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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1712
2 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθµ. 25513/5248
(1)
Αλλαγή ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία καθαριότη−
τας ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου και καθιέρωση διακε−
κοµµένου ωραρίου τις ηµέρες λειτουργίας των λαϊ−
κών αγορών και την απασχόληση των εργαζοµένων
κατ’ εξαίρεση για εορτές κ.λπ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αλλαγή ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία καθαρι−
ότητας ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου και καθιέρωση
διακεκοµµένου ωραρίου τις ηµέρες λειτουργίας
των λαϊκών αγορών και την απασχόληση των ερ−
γαζοµένων κατ’ εξαίρεση για εορτές κ.λπ. .............

1

Συµπλήρωση−τροποποίηση της συστατικής Πράξης
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευ−
σης (∆ΕΥΑ) του ∆ήµου Πύργου (Επέκταση αρµο−
διότητας). .............................................................................................. 2
Συµπλήρωση−τροποποίηση της συστατικής Πράξης
συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων για την Προ−
στασία και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθια−
κού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ». ............................................................ 3
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή υπαλ−
λήλων των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινω−
νικής Μέριµνας και Ανάπτυξης της Περιφερεια−
κής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2011. ................. 4
Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο
του υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµι−
κού που είναι στη διάθεση του Αντιπεριφερειάρχη
της Π.Ε. Φλώρινας για το οικονοµικό έτος 2011..... 5
∆ιαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό−
ληση, καθιέρωση µε αµοιβή υπερωριακής εργα−
σίας, εργασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιµες
ηµέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες των
εργάσιµων, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών για
το Β΄ εξάµηνο του έτους 2011, για το προσωπι−
κό του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρισµού της
∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας
Λάρισας και των οδηγών της Π.Ε. Λάρισας. ........... 6

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 3, 6 του Ν. 3584/
2007 «Κώδικας Καταστάσεως Προσωπικού Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» καθώς και τις όµοιες της από
29−11−2002 «Ειδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για
την ρύθµιση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης
των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού και των Ν.Π.∆.∆. αυτών».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 «Συγκρότηση της
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄/2005) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
4. Το αριθµ. 7212/14−3−2011 έγγραφο του ∆ήµου Με−
σολογγίου µε το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία
µας οι 12/2011 και 60/2011 αποφάσεις του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, αναφορικά µε
την καθιέρωση εξαιρέσεων στην λειτουργία των υπη−
ρεσιών του ∆ήµου.
5. Το γεγονός ότι, λόγω της ιδιαιτερότητας και της
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας των υπηρεσιών
του ∆ήµου, για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία
και για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών του
∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου, επιβάλλεται καθιέρωση εξαι−
ρέσεων στην λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου,
αποφασίζουµε:
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Για την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία
της υπηρεσίας καθαριότητας του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογ−
γίου:
Α. Καθιερώνουµε διακεκοµµένο ωράριο, ήτοι από
6:00π.µ. έως 10:30 π.µ. και από 12:30 µ.µ. έως 2:25 µ.µ.,
τις ηµέρες Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο που
λειτουργούν οι λαϊκές αγορές στην χωρική ενότητα
του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου για τους εξής, κλάδους και
αριθµό υπαλλήλων:
• Για έναν (1) επόπτη ή επιστάτη
• Για δύο (2) χειριστές
• Για τρεις (3) οδηγούς και
• Για οκτώ (8) εργάτες καθαριότητας
Β. Καθιερώνουµε τη λειτουργία της υπηρεσίας καθα−
ριότητας του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογγίου σε 12ωρη βάση
για τους εξής, κλάδους και αριθµό υπαλλήλων:
Για τα απορριµµατοφόρα:
• Πέντε (5) οδηγούς απορριµµατοφόρων
• ∆ύο (2) χειριστές µηχανηµάτων έργων
• ∆ώδεκα (12) εργάτες καθαριότητας
Για τα µηχανικά σάρωθρα:
• ∆ύο (2) χειριστές
• ∆ύο (2) εργάτες
Για το πλυντήριο κάδων:
• Έναν (1) οδηγό
• Έναν (1) εργάτη
• Έναν (1) επόπτη ή επιστάτη
Γ. Καθιερώνουµε νυχτερινή απασχόληση από 10:30 µ.µ.
έως 6:00 π.µ. ενός (1) φύλακα
∆. Εγκρίνουµε την κατ’ εξαίρεση απασχόληση κατά
τις Κυριακές−εξαιρέσιµες και αργίες για το παραπάνω
προσωπικό και εφόσον κρίνεται απαραίτητο για λόγους
∆ηµόσιας Υγείας.
Επισηµαίνεται ότι:
α) Η λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών σε βάρδιες
12ωρης λειτουργίας, την νύκτα, τα Σάββατα, τις Κυρι−
ακές−εξαιρέσιµες και αργίες όσο και η απασχόληση
του συνόλου ή µέρους του αναφερόµενου προσωπι−
κού σε αυτές θα καθορίζεται µε ευθύνη της ∆ηµοτι−
κής Αρχής και των προϊσταµένων των διευθύνσεων µε
γνώµονα κάθε φορά τις υπηρεσιακές ανάγκες και τις
διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 και της εγκυ−
κλίου 9/6843/14−2−2003 αναφορικά µε τις επιτρεπόµε−
νες εβδοµαδιαίως ώρες απασχόλησης ανά κατηγορία
υπαλλήλων.
β) Η αµοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις αργίες
θα είναι κάθε φορά η προβλεπόµενη από την ισχύουσα
νοµοθεσία, ενώ για την απασχόληση του προσωπικού
κατά την ηµέρα της ανάπαυσης (Σάββατα) δεν θα κα−
ταβάλλεται αµοιβή και θα χορηγείται ως ηµέρα ανά−
παυσης άλλη εργάσιµη ηµέρα εντός της προσεχούς
εβδοµάδας καθοριζόµενη από την υπηρεσία.
γ) Από την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης
προκαλείται δαπάνη ποσού 25.500 € σε βάρος του ΚΑ
20.6012 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ι.Π. Μεσολογ−
γίου, ενώ για τα επόµενα έτη η σχετική δαπάνη πο−
σού 51.000 € ετησίως θα προβλεφθεί σε βάρος του
αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου Ι.Π.
Μεσολογγίου.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 30 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθµ. 39326/8280
(2)
Συµπλήρωση−τροποποίηση της συστατικής Πράξης
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευ−
σης (∆ΕΥΑ) του ∆ήµου Πύργου (Επέκταση αρµοδι−
ότητας).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 10 του Ν. 2503/1997
του άρθρου 252, του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ) καθώς και του
άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος
Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ
191/23.08.1980 τεύχος Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν
Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως
ισχύει
3. Την αριθµ. πρωτ. 18556/2000/01−02−2001 απόφαση
της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/τ.Β΄/5.3.2001),
µε την οποία συστήθηκε ενιαία Επιχείρηση ύδρευσης
αποχέτευση
4. Την αριθµ. ΓΓ15650/1253/29−03−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/
29−03−2011) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου «περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» στον προϊστάµενο της
Γενικής ∆ιεύθυνσης και στους Προϊσταµένους των Υπη−
ρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
5. Το αριθµ. πρωτ. 23602/1042/10−05−2011 έγγραφο
του Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Πύργου, µε το
οποίο µας διαβίβασε την αριθµ. 115/2011 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την επέκταση της
περιοχής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) ∆ήµου Πύργου στον
τοµέα Ύδρευσης εντός των γεωγραφικών ορίων της
∆ηµοτικής ενότητας Ωλένης.
6. Το αριθµ. πρωτ. 28742/1135/10−05−2011 έγγραφο του
Τµήµατος ∆ιοικητικού Οικονοµικού Πύργου, µε το οποίο
µας διαβίβασε την αριθµ. 5/2011 απόφαση του ∆ιοικη−
τικού Συµβουλίου της ∆.Ε.Υ.Α. Πύργου, σχετικά µε την
επέκταση της περιοχής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) ∆ήµου
Πύργου στον τοµέα Ύδρευσης εντός των γεωγραφικών
ορίων της ∆ηµοτικής ενότητας Ωλένης, αποφασίζου−
µε:
Εγκρίνουµε την αριθµ. 5/2011 απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου, µε την οποία τροποποιείται−συµπληρώ−
νεται η συστατική πράξη της ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης ∆ήµου Πύργου, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν.1069/1980 και συ−
γκεκριµένα, συµπληρώνεται−τροποποιείται η παράγρα−
φος 4 του άρθρου 1 της παραπάνω συστατικής πράξης,
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που αφορά την περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης,
το οποίο έχει ως εξής:
Περιοχή αρµοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοι−
κητική περιφέρεια του ∆ήµου Πύργου (άρθρο 1 παρ. 3
του Ν. 1069/1980), ενώ επεκτείνεται η αρµοδιότητα της
επιχείρησης στον τοµέα Ύδρευσης εντός των γεωγρα−
φικών ορίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ωλένης (άρθρο
2 παρ.2 του Ν.1069/1980).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 18556/2000/01−02−2001
απόφαση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/
τ.Β΄/5−3−2001).
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ούτε σε βάρος
του προϋπολογισµού του της ∆ΕΥΑ Πύργου.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙ∆ΗΣ
F
Αριθµ. 44163/9293
(3)
Συµπλήρωση−τροποποίηση της συστατικής Πράξης συν−
δέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων για την Προστασία
και Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου
«Ο ΑΡΙΩΝ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 245−250 του Ν. 3463/2006
(Κ.∆.Κ) και του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/07.06.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρό−
γραµµα Καλλικράτης».
2. Την αριθµ. πρωτ. 11425/08−03−1993 απόφαση του
ΥΠ.ΕΣ (ΦΕΚ 164/τ.Β΄/17−03−1993) περί σύστασης Συνδέ−
σµου ∆ήµων και Κοινοτήτων για την Προστασία και
Ορθολογική Ανάπτυξη του Κορινθιακού Κόλπου «Ο
ΑΡΙΩΝ».
4. Την αριθµ. πρωτ. 16047/17−09−2007 απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα της Π.∆.Ε. (ΦΕΚ 1947/τ.Β΄/3−10−2007)
µε την οποία συµπληρώθηκε η παραπάνω συστατική
πράξη του Συνδέσµου.
5. Την αριθµ. ΓΓ15650/1253/29−03−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/
29−03−2011) απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας
και Ιονίου «περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής
«Με εντολή Γενικού Γραµµατέα» στον προϊστάµενο της
Γενικής ∆ιεύθυνσης και στους Προϊσταµένους των Υπη−
ρεσιών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
6. Το αριθµ. πρωτ. 27/3−5−2011 έγγραφο του Συνδέσµου
µε το οποίο µας διαβίβασε για έλεγχο την αριθµ. 8/2011
απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου,
µε την οποία τροποποιεί την παραπάνω συστατική πρά−
ξη και τις σχετικές µε αριθµ. 140/2011, 124/2011, 71/2011,
61/2011, 91/2011, 64/2011, 46/2011, 5/2011, 31/2011, 49/2011,
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50/2011 και 110/2011 αποφάσεις των ∆ηµοτικών Συµ−
βουλίων των ∆ήµων Αιγιαλείας, Πατρέων, Ναυπακτίας,
Κορινθίων, Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου−Ευρωστίνης, Λου−
τρακίου−Αγ. Θεοδώρων, ∆ωρίδος, Θηβαίων, Λεβαδέων,
∆ιστόµου−Αράχοβας−Αντίκυρας, Βέλου Βόχας αντίστοι−
χα, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την αριθµ. 8/2011 απόφαση ∆ιοικητικού
Συµβουλίου του Συνδέσµου Προστασίας και Ορθολο−
γικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου «Ο ΑΡΙΩΝ»,
µε την οποία τροποποιείται−συµπληρώνεται η συστα−
τική πράξη του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
104 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 246 και 247 του
Ν. 3463/2006, όπως ισχύουν, όπως κάτωθι αναλυτικά
αναφέρεται:
1. Ο Σύνδεσµος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυ−
ξης Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ» αποτε−
λείται από τους κάτωθι 12 Καλλικρατικούς ∆ήµους:
1. ∆ΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
2. ∆ΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ
3. ∆ΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
4. ∆ΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
5. ∆ΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
6. ∆ΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ –ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
7. ∆ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ−ΑΓ. ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ
8. ∆ΗΜΟΣ ∆ΩΡΙ∆ΟΣ
9. ∆ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
10. ∆ΗΜΟΣ ΛΕΒΑ∆ΕΩΝ
11. ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ−ΑΡΑΧΟΒΑΣ −ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
12. ∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ−ΒΟΧΑΣ
2. Τροποποιείται, ως προς τα έσοδα του Συνδέσµου, η
µέθοδος υπολογισµού της ετήσιας εισφοράς των ∆ήµων
–µελών του Σ.Π.Ο.Α.Κ., η οποία θα ορίζεται µε βάση το
συνολικό πληθυσµό του κάθε Καλλικρατικού ∆ήµου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθµ. 18556/2000/01−02−2001
απόφαση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 211/
τ.Β΄/5−3−2001).
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 28 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Ο Γενικός ∆ιευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙ∆ΗΣ
F
Αριθµ. 03/οικ. 2170
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας µε αµοιβή υπαλλή−
λων των ∆/νσεων ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριµνας και Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότη−
τας Καβάλας για το έτος 2011.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 282 του Ν. 3852/10
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003)
µε το οποίο ρυθµίσθηκε το θέµα της απασχόλησης
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆ και Ο.Τ.Α.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3968/2011 «Επεί−
γοντα µέτρα εφαρµογής µεσοπρόθεσµου πλαισίου δη−
µοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015».
4. Την µε αριθµό 2/72757/0022/31.12.2003 ερµηνευτική
εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ που αφορά την παροχή οδηγιών για
την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/τ.Α΄/2003).
5. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/10 (ΦΕΚ40Α/15.3.2010) «Προ−
στασία της εθνικής οικονοµίας−Επείγοντα µέτρα για την
αντιµετώπιση της δηµοσιονοµικής κρίσης».
6. Την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180
τ.Α΄) σε συνδυασµό µε την παρ. 2 του άρθρου 253 του
Ν. 3852/10.
7. Την παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ
107 τ.Α΄) που ορίζει ότι «Η όλως εξαιρετική ή απρόβλε−
πτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρωση
υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου».
8. Τις διατάξεις του Π.∆. 144/2010 (ΦΕΚ 237/τ.A΄/21.12.2010
«Οργανισµός Περιφέρειας Α.Μ.Θ.».
9. Την µε αριθµό 39//14.1.2011 (ΦΕΚ 122 τ.Β΄/8.2.2011)
απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. µε την οποία µετα−
βίβασε αρµοδιότητες στους άµεσα εκλεγµένους Αντι−
περιφερειάρχες.
10. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανά−
γκες που παρουσιάζονται για την αντιµετώπιση των
οποίων η Π.Ε Καβάλας απασχολεί τους υπαλλήλους
της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριµνας
και Ανάπτυξης πέραν του κανονικού ωραρίου κατά τις
απογευµατινές ώρες των εργασίµων ηµερών και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες.
11. Το γεγονός ότι για το έτος 2011 έχει εγγραφεί στον
Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας και Θράκης −Π.Ε Καβάλας πίστωση για υπερωριακή
εργασία ύψους 23.000 Ευρώ, (Φορέας 3151 −ΚΑΕ 0511
20.000 Ευρώ και 0512 3000 Ευρώ) και Φορέας 3351− ΚΑΕ
0511 ποσό 7980 Ευρώ, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την υπερωριακή απασχόληση για το έτος
2011 του µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαί−
ου Αορίστου της Π.Ε. Καβάλας κατά τις απογευµατινές
ώρες των εργασίµων ηµερών και των Κυριακών και
εξαιρέσιµων ηµερών ως κατωτέρω:
1. Της ∆/νσης ∆ηµόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
µνας (Υγειονοµικός έλεγχος καταστηµάτων και Επιχει−
ρήσεων, πιστοποίηση παραβάσεων και επιβολή κυρώ−
σεων κ.λπ.)
Αριθµός υπαλλήλων: 14
Απογευµατινή εργασία: 1680 ώρες
Αριθµός υπαλλήλων: 8.
Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες: 462
ώρες.
Η απαιτούµενη δαπάνη ύψους 12.951,02 Ευρώ θα καλυ−
φθεί από τον φορέα 3151 −ΚΑΕ 0511 και 0512.
2. Της ∆/νσης Ανάπτυξης (αγορανοµικός έλεγχος,
δειγµατοληπτικός έλεγχος, έλεγχος πλανόδιου εµπο−
ρίου κ.λπ.).
Αριθµός υπαλλήλων: 7.
Απογευµατινή εργασία: 840 ώρες.
Η απαιτούµενη δαπάνη ύψους 5.181,60 Ευρώ θα καλυ−
φθεί από τον φορέα 3351−ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει αναδροµικά έως ένα
µήνα πριν από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Καβάλα, 4 Ιουλίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ
F
Αριθµ. 25751/2035
(5)
Καθιέρωση εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο του
υπαλλήλου της ∆/νσης ∆ιοικητικού Οικονοµικού που
είναι στη διάθεση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε.
Φλώρινας για το οικονοµικό έτος 2011.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση...»
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9−9−1999).
2. Το αρ. πρ. 2/36028/0022/13−05−2008 έγγραφο Γ.Λ.Κ.
«Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση εισοδηµατικής πο−
λιτικής έτους 2008».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006 ΦΕΚ
131/τ.Α΄/2006 «Περί της εις την Εφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως δηµοσιευοµένης ύλης...».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και ΟΤΑ» (ΦΕΚ 297/τ.Α΄) όπως τρο−
ποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του Ν.3833/10 (ΦΕΚ 40/Α/
15−03−2010).
5. Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας, πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου, κατά τις απογευµατινές ώρες
τις εξαιρέσιµες και αργίες για τον Οδηγό της ∆/νσης
∆ιοικητικού−Οικονοµικού που είναι στην διάθεση του
Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.512 € σε βάρος του τακτικού προϋπο−
λογισµού η οποία έχει προβλεφθεί στην Π.Ε. Φλώρινας
στον Φ.072 και στον ΚΑΕ 0511, για δε τις εξαιρέσιµες
και αργίες στον ΚΑΕ 0512.
7. Τις διατάξεις του Ν.3861/10 «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010).
8. Το αρ. 14ο πρακτικό της Οικονοµικής Επιτροπής
της Περιφέρειας ∆υτ. Μακεδονίας (28ο θέµα απόφαση
260/11) που αφορά έγκριση δαπάνης για υπερωριακή
απασχόληση, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την καθιέρωση εργασίας πέρα από το κα−
νονικό ωράριο κατά το διάστηµα ενός (1) µηνός πριν τη
δηµοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ κατά το οικονοµικό
έτος 2011, για τον παρακάτω υπάλληλο της Περιφερει−
ακής Ενότητας Φλώρινας, µέχρι 20 απογευµατινές ώρες
µηνιαίως για δε τις εξαιρέσιµες και τις αργίες µέχρι 16
ώρες µηνιαίως
Υπηρεσία: ∆/νση ∆/κού Οικονοµικού
Αριθµός Υπαλλήλων: 1 ∆Ε Οδηγός
Σύνολο ωρών: 120 απογευµατινές + 96 εξαιρ., αργίες.
Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας του παραπά−
νω υπαλλήλου κρίνεται αναγκαία και επιτακτική γιατί
βρίσκεται στη διάθεση του Αντιπεριφερειάρχη όλες τις
ανωτέρω ηµέρες και ώρες, για την αντιµετώπιση όλων
των τακτικών και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, που
συνίστανται εκτός των άλλων στην επίσκεψη καθηµε−
ρινά και επί τόπου σε όλες τις περιοχές της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και των υπηρεσιών

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
της Περιφέρειας και της Αποκ/νης ∆ιοίκησης για τις
ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς
και για την µεταφορά υπηρεσιακών φακέλων από την
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας στην έδρα της Περι−
φέρειας (Κοζάνη) για υπογραφές.
Η δαπάνη για την πληρωµή της υπερωριακής απα−
σχόλησης ύψους περίπου 1.512 € για τον υπάλληλο της
παρούσας θα βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογι−
σµού της Π.Ε. Φλώρινας του Φ.072 ΚΑΕ 0511, για δε τις
εξαιρέσιµες και αργίες του ΚΑΕ 0512.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 29 Ιουνίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΚΗΣ
F
Αριθµ. οικ. 3195
(6)
∆ιαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση,
καθιέρωση µε αµοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιµες ηµέρες, εργασία
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιµων, Κυριακών και
εξαιρέσιµων ηµερών για το Β΄ εξάµηνο του έτους 2011,
για το προσωπικό του Τµήµατος Εµπορίου και Τουρι−
σµού της ∆/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενό−
τητας Λάρισας και των οδηγών της Π.Ε. Λάρισας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 παρ. ΙΙ τοµέας ∆΄ Απασχόλησης−Εµπο−
ρίου−Τουρισµού, παρ. 17 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης−Πρόγραµµα Καλλικράτης», και τις
διατάξεις του αρ. 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99.
2. Τις διατάξεις του Π.∆. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−10 τ.Α΄)
«Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν. 3205/2003, βάσει των
οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση µε αµοιβή εργασίας
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. Και των
Ο.Τ.Α. µόνο για την αντιµετώπιση εποχιακών, εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
4. Την υπ΄ αριθµ. 2/7275/0022/31−12−2003 διαταγή του
Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους), µε την οποία παρέχονται οδηγίες
για την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 2503/1997
και του Ν.3833/2010 «περί δηµοσιονοµικής προσαρµο−
γής».
6. Την αριθ. 10891/31−7−2007 απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, «Περί καθορισµού
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες».
7. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋ−
πολογισµού εξόδων έτους 2010 της Ν.Α. Λάρισας, έχουν
εγγραφεί πιστώσεις ύψους 10.000 ευρώ και 14.000 ευρώ
αντίστοιχα και επίσης θα γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη
και στον προϋπολογισµό του 2011.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3γ του Ν. 2592/
1998.
9. Την αναγκαιότητα διενέργειας Αγορανοµικών και
Ποιοτικών ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο των επιχειρήσε−
ων για την προστασία των καταναλωτών και κατά τις
νυχτερινές ώρες των εργάσιµων, Κυριακών και εξαιρέ−
σιµων ηµερών.
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10. Τις Αγορανοµικές ∆ιατάξεις και τις ∆ιατάξεις του
Κώδικα Τροφίµων και Ποτών που αναφέρονται στους
όρους που πρέπει να πληρούν τα τρόφιµα και ποτά και
τα λοιπά είδη που διατίθενται στην κατανάλωση.
11. Το γεγονός, ότι κατά το Β΄ εξάµηνο του έτους 2011
από το προσωπικό που υπηρετεί, οχτώ (08) υπάλληλοι,
και δύο (2) οδηγοί, απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά
για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών µέχρι
τρεις (3) ηµέρες την εβδοµάδα από ώρες 17:00 έως
22:00, ήτοι κατά µήνα σαράντα (40) ώρες ο καθένας
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, αλλά και
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίµων, Κυριακών και
εξαιρέσιµων ηµερών µέχρι δέκα έξι (16) ώρες ο καθένας
το µήνα, κατά περίπτωση, αποφασίζουµε:
Α) ∆ιαπιστώνουµε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιµες ηµέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες
των εργάσιµων, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, δέκα
(10) υπαλλήλων για το Β΄ εξάµηνο του έτους 2011, λόγω
κάλυψης των αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών και υπο−
χρεώσεων µας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Β) Καθιερώνουµε µε αµοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευµατινές και νυχτερινές ώρες των εργασίµων
ηµερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες για το Β΄ εξάµηνο του έτους 2011 και µέχρι 4.320
ώρες συνολικά για οχτώ (08) υπαλλήλους που υπηρε−
τούν στο Τµήµα Εµπορίου και Τουρισµού της ∆/νσης
Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας, και δύο (2) οδηγούς της Π.Ε.
Λάρισας, ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
δέκα(10) υπάλληλοι µε σαράντα (40) ώρες το µήνα για
έξι (6) µήνες = 10Χ40Χ6=2.400 ώρες.
2. Νυχτερινά:
δέκα (10) υπάλληλοι µε δέκα έξι (16) ώρες το µήνα για
έξι (6) µήνες = 10Χ16Χ6=960 ώρες.
3. Κυριακές – Εξαιρέσιµα:
δέκα (10) υπάλληλοι µε δέκα έξι (16) ώρες το µήνα για
έξι (6) µήνες = 10Χ16Χ6=960 ώρες.
Γ) Έργο των υπαλλήλων θα είναι ο ποιοτικός και αγο−
ρανοµικός έλεγχος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
των αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων, εργαστηρίων πα−
ραγωγής τροφίµων, καταστηµάτων λιανικής πώλησης,
εστιατορίων, ταβερνών, ουζερί, οβελιστηρίων, και λοι−
πών καταστηµάτων πώλησης καταναλωτικών αγαθών
καθώς και Λαϊκών Αγορών µε στόχο την προστασία του
καταναλωτικού κοινού.
∆) Κατά τους ελέγχους θα συντάσσεται πίνακας στον
οποίο θα αναφέρονται οι πραγµατοποιούµενοι έλεγχοι
και οι τυχόν παραβάσεις.
Η κατανοµή των ωρών στους απασχολούµενους
υπαλλήλους, θα γίνει µε απόφαση µας, ανάλογα µε τις
εκάστοτε παρουσιαζόµενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραµµένων σχετικά πιστώσεων στον προϋπολογι−
σµό του έτους 2011.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγµατικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό−
λησης των ανωτέρω ορίζεται ο ∆ιευθυντής της ∆/νσης
Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας.
Κάθε προγενέστερη όµοια απόφαση παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 1 Ιουλίου 2011
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

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.
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Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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