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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/002/2013 (1)

  Ορισμός έναρξης λειτουργίας Διευθύνσεων που 
συστάθηκαν με το Π.Δ. 120/2009 (Α΄ 152).

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 185/2009 (Α΄ 213) με θέμα «Ανασύσταση του 

Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι−
κής και μετονομασία 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.»

2. Το άρθρο 32 του ν.1828/1989 «Αναμόρφωση της 
φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 2), 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 120/2009 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
π.δ/τος 284/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», 
(Α΄ 128), όπως ισχύει, και σύσταση στη Γενική Διεύθυν−
ση του Γενικού Χημείου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών Διευθύνσεως Ανάπτυξης 
και Σχεδιασμού και Διευθύνσεως Προμηθειών και Οι−
κονομικής Υποστήριξης» (Α΄ 152)

4. Την ΑΥΟ αρ. 30/002/10285/6−12−2011 (Β΄ 2980), με 
την οποία ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2012 ως ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσεων που συστάθηκαν 
με το π.δ. 120/2009 (Α΄ 152).

5. Την ΑΥΟ αρ. 30/002/6205/30−06−2012 (Β΄ 2075), με 
την οποία ορίστηκε η 30η Ιουνίου 2013 ως ημερομηνία 
έναρξης λειτουργίας των Διευθύνσεων που συστάθηκαν 
με το π.δ 120/2009 (Α΄152).
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε την 30η Ιουνίου 2014 (30/6/2014) ως νέα 
ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Διεύθυνσης Προ−
σωπικού Γ.Χ.Κ.−Δ34, της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Σχε−
διασμού Γ.Χ.Κ. καθώς και της Διεύθυνσης Προμηθειών και 
Οικονομικής Υποστήριξης Γ.Χ.Κ., όπως αυτές συστάθηκαν 
με τα άρθρα 1, 4 και 5 του Π.Δ. 120/2009 (ΦΕΚ Α΄ 152).

2. Η αρ. 30/002/6205/30−06−2012 Απόφαση του Υπ. Οι−
κονομικών (Β΄ 2075) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/46484/0022 (2)
    Καθορισμός του αριθμού των επιτρεπόμενων ημερών 

κατ’ ανώτατο όριο, κίνησης εκτός έδρας για εκτέλε−
ση υπηρεσίας των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων 
και του προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα−
σίας του Πολίτη.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2685/1999 «Κάλυψη 

δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν.3833/2010 (ΦΕΚ Α΄ 40), την παρ. 1 του άρθρου 49 του 
ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και την παρ. 3 του άρθρου 27 
του ν.4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226).

β. Του άρθρου 6 του ν.3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας 
Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και 
διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄7).

γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. Του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄141), 
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ.88/2012 (ΦΕΚ Α΄143), 
94/2012 (ΦΕΚ Α΄149) και 98/2012 (ΦΕΚ Α΄160).

ε. Του π.δ.86/2012 «Διορισμός Υπουργών και Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Του π.δ.102/2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρε−
σίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ Α΄ 169).

ζ. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ Β΄ 2105).

2. Την ανάγκη ανάπτυξης Κινητών Μονάδων Πρώτης 
Υποδοχής και υποστήριξης των νεοσυσταθέντων Κέ−
ντρων Πρώτης Υποδοχής για τη διαχείριση των μικτών 
μεταναστευτικών ροών που καταφθάνουν σε περιοχές 
όπου δεν υπάρχει Κέντρο Πρώτης Υποδοχής για τη δι−
εκπεραίωση των διαδικασιών καταγραφής, αξιολόγησης 
και παραπομπής των παράνομα εισερχομένων υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Επικράτεια.

3. Το γεγονός ότι:
α. Η λειτουργία των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υπο−

δοχής βασίζεται στην αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονό−
των που δύναται να προκύψουν από την εισροή μικτών 
μεταναστευτικών ροών στην Επικράτεια, καθ’ όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των 
αργιών.

β. Δεν μπορούν να προβλεφθούν οι κατά μήνα ανάγκες 
μετακίνησης του προσωπικού των κινητών μονάδων, 
οι οποίες θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από το ρυθμό 
των εισροών των μικτών μεταναστευτικών ροών στην 
Επικράτεια.

γ. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού εξόδων 
για το τρέχον οικονομικό έτος (από 15.5.2013) ύψους 
100.000,00 ευρώ και για καθένα από τα επόμενα έτη 
140.000,00 ευρώ περίπου, οι οποίες θα αντιμετωπι−
σθούν ως εξής: η δαπάνη του τρέχοντος έτους από 
τις εγκεκριμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0711 και ΚΑΕ 0716 
του εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Φ.43−
640 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής» και η δαπάνη για 
καθένα από τα επόμενα έτη από τις πιστώσεις που θα 
εγκρίνονται για το σκοπό αυτό στον ΚΑΕ 0711 και ΚΑΕ 
0716 στον κατ’ έτος προϋπολογισμό εξόδων του ιδίου 
φορέα, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό του ανωτάτου ορίου ημε−
ρών που επιτρέπεται να παραμένουν εκτός έδρας 
κάθε μήνα για εκτέλεση υπηρεσίας οι πολιτικοί δημό−
σιοι υπάλληλοι, το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου και ο Διευθυντής της Υπη−
ρεσίας Πρώτης Υποδοχής, ειδικού φορέα του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, 
ως εξής:

α. Διευθυντής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μέχρι 
δέκα πέντε (15) ημέρες και (μέχρι 60 ημέρες κατ’ έτος) 
και 

β. Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και Πολιτικοί Υπάλ−
ληλοι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
μέχρι δέκα (10) ημέρες και (μέχρι 60 ημέρες κατ’ έτος).

2. Οι κατά μήνα ημέρες μπορούν να συμψηφιστούν 
κατ’ έτος. Η έναρξη μετακίνησης κατά τις μη εργάσιμες 
ημέρες επιτρέπεται για την εύρυθμη λειτουργία των 
κινητών μονάδων και των κέντρων πρώτης υποδοχής.

3. Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
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Αριθμ. 2/50773/0022 (3)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλλή−

λων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρη−
ματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώ−
σεων Περιουσιακής Κατάστασης.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. 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» όπως αντικαταστάθηκαν 
από την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3932/2011, με τις οποίες συ−
στάθηκε η «Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρημα−
τοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων 
Περιουσιακής Κατάστασης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα Κωδικοποίηση Νομο−
θεσίας» (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).

4. Το άρθρο 2 παρ. Α περ. ιδ της υπ’ αριθμ. 2/46430/ 
0004/24.7.2012 απόφαση μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» (ΦΕΚ 2183/Β).

5. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση καθορισμού 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012).

6. Το υπ’ αριθμ. 1858/21.5.2013 έγγραφο της Αρχής Κα−
ταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη−
ματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της 
Τρομοκρατίας και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής 
Κατάστασης.

7. Τις υπ’ αριθμ. 499/1.2.2013 και 1816/16.5.2013 αποφά−
σεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ ΒΕΥΙΗ−ΨΗΦ 
και ΒΕΝΧΗ−4Ω7).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, προκαλείται δαπάνη ύψους 7.900 € περίπου 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Οικονομικού 
έτους 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23/740 και ΚΑΕ 0511.

Τις υπηρεσιακές ανάγκες για έλεγχο στοιχείων και 
συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες και άλλες Ομόλογες 
Αρχές της αλλοδαπής και σε ώρες εκτός κανονικού 
ωραρίου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω−
ριακής απασχόλησης πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας σε 34 πολιτικούς υπαλλήλους μη έχοντες ορ−
γανική θέση (αποσπασμένους) στην Αρχή Καταπολέμη−
σης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστη−
ριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, κατά 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31/7/2013 
και για μέχρι είκοσι (20) ώρες απογευματινής εργασίας 
τον μήνα ανά υπάλληλο.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής εργασίας 
και ο ορισμός των υπαλλήλων θα γίνεται με απόφαση 

του Προέδρου της Αρχής με την οποία θα κατανέμονται 
οι ώρες, κατά μήνα και κατά υπάλληλο, ανάλογα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται η πραγματο−
ποίηση αυτής.

Το ωρομίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους 
υπαλλήλους της παρούσας απόφασης, καθορίζεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011. 
Ειδικότερα, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους από 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα Ελλάδος, 
το ωρομίσθιο θα υπολογίζεται επί του βαθμού και Μ.Κ., 
στο οποίο θα αντιστοιχούν τα έτη υπηρεσίας τους και 
τα τυπικά τους προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 28 του ίδιου νόμου.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2013

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F

(4)
    Επιβολή προστίμου στην εταιρεία «ΩΜΕΓΑ Α.Ε.», για 

απλή τελωνειακή παράβαση παράλειψης εφαρμογής 
του άρθρου 17 παρ. 1 και 6 του Ν. 2960/01.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Με την αριθμ. 25/2011/20−06−2013 καταλογιστική Πρά−
ξη του Προϊσταμένου του ΣΤ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
που εκδόθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2,152 
παρ. 5,17 παρ. 1 και 6 καθώς και το άρθρο 145 παρ. 
1α του Ν. 2960/2001, καταλογίζουμε στην εταιρεία 
«ΩΜΕΓΑ Α.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται, αγνώ−
στου έδρας, με ΑΦΜ 094428747, πρόστιμο ύψους 300 € 
«τριακόσια ευρώ» για την τέλεση της τελωνειακής πα−
ράβασης περί απαράδεκτου δηλωτικού, παράλειψης 
εφαρμογής του άρθρου 17 παρ. 1 και 6 του Ν. 2960/01 
για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο που 
προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1α του άρ−
θρου 145 του Ν. 2960/01.

  Ο Προϊστάμενος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 2035 (5)
    Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου, 

σε περιοχές των Δήμων Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Δρο−
σιάς, Διονύσου, Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Ν. Πεντέλης, 
Π. Πεντέλης, Μελισσιών, Παλλήνης, Ραφήνας, Ν. Μά−
κρης και των Κοινοτήτων Σταματάς, Ροδόπολης, Αν−
θούσας και Πικερμίου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ 86/69, 

όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρ−
θρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν. Δ 86/69 «Περί 
Δασικού Κωδικός».
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφε−
ρειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό 
και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».

3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22−3−93) 
"Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται 
από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή 
όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου 
Γεωργίας".

4. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19−7−1993 εγκύκλιο δ/γή της 
Δ/νσης Αισθητικών δασών − δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. & Τ.

5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο δ/γή 
της ίδιας ως άνω Δ/νσης.

Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».

6. Την υπ’ αριθμ. 6038/13−10−2009 απόφασή μας (ΦΕΚ 
2278/Β΄/2009).

7. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/2010).

8. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23−12−2010«Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης».

9. Την υπ’ αριθμ. 50296/4490/12/20−5−2013 αναφορά− 
εισήγηση του Δασαρχείου Πεντέλης με την οποία προ−
τείνεται η παράταση της ισχύος της υπό στοιχείο [6] 
απόφασης, αποφασίζουμε:

Αποφασίζουμε την παράταση ισχύος της αρ. 6038/
13−10−2009 απόφασής μας, μέχρι την 31−5−2016 και επα−
νεξέταση της αναγκαιότητας περαιτέρω παράτασης 
την 31−1−2016. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η 
αρ. 6038/13−10−2009 απόφαση μας (ΦΕΚ 2278/Β΄/2009)

Το Δασαρχείο Πεντέλης παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας 
και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 
2013−2014.

   Αγία Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F    

Αριθμ. 49128 (6)
    Καθιέρωση ωραρίου εργασίας των εργαζομένων 

στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε−

ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 
1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και 

γ) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις», 

δ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 
769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποι−
ήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒΙ/14757/11 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1659 Β/26−7−2011), 

ε) της υπ’ αριθμ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογι−
κής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και 
συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών 
(Φ.Ε.Κ. 1632/Β΄/06.08.2009), 

στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ. 
Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης».

2. Την υπ’ αριθμ. 84/2013 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Απο−
χέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης, 
με την οποία καθορίζεται το ωράριο εργασίας για το 
προσωπικό του οικείου φορέα με σκοπό την απρόσκο−
πτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, 
των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, την άμεση 
αποκατάσταση βλαβών και διακοπών και την εν γένει 
προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή ευθύνης 
του φορέα, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση 7 ωρών και 30 λεπτών 
ωραρίου εργασίας, για όλες τις ημέρες του έτους, εντός 
των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ωρών 
και ημερών πενθήμερης εργασίας, για το προσωπικό 
των γραφείων στην υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης.

2. Εγκρίνουμε την καθιέρωση 15ωρης εργασίας σε 
βάρδιες, για όλες τις ημέρες του έτους, εντός των προ−
βλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ωρών και ημε−
ρών πενθήμερης εργασίας, νια το τεχνικό προσωπικό 
των υπηρεσιών ύδρευσης − αποχέτευσης με τις εξής 
βάρδιες : α΄ βάρδια 7:00−14:30 για δέκα εννέα (19) άτομα, 
β΄ βάρδια 14:30−22:00 για δύο (2) άτομα.

3. Εγκρίνουμε την καθιέρωση 6 ωρών και 15 λεπτών 
ωραρίου εργασίας για όλες τις ημέρες του έτους, εντός 
των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία ωρών 
και ημερών εξαήμερης εργασίας, για το προσωπικό των 
εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αποχέτευσης 
ως εξής : 07:00−13:15 για δύο (2) άτομα.

Η ακριβής ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του 
προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Συνδέσμου κα−
θορίζεται βάσει των αναγκών λειτουργίας των υπη−
ρεσιών που υπηρετεί αυτό, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις. 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όλοι οι υπάλληλοι 
θα βρίσκονται στη διάθεση της υπηρεσίας, σε 24ωρη 
βάση, όλες τις ημέρες του έτους.

Από την απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης, για 
το τρέχον έτος 2013 και δεν θίγονται οι ώρες εργασίας 
που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν. ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
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    Αριθμ. 10848 (7)
    Τροποποίηση Αποφάσεως διορισμού Ληξιάρχων στις 

Ληξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμου Κεφαλονιάς.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη: 
1. τις διατάξεις:
1.1. των άρθρων 1 και 2 του Ν.344/76 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄) «Περί 

ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντυχατεστάθησαν με τις 
παραγράφους 15, 16 και 17 του άρθρου 9 του Ν. 2307/95 
«Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου 
Εσωτερικών στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις»,

1.2. του άρθρου 2801 του Ν.3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/
07−06−10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 'Καλλι−
κράτης'»,

1.3. της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/10 Αποφάσεως του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ.
Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1984 Β΄) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχι−
κής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν.3852/10»,

1.4. της υπ’ αριθμ. ΓΠ5650/1253/11 (Φ.Ε.Κ. 480 Β΄/29−03−11) 
Αποφάσεως μας «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
'Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπη−
ρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου− Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου»,

2. την υπ’ αριθμ. 65/Φ.127080/57510/31−12−10 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρ.
Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων 
Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον 
Ν.3852/10»,

3. την υπ’ αριθμ. 1307/19−04−11 (Φ.Ε.Κ. 1009 Β΄/26−05−
11) Απόφαση μας περί διορισμού Ληξιάρχων στις Λη−
ξιαρχικές Περιφέρειες του Δήμου Κεφαλονιάς, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14105/21−12−11 όμοια 
(Φ.Ε.Κ. 3252Β΄/30−12−11).

4. το υπ’ αριθμ. 23339/31−05−13 έγγραφο του Δήμου Κε−
φαλονιάς με το οποίο ο Δήμος αιτείται από την Υπηρεσία 
μας την αντικατάσταση του Γεωργίου Ραυτόπουλου του 
Ανδρέα, διορισθέντος με τις ανωτέρω Αποφάσεις Ληξι−
άρχου στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Αργοστολίου, λόγω 
αιτήσεως παραιτήσεως του από τα σχετικά καθήκοντα.

5. το υπ’ αριθμ. 23789/03−06−13 έγγραφο του ανωτέρω 
Δήμου με το οποίο αιτείται τον διορισμό της υπαλλή−
λου του Ειρήνης Μαζαράκη του Βασιλείου στην θέση 
της Ληξιάρχου της ως άνω Ληξιαρχικής Περιφέρειας, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1307/19−04−11 (Φ.Ε.Κ. 1009/ 
τ.Β΄/26−05−11) απόφασή μας, όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την υπ’ αριθμ. 14105/21−12−11 όμοια (Φ.Ε.Κ. 3252 
Β΄/30−12−11), και διορίζουμε Ληξίαρχο στην Ληξιαρχική 
Περιφέρεια Αργοστολίου του Δήμου Κεφαλονιάς την 
Ειρήνη Μαζαράκη του Βασιλείου, υπάλληλο του ομώ−
νυμου Δήμου, κλάδου ΔΕ Διοικητικών, στην θέση του 
Γεωργίου Ραυτόπουλου του Ανδρέα.

Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπά−
νη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Κεφα−
λονιάς οικονομικών ετών 2013 και εξής, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων 
και θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παρα−
γράφου 8 του άρθρου 2 του Ν.344/76, όπως εδάφια 
αυτής αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 17 του 
άρθρου 9 του Ν.2307/95, καθώς και του άρθρου 49 
του Ν.3584/2007.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 2 Ιουλίου 2013 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος

ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ
F

Αριθμ. Υ00/105 (8)
    Σύσταση Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης στα Τρόπαια, 

μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Τρίπολης.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙKA − ETAM

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 266/89 (ΦΕΚ 

127/τ. Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα), με τι οποίες ορίζεται, ότι με απόφαση του 
Διοικητή του Ιδρύματος μπορούν να συνιστώνται 
Γραφεία μη αυτοτελή, τόσο στις Κεντρικές όσο και 
στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση της λει−
τουργίας τους.

2. Την υπ’ αριθμ. 209/Συν.39/20.12.2012 Συνεδρί−
αση του Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και την υπ’ αριθμ. 
Υ20/109/22.05.2013 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ − 
ΕΤΑΜ με την οποία αποφασίστηκε η αναστολή λει−
τουργίας του Παραρτήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Τροπαίων 
και η μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί της ασφαλι−
στικής του περιοχής στο Περιφερειακό Υποκατάστημα 
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Τρίπολης.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Την υπ’ αριθμ. 178/Συν. 12/24.06.2013 Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας, 
σύμφωνα με την οποία παραχωρείται δωρεάν χώ−
ρος του Δήμου στα Τρόπαια και αναλαμβάνεται η 
κάλυψη των πάγιων λειτουργικών δαπανών του υπό 
σύσταση Γραφείου.

5.Την ανάγκη εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων 
του Δήμου Γορτυνίας με το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

β. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
αποφασίζουμε:
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1. Συστήνουμε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης στα 
Τρόπαια, μη αυτοτελές Γραφείο του Περιφερειακού 
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Τρίπολης.

2. Οι αρμοδιότητες που ασκούνται από τα Γραφεία 
Κοινωνικής Ασφάλισης ορίζονται με την 090/11/14.03.2013 
απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος (ΦΕΚ 780/τ. 
Β΄/4.4.2013, ΑΔΑ:ΒΕΑΗ4691ΩΓ − ΦΟΒ, Εγκύκλιος ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ 20/2013).

3. Ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ανωτέρω 
Γραφείου καθορίζουμε την 2 Ιουλίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως,

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2013

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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