος.

10) Την υπ’ αριθμ. 123.877/24−5−2005 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημο−
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία 
η διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου 
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

11) Το αριθμ. πρωτ. 13476/153478/3−12−2014 έγγραφο 
ΥΠΑΑΤ «Έναρξη προγράμματος συλλογικής καταπολέ−
μησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2015».

12) Την υπ’ αριθμ. 399/4−2−2015 απόφαση Αρμόδιου 
Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, για ανάθεση καθη−
κόντων υπευθύνων Δακοκτονίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσω−
πικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015 ως κατωτέρω:

1) Διευθυντής − Υπεύθυνος προγράμματος Δακοκτο−
νίας απογευματινές ώρες μέχρι 200

2) Επόπτης Δακοκτονίας απογευματινές ώρες μέχρι 
200

3) Λογιστής Δακοκτονίας απογευματινές ώρες μέχρι 
200

4) Γραμματέας Δακοκτονίας απογευματινές ώρες 
μέχρι 200.

Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με 
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (6400 €), θα 
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2015 (Α.Π. 6414/25−2−2015) του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το πρόγραμμα Δακοκτο−
νίας, που έχουν αναπτυχθεί στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στον Φορέα 295 Κ.Α.Ε. 0511.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της.

  Νάξος, 10 Μαρτίου 2015

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΖΑΝΝΕΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 864/4/5−3−2015 (7)
    Έγκριση υπερωριακής με αμοιβή εργασίας του προ−
σωπικού της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2015.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138/31−8−1984).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ14/α/02/69/ΦΝ380 από−

φασης των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, περί ιδρύσεως της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΦΕΚ Β΄ 846/14−11−1994).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/0/12/121/21−8−1995 από−
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ ΑΕ 
και ΕΠΕ 5016/25−8−1995).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας (ΦΕΚ Α΄ 212/17−12−2010).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314/27−12−2005).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθ−
μολόγιο − εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκαν 
με τις όμοιες του άρθρου 45 του 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
85/11−4−2012) και του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 107/5−5−2014).

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγρά−
φου Γ.1. «Μισθολογικές διατάξεις» της παραγράφου Γ΄ 
του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέ−
τρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(ΦΕΚ Α΄ 222/12−11−2012).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3986/2011 «Επείγο−
ντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152/1−7−2011),
όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

10. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 19 του Ν. 4250/2014 
«Διοικητικές Απλουστεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύ−
σεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 
Τομέα − Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74/26−3−2014).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δι6γ/01/409/Γ/30−10−2003 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών − Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης − Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της 
Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης 
Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων “ΤΕΟ ΑΕ”» (ΦΕΚ Β΄ 1599/
30−10−2003).

12. Το γεγονός ότι:
α) Είναι αναγκαία η υπερωριακή απασχόληση των 

εργαζομένων του Τομέα Λειτουργίας, Εκμετάλλευσης 
και Συντήρησης για την κάλυψη αναγκών διαχείρισης 
και λειτουργίας του συστήματος αντιμετώπισης εκτά−
κτων και επειγουσών περιστατικών δηλ. α) τις έκτακτες 
επιθεωρήσεις καθώς και τις έκτακτες επισκευαστικές 
εργασίες, β) τις εποχικές εργασίες συντήρησης, γ) τις 
απρόβλεπτες λόγω μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών 
εργασίες αποχιονισμού κατά την χειμερινή περίοδο, 
δ) τις ανελαστικές και επείγουσες εργασίες για τη δι−
ασφάλιση των εισπράξεων στους Σταθμούς Διοδίων, 
κ.λπ..

β) Για την εξυπηρέτηση των εκτάκτων κατασταλτικών 
ελέγχων από ΕΔΕΛ, Διαχειριστικές Αρχές και Ε.Ε. που 
προβλέπονται από το Σύστημα Διαχείρισης των συγ−
χρηματοδοτούμενων έργων, την αντιμετώπιση έκτακτων 
αιτημάτων για την παροχή δεδομένων σε Υπουργεία, 
Δημόσιες Υπηρεσίες με επείγουσες και στενές προθε−
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σμίες ολοκλήρωσης απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού 
και Παρακολούθησης Έργων.

γ) Για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών και Εμπορικής Πολιτικής, της Γραμ−
ματειακής Υποστήριξης του Τομέα και του Ταμείου, οι οποίες προβλέπεται να αυξηθούν για το έτος 2015, λόγω 
των νέων υποχρεώσεων που προκύπτουν από την υπαγωγή της εταιρείας στους Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης 
και λόγω της ανάγκης εκτέλεσης και υπογραφής εντός αυστηρών χρονικών περιθωρίων συγκεκριμένων εργασιών 
από πιστοποιημένους Λογιστές / Οικονομολόγους, επιβάλλεται η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της 
Διεύθυνσης.

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

ε) Για την αντιμετώπιση των ανελαστικών προθεσμιών που αντιμετωπίζει η Δ/νση Έργων Εξωτερικού σε θέ−
ματα α)κατάρτισης εξειδικευμένων φακέλων συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς Α΄ και Β΄ Φάσης, όπου η μη 
τήρηση της καταληκτικής ημερομηνίας συνεπάγεται αποκλεισμό από τον εκάστοτε διαγωνισμό, β) υλοποίησης 
και διαχείρισης των συμβατικών υποχρεώσεων για τα έργα που έχουν ήδη ανατεθεί στην εταιρία, δεδομένου ότι 
τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών είναι πολύ συγκεκριμένα και πιεστικά και η μη τήρηση τους συνεπάγεται 
συμβατικές κυρώσεις για τον σύμβουλο, εν προκειμένω την εταιρία γ) επεξεργασία πρωτογενών τεχνικών στοι−
χείων για την υλοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων, σε συνεργασία με άλλες συνεργαζόμενες εταιρίες, η οποία 
είναι χρονοβόρα και με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, απαιτείται η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της.

στ) Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την απόφαση αυτή, δαπάνης προβλέπεται να ανέλθει 
στο ποσό των 67.054,00 ευρώ περίπου, για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της 
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. έτους 2015, αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή του προσωπικού της εταιρείας κατά τις απογευματινές 
ώρες − νυκτερινές, εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2015 ως κάτωθι:

Πίνακας Ωρών Υπερωριακής Απασχόλησης του προσωπικού 
της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το 2015

Διεύθυνση Αριθμός 
Υπαλλήλων

Υπερωριακή
Απασχόληση
Εργασίμων

Υπερωριακή
Απασχόληση
Κυριακών−

Εξαιρέσιμων

Γραμματεία Διοικητικού Συμβουλίου 3 135 −

Τομέας Λειτουργίας Εκμετάλλευσης και Συντήρησης 44 1980 −

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Έργων 9 102 −

Διεύθυνση Προγραμμάτων και Χρηματοδοτήσεων 6 138 −

Διεύθυνση Πληροφορικής 7 126 −

Διεύθυνση Οικονομικών και Εμπορικής Πολιτικής 18 486 −

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Μέριμνας 5 450 −

Διεύθυνση Έργων Εξωτερικού 3 54

Διόδια Μαλγάρων − Ακτίου 45 6480 1620

ΣΥΝΟΛΟ 140 9951 1620

Το σύνολο των ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού της εταιρείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου ανέρχεται στις 11.571 ώρες, με δυνατότητα συμμετοχής μεγαλύτερου αριθμού εργαζο−
μένων χωρίς αντίστοιχη αύξηση των ωρών.

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

Η καθ’ υπέρβαση εργασία των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και των νυκτερινών ωρών δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες το εξάμηνο για κάθε υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΔΡΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004712703150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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