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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30944 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για δύο (2) υπαλλήλους του 
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2013.

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

γ) του Π.Δ/τος 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/A΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση.. ..Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α΄)

3. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: 4574Η−8ΜΘ).

4. Το υπ’ αριθμ. 9715/24.7.2013 έγγραφο της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τον πίνακα προγραμ−
ματισμού υπερωριακής εργασίας, για το έτος 2013, για 
το προσωπικό στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της 
ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

5. Το υπ’ αριθμ. 5135/23.7.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Δημ/κού Ελέγχου στο Νομό Ηρακλείου για την ύπαρ−
ξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό οικ. 
έτους 2013 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

6. Την ανάγκη απασχόλησης για το έτος 2013, δύο (2) 
υπαλλήλων του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι 
την 22η ώρα, λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

7. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης για το σκο−
πό αυτό στον ΚΑΕ 0511 Ειδικός φορέας 996−21/071 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €), σε βάρος της 
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οποίας προκαλείται δαπάνη χιλίων δεκαπέντε και είκοσι 
έξι ευρώ (1.015,26 €).

8. Την αριθ. 4305/1.7.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (ΦΕΚ 1268/Β΄), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 4385/30.8.2013 όμοια (ΦΕΚ 
2164/Β΄), αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες 
και μέχρι την 22η ώρα, για δύο (2) μόνιμους υπαλλή−
λους κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων που απα−
σχολούνται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, είκοσι (20) ώρες 
το μήνα ανά υπάλληλο, σύμφωνα με τον πίνακα προ−
γραμματισμού υπερωριακής εργασίας της ανωτέρω 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
Αριθμ. 124060/Γ2 (2)
  Ωρολόγια Προγράμματα των Γυμνασίων που εφαρμό−

ζουν πιλοτικά τα νέα Προγράμματα Σπουδών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του 

Ν. 1566/1985 (Α΄/167) «Δομή και λειτουργία της πρωτο−
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2) Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 
(Α΄/188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

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.Δ. 63/2005 (Α΄/98).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του 
Ν. 3966/2011 (Α΄/118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

5) Τη με αριθμ. πρωτ. 97911/Γ1/31−08−2011 υπουργική 
απόφαση (Β΄/2121) με θέμα «Ορισμός των σχολικών μο−
νάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
για την Πιλοτική Εφαρμογή των Νέων Προγραμμάτων 
Σπουδών».

6) Την με αρ. 26/2013 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

7) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Για τις σχολικές μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης (Γυμνάσια) 
που αναφέρονται στη με αρ. πρωτ. 97911/Γ1/31−08−2011 
υπουργική απόφαση (Β΄/2121) θα ισχύσουν τα εξής:

Α) Στην Α΄ τάξη Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2013−
2014 ισχύει το Ωρολόγιο πρόγραμμα που καθορίζεται 
με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21−08−2013 υπουργική από−
φαση (Β΄/2121).

Β) Η Β΄ τάξη Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2013−2014 
θα συνεχίσει την εφαρμογή του Ωρολογίου Προγράμμα−
τος το οποίο έχει καθοριστεί με τη με αρ. πρωτ. 104868/
Γ2/13−09−2011 υπουργική απόφαση (Β΄/2240). Από το σχο−
λικό έτος 2014−2015 η Β΄ τάξη Γυμνασίου θα εφαρμόσει 
το Ωρολόγιο πρόγραμμα που καθορίζεται με τη με αρ. 
πρωτ. 115475/Γ2/21−08−2013 υπουργική απόφαση (Β΄/2121).

Γ) Η Γ΄ τάξη Γυμνασίου για τα σχολικά έτη 2013−2014 
και 2014−2015 θα συνεχίσει την εφαρμογή του Ωρολο−
γίου Προγράμματος το οποίο έχει καθοριστεί με τη 
με αρ. πρωτ. 104868/Γ2/13−09−2011 υπουργική απόφαση 
(Β΄/2240). Από το σχολικό έτος 2015−2016 και η Γ΄ τάξη 
Γυμνασίου θα εφαρμόσει το Ωρολόγιο πρόγραμμα που 
καθορίζεται με τη με αρ. πρωτ. 115475/Γ2/21−08−2013 
υπουργική απόφαση (Β΄/2121).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 124062/Γ2 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 118842/

Γ2/17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) 
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, 
ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΦΕΚ 1984/Β΄).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ. του Ν. 3475/2006 
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγ−
γελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146/
Α΄).

2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική 
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984/Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄/118) «Θεσμικό πλαίσιο των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 
και λοιπές διατάξεις». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄/98).

5. Την με αρ. 26/2013 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984/Β΄) 
ως ακολούθως:

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
1. Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου και στην Α΄ και Β΄ τάξη 

του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως πρώτη ανάθεση σε όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως 
κλάδου−ειδικότητας που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση μέχρι δύο (02) ερευνητικών εργασιών 
ανά τετράμηνο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς:

α. των ειδικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα της Τεχνολογίας της Α΄ τάξης του Γενικού Λυ−
κείου (υπουργική απόφαση 118842/Γ2/17−09−2008, ΦΕΚ 1984/Β΄), οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν μέχρι τέσσερις 
(04) ανά τετράμηνο και

β. των ειδικοτήτων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν την εποπτεία και καθοδήγηση ενός 
(01) ερευνητικού θέματος ανά τετράμηνο, εφόσον

i) για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους υπολείπονται δύο (02) ώρες και 
ii) δεν απαιτείται η μετακίνησή τους σε άλλη σχολική μονάδα για κάλυψη ωρών της ειδικότητάς τους, σύμφωνα 

με τις ανάγκες της οικείας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης.
Το μάθημα «Ερευνητική εργασία» διδάσκεται από έναν (1) εκπαιδευτικό και η ανάθεσή του γίνεται, αφού ανα−

τεθούν στους εκπαιδευτικούς τα διδασκόμενα μαθήματα της ειδικότητάς τους. 
Τα παραπάνω ανώτατα όρια των ερευνητικών εργασιών που μπορεί να αναλάβει ο κάθε εκπαιδευτικός ισχύουν 

είτε ο εκπαιδευτικός υπηρετεί σε μία είτε σε περισσότερες σχολικές μονάδες.
2. Η ανάθεση του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιο−

λογία) ορίζεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, 
Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δι−
καίου και Κοινωνιολογία)

ΠΕ09, ΠΕ10, 
ΠΕ13

3. Η ανάθεση του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας στην Α΄ και Β΄ Λυκείου ορίζεται ως εξής: 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ1

Ιστορία ΠΕ02
(ΠΕ10, ΠΕ13)2, (ΠΕ05, 
ΠΕ06, ΠΕ07 για το 
σχ. έτος 2013−2014)

1 Η Β΄ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05, ΠΕ06 
και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013−2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το ωράριό 
τους με μαθήματα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

2 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ10, ΠΕ13.
4. Οι αναθέσεις των μαθημάτων επιλογής της Α΄ Λυκείου ορίζονται ως εξής: 

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Εφαρμογές
Πληροφορικής

ΠΕ19, ΠΕ20

Διαχείριση
Φυσικών Πόρων

ΠΕ14 (04,05) 
ΠΕ12, ΠΕ17 (εκτός 
ΠΕ17.09, ΠΕ17.10)

ΠΕ04, 
ΠΕ17 (09,10) ΠΕ18 

(12,13,14,15,16,17,18,30)

Ελληνικός και 
Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΠΕ02, ΠΕ08 ΠΕ10, ΠΕ13

Β. ΓΥΜΝΑΣΙΟ
1. Οι αναθέσεις για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο ορίζονται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ1

Ιστορία ΠΕ02

(ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13)2 
(ΠΕ05, ΠΕ06 και 
ΠΕ07 για το σχ. 
έτος 2013−2014)

Γεωγραφία ΠΕ04.05 ΠΕ153, ΠΕ03, ΠΕ04 
(01,02,03,04)

1 Η Β΄ ανάθεση τους μαθήματος της Ιστορίας γίνεται στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13, (ΠΕ05, 
ΠΕ06 και ΠΕ07 για το σχ. έτος 2013−2014), μόνο εφόσον οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 έχουν συμπληρώσει το 
ωράριό τους με μαθήματα Α΄ ανάθεσης στο σχολείο ή σχολεία που έχουν τοποθετηθεί.

2 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ01, ΠΕ10, ΠΕ13.
3 Κατά προτεραιότητα οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ15.
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2. Οι αναθέσεις για τις «Βιωματικές Δράσεις– Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες– Project» ορίζονται ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/
ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ 

ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ

Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ B΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

Βιωματικές 
Δράσεις−
Συνθετικές 
Δημιουργικές 
Εργασίες − Project

Τοπική Ιστορία ΠΕ02 ΠΕ01
Περιβάλλον και Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη 
(Π.Ε.Α.Α)

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. 
έτος 2013−2014 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και 
ΠΕ04

Σχολικός Επαγγελματικός 
Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)

Όλοι οι καθηγητές ΠΕ ανεξαρτήτως 
ειδικότητας. Προηγούνται με σειρά 
προτεραιότητας
Α. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι διδακτορικού 
τίτλου
στη Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό 
προσανατολισμό.
Β. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου στη Συμβουλευτική και στον 
Επαγγελματικό προσανατολισμό.
Γ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού ειδίκευσης του ΣΥΠ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ.
Δ. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού 
ειδικού προγράμματος μεταπτυχιακού 
επιπέδου στη Συμβουλευτική και στον 
Επαγγελματικό προσανατολισμό του 
Υπουργείου Παιδείας χρονικής διάρκειας 
1.000 ωρών.
Ε. Εκπαιδευτικοί κάτοχοι πιστοποιητικού
ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης στη 
Συμβουλευτική και στον Επαγγελματικό 
προσανατολισμό του Υπουργείου 
Παιδείας χρονικής διάρκειας 520 ωρών ή 
πιστοποιητικό προγράμματος κατάρτισης 
στην τεκμηρίωση πληροφοριακού υλικού 
ΣΕΠ του Υπουργείου Παιδείας χρονικής 
διάρκειας 660 ωρών.
ΣΤ. Εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικού πεντάμηνου σεμιναρίου 
επιμόρφωσης στελεχών στον ΣΕΠ.
Ζ. Εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει 
ολιγοήμερα σεμινάρια ΣΕΠ.
Η. Όλοι οι καθηγητές ΠΕ με εξαίρεση για 
το σχ. έτος 2013−2014 τους κλάδους ΠΕ02, 
ΠΕ03 και ΠΕ04

Φύση και Άσκηση ΠΕ011
Πολιτισμός και 
Δραστηριότητες Τέχνης

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. 
έτος 2013−2014 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 
και ΠΕ04

Σχολική και Κοινωνική Ζωή 
(Σ.Κ.Ζ.)

όλες οι ειδικότητες, με εξαίρεση για το σχ. 
έτος 2013−2014 τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και 
ΠΕ04

Οι με αρ. πρωτ. 47758/Γ2/27−04−2012 (ΦΕΚ B΄/1390) και 100838/Γ2/04−09−2012 (ΦΕΚ Β΄/2507) υπουργικές αποφά−
σεις καταργούνται. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984/Β΄), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−14.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 06 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 40184/33229 (4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ−ΣΒΑΠ».

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
  1. Το Π. Δ. 135/2010 (ΦΕΚ/Α΄/228/2010)» Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 280 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄/87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 245 έως 250 του 
Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ΚΔΚ.

4. Το αρ. πρωτ. οικ. 7950/2011 (εγκ. 21) έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκ/σης και Ηλεκτρ/κής Δι−
ακυβέρνησης.

5. Την αριθ. 15724/12599/2011 (ΦΕΚ1522/Β΄/2011) από−
φαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής Αττικής, περί σύστασης συνδέσμου−νπδδ με 
όνομα: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ−ΣΒΑΠ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
4111/3944 (ΦΕΚ/Β΄/948/2012) απόφαση Γεν. Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

6. Την αριθ. 4/13 απόφαση διοικητικού συμβουλίου του 
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕ−
ΩΝ−ΣΒΑΠ», περί αποδοχής αποχώρησης του Δήμου Πα−
πάγου − Χολαργού από μέλος του Συνδέσμου.

7. Την αριθ. 115/2013 απόφαση των δημοτικού συμβου−
λίου Δήμου Παπάγου−Χολαργού, περί αποχώρησης του 
Δήμου από τον σύνδεσμο.

8. Την αριθ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β΄/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων για θέματα Διοίκησης στον Γενικό 
Δ/ντή Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Διοίκησης και στου Προϊσταμένους των 
Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής, της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 15724/12599/2011 απόφαση 
Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
ως προς τα μέλη, μετά την αποχώρηση του Δήμου 
Παπάγου−Χολαργού ως εξής:

Συστήνουμε Σύνδεσμο με επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ−ΣΒΑΠ» αποτε−
λούμενος από τους Δήμους: Αγίας Παρασκευής, Αμα−
ρουσίου, Βριλησσίων, Γαλατσίου, Ηρακλείου, Κηφισιάς, 
Λυκόβρυσης−Πεύκης, Μεταμόρφωσης, Νέας Ιωνίας,, Φι−
λοθέης−Ψυχικού, Χαλανδρίου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Συνδέσμου.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθ. 15724/12599/2011 
απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ

    Αριθ. 13681/138237 (5)
Συμπλήρωση της αριθμ. 1652/14798/31−1−2013 απόφασης 

της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας: (Καθορισμός ανώτα−
του αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων της Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 «Προ−

στασία της εθνικής οικονομίας−Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιογραφικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών 
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επι−
κράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄).

4. Του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές συμβάσεις στη δημό−
σια διοίκηση κ.λπ.» και ιδιαίτερα το άρθρο 25 παρ.6 όπου 
ορίζεται ότι αντί των κοινών υπουργικών αποφάσεων 
της παραγράφου 3, άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 εκδίδεται 
αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα 
της Οικείας Περιφέρειας προκειμένου για υπαλλήλους 
που υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄ και β΄.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 87/Α΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α΄)», σύμφωνα με τις οποίες, 
προκειμένου περί κανονιστικών πράξεων απαιτείται ανα−
γραφή του μεγέθους των δαπανών και το γεγονός ότι η 
προκαλούμενη, από την απόφασή αυτή, δαπάνη θα αντι−
μετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη εγγραφεί 
για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι 
επιμέρους προϋπολογισμοί των Περιφερειακών Ενοτή−
των, δεδομένου ότι ο ανωτέρω επανακαθορισμός των 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας είναι εντός του επι−
τρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.

9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί για το 
έτος 2013, από τη μετακίνηση υπαλλήλων στην Περι−
φερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανέρχεται στο ποσό των 
612.100,00 €(ΚΑΕ 0711,0713), στην Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας 125.083,19 € (Κ.Α.Ε.0711, 0712, 0713, 0716, 0717), 
στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 235.000,00 € (Κ.Α.Ε. 
0711, 0716, 0717), στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας 
296.000,00 € (Κ.Α.Ε. 0711, 0716, 0717),στην Περιφερειακή 
Ενότητα Εύβοιας 227.000,00€ (ΚΑΕ 0711,0713,0716) και 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες για αυτό 
το σκοπό πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2013.



33574 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10. Το αριθμ. οικ. 214/10−7−2013 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 1652/14798/31−1−2013 
απόφασή μας προκειμένου να επιτραπεί ο ετήσιος συμ−
ψηφισμός των κατά μήνα ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας και των υπαλλήλων της κατηγορίας− κλάδου ΤΕ 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ειδικότητας Επο−
πτών/τριών Δημόσιας Υγείας), επειδή δεν υπάρχει δυ−
νατότητα προγραμματισμού των αναγκών μετακίνησης 
τους εκτός έδρας λόγω της φύσης της εργασίας τους, 
(αντιμετώπιση πολλαπλών θεμάτων Δημόσιας Υγείας, 
διαχείριση διατροφικών κρίσεων «τροφοδηλητηριάσεις» 
κατά τις οποίες απαιτείται άμεση ενέργεια, αντιμετώ−
πιση εκτάκτων καταστάσεων ρύπανσης του νερού αν−
θρώπινης κατανάλωσης ή των νερών κολύμβησης, άμε−
ση αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων ρύπανσης, 
αλλά ιδιαίτερα τους συχνούς, πλην εκτάκτους ελέγχους 
που διενεργούνται από το ΚΕΠΠΕ, ιδιαίτερα στην περι−
οχή του Ασωπού ποταμού, και σε πολλές περιπτώσεις 
μαζί με τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος).

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1652/14798/31−1−2013 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 30 Αυγούστου 2013

Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

    Αριθμ. οικ. 41743/3594 (6)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Αντι−

περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότη−
τας Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΑΜΟΥ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 1 και 160 παρ. 2 και 

3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 270/Β΄/27−12−2010).

3. Την αρ. 1011/2−3−2012 απόφαση του Εκτελεστικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί Παροχής 
εξουσιοδότησης στους Προϊσταμένους των Διευθύν−
σεων και Τμημάτων των ΠΕ Χίου, Σάμου, Λήμνου και 
Ικαρίας (ΦΕΚ 853/Β΄/2012). 

4. Την απόφαση αρ. 359/2013/21−1−2013 του Περιφε−
ρειάρχη Βορείου Αιγαίου «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου» (ΦΕΚ 131/Β΄/2013).

5. Την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Διοικητι−
κού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε Εξουσιοδοτούμε 
τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομι−
κού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου να υπογράφει 
με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Σάμου (Ε.Α.Σ.) τα παρα−
κάτω διοικητικά έγγραφα:

1. Βιβλιάρια υγείας των υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου και των μελών των οικογενειών τους καθώς και 
κάθε σχετικό με αυτά έγγραφο.

2. Διαβιβαστικά κάθε είδους εγγράφου για ενημέρω−
ση των υπαλλήλων όλης της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας που 
αφορούν θέματα της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.

3. Βεβαιώσεις αποδοχών των υπαλλήλων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Σάμου και της Περιφερειακής Ενό−
τητας Ικαρίας.

4. Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, βεβαιώσεις 
προϋπηρεσίας και γενικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις 
για θέματα που είναι δυνατό να βεβαιωθούν από στοι−
χεία που τηρούνται στην υπηρεσία, για όλους τους 
υπαλλήλους, τακτικούς και μη, της Περιφερειακής Ενό−
τητας Σάμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.

5. Δελτία Κατάταξης (ΑΔΚΥ) όλων των υπαλλήλων της 
Περιφερειακής Ενότητας Σάμου και της Περιφερειακής 
Ενότητας Ικαρίας.

6. Δελτία Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης 
(Δ.Α.Υ.Κ.) και διαβιβαστικά που αφορούν τη συνταξιο−
δότηση υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου 
και της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας.

7. Έγγραφα για αυτεπάγγελτες αναζητήσεις πιστο−
ποιητικών κ.λπ. εγγράφων και για την επαλήθευση της 
ακρίβειας των στοιχείων υπευθύνων δηλώσεων που 
κατατίθενται στη Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

8. Έγγραφα με τα οποία διαβιβάζονται στις αρμόδιες 
υπηρεσίες αναφορές ή αιτήματα υπηρεσιών και πολιτών 
που αναρμόδια υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Διοικητι−
κού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

9. Θέση εγγράφων στο αρχείο της Διεύθυνσης Διοικη−
τικού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου.

10. Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Σάμου και της Περιφερειακής Ενότη−
τας Ικαρίας σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση 
και κοινοποίηση καταστάσεων του άρθρου 88 παρ. 1 
του Ν. 3528/2007.

11. Διαβιβαστικά αιτήσεων και δικαιολογητικών υπαλ−
λήλων (με κάθε είδους εργασιακή σχέση) της Περιφερει−
ακής Ενότητας Σάμου και της Περιφερειακής Ενότητας 
Ικαρίας για έγκριση αναρρωτικών τους αδειών στην 
κάθε είδους υγειονομική επιτροπή και έγγραφα παρα−
πομπής τους για υγειονομική εξέταση.

12. Διαβιβαστικά στο ΕΚΔΔ−ΙΝΕΠ συγκεντρωτικού κα−
ταλόγου νεοδιορισθέντων υπαλλήλων της Περιφερεια−
κής Ενότητας Σάμου και της Περιφερειακής Ενότητας 
Ικαρίας που είναι υπόχρεοι παρακολούθησης προγράμ−
ματος εισαγωγικής εκπαίδευσης.

13. Έγγραφα με τα οποία αναζητούνται από τα Ασφα−
λιστικά Ταμεία των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενό−
τητας Σάμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας 
κρατήσεις αποδοχών και εισφορές που έχουν καταβλη−
θεί αχρεωστήτως.

14. Έγγραφα και αποφάσεις για ανάθεση καθηκόντων 
κατά το άρθρο 30 του Ν. 3528/2007

15. Διαβιβαστικά αιτημάτων και εγγράφων σχετικών 
με αυτά στο υπηρεσιακό συμβούλιο για θέματα υπη−
ρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλλήλων της Πε−
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ριφερειακής Ενότητας Σάμου και της Περιφερειακής 
Ενότητας Ικαρίας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πλην 
της πειθαρχικής παραπομπής.

16. Διαβιβαστικά εγγράφων προς την επιτροπή διε−
νέργειας διαγωνισμών για την αξιολόγηση προσφορών 
των διαγωνισμών που διενεργεί η Δ/νση Διοικητικού 
Οικονομικού της ΠΕ Σάμου.

17. Υπηρεσιακά έγγραφα − εκτός αποφάσεων− που 
αφορούν τη διενέργεια εκλογών και υπογραφή−θεώ−
ρηση όλων των ειδών βιβλίων που χρησιμοποιούν οι 
εφορευτικές επιτροπές κατά τη διεξαγωγή εκλογών 
(βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών, ευρωεκλο−
γών, δημοψηφισμάτων) για το Νομό Σάμου.

18. Πρωτόκολλα παράδοσης παραλαβής αρχείων 
της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού της Περι−
φερειακής Ενότητας Σάμου στο Γενικό Αρχείο του 
Κράτους.

19. Διαβιβαστικά προς την ΥΔΕ για την ενταλματοποί−
ηση των δαπανών, για την ενημέρωση της εγκεκριμένης 
τροποποίησης του προϋπολογισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας Σάμου και της Περιφερειακής Ενότητας Ικα−
ρίας και για τις μηνιαίες καταστάσεις εξοφλημένων 
χρηματικών ενταλμάτων.

20. Καταστάσεις της απόδοσης κρατήσεων στις ΔΟΥ 
καθώς και της δήλωσης καταβολής φόρου προς τη ΔΟΥ 
των τεχνικών έργων της ΠΕ Σάμου και της ΠΕ Ικαρίας.

21. Εισηγήσεις στην οικονομική επιτροπή της Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου για θέματα που αφορούν τη 
Διεύθυνση Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Σάμου.

22. Προσκλήσεις μελών επιτροπών του Π.Δ. 118/2007 
για τους διαγωνισμούς που διενεργεί η Δ/νση Διοι−
κητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου.

23. Έγγραφα για τη διενέργεια κληρώσεων συγκρό−
τησης συλλογικών οργάνων με μέλη υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Σάμου.

24. Διαβιβαστικά έγγραφα προς τις συνεργαζόμενες 
τράπεζες για διάφορες υποθέσεις της Διεύθυνσης Δι−
οικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Σάμου.

25. Έγγραφα χορήγησης στοιχείων που αφορούν τις 
Περιφερειακές Ενότητες Σάμου και Ικαρίας προς την 
έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σε λοιπούς 
φορείς του δημοσίου (διοικητικά, οικονομικά, προμη−
θειών κ.λπ.)

26. Τη διαδικασία διεκπεραίωσης των εμπιστευτικών 
εγγράφων που αφορούν τη Δ/νση Διοικητικού Οικο−
νομικού.

Η προαναφερόμενη παροχή εξουσιοδότησης στον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου ισχύει και για τους 
νόμιμους αναπληρωτές σε περίπτωση έλλειψης, απου−
σίας ή κωλύματος του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σάμος, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ

    Αριθμ. 2116 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας 

τις εξαιρέσιμες ημέρες − Αργίες − Κυριακές και νυ−
χτερινές ώρες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δη−
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

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

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

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β’ του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003) «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και ΟΤΑ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15−3−2010).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β΄/5−2−2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.ΤΑ».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) όπως ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 
263/Α΄/2007).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20, κεφάλαιο 2ο του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 
2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης 
Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

9. Την ανάγκη κάλυψης συσσωρευμένων υπηρεσιακών 
αναγκών οι οποίες σε είναι δυνατόν να διεκπεραιω−
θούν στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου και εντός των 
κανονικών εργασίμων ημερών, δεδομένου ότι υπάρχει 
σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση 
των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης καθώς και αυξημένες 
αρμοδιότητες και φόρτου εργασίας.

10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των πα−
ραπάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι τρεις (3) 
υπάλληλοι της ανωτέρω Διεύθυνσης ασχολήθηκαν και 
εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, αλλά και εξαιρέσιμες ημέρες, Αρ−
γίες − Κυριακές και νυχτερινές ώρες δεδομένου ότι 
δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός 
του κανονικού ωραρίου εργασίας και των κανονικών 
εργασίμων ημερών.

11. Το γεγονός ότι για τις ανωτέρω απασχολήσεις 
των έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προ−
ϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2013 στον ειδικό 
φορέα 0151 και ΚΑΕ 0511 & 0512 της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας ΠΑΜΘ.
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12. Το με αριθμό πρωτ. 3806/13−03−2013 έγγραφο του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

14. Την υπ’ αριθμ. 3806 απόφαση  Γενικού γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ΦΕΚ 
951/19−04−2013 Τεύχος Β΄.

15. Την αριθμ. 39/14−01−2011 απόφαση Περιφερειάρ−
χη A.M.Θ. για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες, εγκρίνουμε:

α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή, κατά τις απογευματινές ώρες για τρεις (3) υπάλλη−
λους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης.

β) Την καθιέρωση εργασίας σε εξαιρέσιμες ημέρες, 
Αργίες, Κυριακές και Νυχτερινή εργασία για τρεις (3) 
υπάλληλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι−
νωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης.

γ) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται 
κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες τον μήνα για 
κάθε υπάλληλο, ήτοι 60 ώρες (3*20) το μήνα και για τις 
εξαιρέσιμες ημέρες−Αργίες − Κυριακές και Νυχτερινή 
εργασία σε δέκα έξι (16) ώρες τον μήνα για κάθε υπάλ−
ληλο, ήτοι 48 ώρες (3*16) το μήνα για τρεις (3) υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης.

δ) Για την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης θα εκδοθεί απόφαση συγκρό−
τησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης καθώς 
και για τις εξαιρέσιμες ημέρες − Αργίες − Κυριακές και 
Νυχτερινή εργασία, στην οποία θα αναφέρονται ονο−
μαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο 
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες και 
μέρες απασχόλησης για τον κάθε ένα, κατά μήνα.

ε) Οι Προϊστάμενος της Διεύθυνσης θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση καθώς και για τις εξαιρέσιμες 
ημέρες − Αργίες − Κυριακές και Νυχτερινή εργασία των 
υπαλλήλων και θα τηρείται ειδικό βιβλίο για το παρα−
σχεθέν έργο.

στ) Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολο−
γίζεται να ανέλθει στο ποσό των χιλίων εκατό ενε−
νήντα δύο ευρώ #1.192,00# συνολικά, για τους μήνες 
Αύγουστο−Σεπτέμβριο του 2013 και θα καλυφθεί από 
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 
2013, Ειδικού Φορέα 0151, ΚΑΕ 0511 (624,00 ευρώ) και 
0512 (568,00 ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 29 Ιουλίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ  
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