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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή προστίμου και πολλαπλού τέλους σε βάρος 
του Ιωακειμίδη Βλαδίμηρου του Νικολάου, για Τε−
λωνειακές Παραβάσεις

  Δυνάμει της αριθμ. 300/12/2014 Καταλογιστικής Πρά−
ξης του Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών που 
εκδόθηκε την 02−02−2015 κατά τις διατάξεις των αρθ. 
142 § 1, 2, σε συνδυασμό με τα άρθρα 137 Κεφ.Α § 1 και 
155 § 2 του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα», για διαπραχθείσα απλή τελωνειακή παράβα−
ση κατοχής και κυκλοφορίας του επιβατικού οχήματος 
μάρκας OPEL ASTRA−CARAVAN, με αριθμό πλαισίου 
WOLOTGF35W2161899, χωρίς την προηγούμενη τήρηση 
των τελωνειακών διατυπώσεων, κατά την άφιξή του 
στην χώρα, στην αρμόδια τελωνειακή Αρχή καθώς 
και για λαθρεμπορία καπνικών σε βάρος του Ιωακει−
μίδη Βλαδίμηρου του Νικολάου, κάτοικο Νικηφόρου 
αρ. 8, Αθήνα και νυν αγνώστου διαμονής με Α.Φ.Μ. 
068722363, επιβλήθηκε 1. πρόστιμο τριών χιλιάδων 
ευρώ (3.000 €), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
137 Α § 1 εδ. α΄ του Ν. 2960/2001, όπως τροποποιή−
θηκε από το άρθρο 7 του Ν. 3453/2006 και ισχύει 
και 2. πολλαπλό τέλος ποσού είκοσι επτά χιλιάδων 
διακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι έξι 
λεπτών (27.274,26 €).

Τα ανωτέρω επιβληθέντα ποσά υπόκεινται κατά την 
είσπραξή τους σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 2,4% κατά τον Κώδικα 
Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός 
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 
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(2)
   Επιβολή Πολλαπλών Τελών για Τελωνειακή Παράβαση 

στον ΚIZARAN OZGUR του MUHARREM.

  Με την αριθμ. 30/2014/06−02−2015 Καταλογιστική 
Πράξη της Αναπληρ. Προϊσταμένης του Τελωνείου 
Ηγουμενίτσας και σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 142 παρ. 2 και 155 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 
επεβλήθησαν στον ΚIZARAN OZGUR του MUHARREM, 
οδηγό του με αριθμό κυκλοφορίας 34EG6528/34W8784 
φορτηγού μάρκας VOLVO/KRONE, πολλαπλό τέλος 
συνολικού ποσού τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξή−
ντα ενός ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (4.261,65 €,) 
ενώ με την ίδια πράξη ορίσθηκε ως αστικά αλλη−
λέγγυα υπόχρεη η ιδιοκτήτρια εταιρία του ως άνω 
οχήματος EKOL LOJISTIK LTD . ST I, για υπόθεση 
λαθρεμπορίας καπνικών.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 
5 εδαφ.( β ) του Ν. 2960/2001, ως αγνώστου διαμονής.

  Η Αναπληρ. Προϊσταμένης του Τελωνείου 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΟΥΜΗ
F

    Αριθμ. 9524 (3)
Διορισμός Ληξιάρχου στον Δήμο Αμοργού.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α) «Περί 

ληξιαρχικών πράξεων» όπως αντικαταστάθηκε με αυτές 
του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄) «Προσαρμο−
γή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
στις διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 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 «Επείγουσες ρυθμί−
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α).

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

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

4. Το υπ’ αριθ. 3646/2−10−2014 έγγραφο του Δήμου 
Αμοργού με την πρόταση του Δημάρχου για τον διο−
ρισμό ληξιάρχου στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Αμοργού, Μάρ−
κο Γαβρά του Ιακώβου, κλάδου ΔΕ1, για να εκτελεί τα 
καθήκοντα ληξιάρχου του Δήμου Αμοργού.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του θα ανα−
πληρώνεται από τον Δήμαρχο Αμοργού ή τον νόμιμο 
αντικαταστάτη του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 9522 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της ενιαίας επι−

χείρησης ύδρευσης−αποχέτευσης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης −Αποχέτευσης Δή−
μου Μυκονίων του Νομού Κυκλάδων».

  
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων για την ίδρυση 

επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως (ΦΕΚ 191/
Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

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

δ. του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμί−
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄).

2. Το υπ’ αριθ. 98/1995 Π.Δ. περί σύστασης ενιαίας 
επιχείρησης ύδρευσης−αποχέτευσης με την επωνυμία 
«Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δήμου 
Μυκονίων του Νομού Κυκλάδων» (ΦΕΚ 61/Α΄).

3. Την υπ’ αριθ. 211/2014 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) 
του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 211/2014 απόφαση (σε ορθή 
επανάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Μυκόνου για 
την τροποποίηση της συστατικής πράξης της ενιαίας 
επιχείρησης ύδρευσης − αποχέτευσης (Π.Δ. 98/1995) με 
την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέ−
τευσης Δήμου Μυκονίων Ν. Κυκλάδων» (ΦΕΚ 61/Α΄/1995), 
ως προς τη Διοίκηση (μέλη, θητεία του Διοικητικού Συμ−
βουλίου, παρ. 1 και 3 άρθρου 5), ως εξής:

Άρθρο 5 παρ.1: Η επιχείρηση θα διοικείται από διοι−
κητικό συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) μέλη 
με τους αναπληρωτές τους, τα οποία ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά: τρεις (3) είναι 
αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, τουλάχιστον ένας (1) 
εξ αυτών από την μειοψηφία, πέντε (5) είναι κάτοικοι 
του Δήμου που έχουν πείρα και γνώσεις σχετικές με το 
αντικείμενο της επιχείρησης και ένας (1) είναι εκπρό−
σωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.

Επίσης σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι πάνω 
από είκοσι (20) μετέχει ένας εκπρόσωπός τους και μει−
ώνεται ο αριθμός των μελών κατοίκων.

Άρθρο 5 παρ. 3: Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλί−
ου της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ακολουθεί τη θητεία της Οικονομικής 
Επιτροπής & της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου 
Μυκόνου.

Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 98/22−3−1995 (ΦΕΚ 
61/Α/1995). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτό 
ισχύουν οι διατάξεις του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), του 
Ν. 3852/2010 και του Ν. 1069/1980.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μυκόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
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    Αριθμ. 3370/463 (5)
Λύση Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αγρινίου 
και Πέριξ Κοινοτήτων εκ Λίμνης Καστρακίου.

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 

τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232/27−12−10) 
«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 250 του Ν. 3463/2006 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Την αριθμ. 3/2014 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αγρινίου και Πέριξ Κοι−
νοτήτων εκ Λίμνης Καστρακίου, σχετικά με τη λύση του 
Συνδέσμου, λόγω εκπλήρωσης του σκοπού ίδρυσής του, 
αποφασίζουμε:

α. τη λύση του Συνδέσμου Υδρεύσεως Δήμου Αγρινί−
ου και Πέριξ Κοινοτήτων εκ Λίμνης Καστρακίου λόγω 
εκπλήρωσης του σκοπού ίδρυσής του,

β. τη μεταβίβαση των εγκαταστάσεων, καθώς και των 
υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Συνδέσμου στο Δήμο 
Αγρινίου,

γ. τη μεταφορά του προσωπικού του Συνδέσμου που 
υπηρετεί σε αυτόν την ημερομηνία λήψης της Απόφα−
σης του Δ.Σ. του Συνδέσμου για λύση αυτού, με την ίδια 
σχέση εργασίας που είχε ως προς το Δήμο Αγρινίου, 
αφού καλύπτεται η μισθοδοσία του από την εισφορά 
του Δήμου Αγρινίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα 9 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F

Aριθμ. 760 (6)
      Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση κατά 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και καθιέρωση 
με αμοιβή υπερωριακής εργασίας έως 30−06−2015 για 
τους υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου και Του−
ρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας 
& Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 
του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 222/Α΄/2011) και την αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 
εγκύκλιο του ΓΛΚ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του 2ου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011» 
(ΦΕΚ 226/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Π.Δ. 129/2010
 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 
18 εδαφ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στε−
λέχωση της Περιφέρειας» και αυτές του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκαν με 
του Ν. 3871/2010.

5. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 διαταγή του ΓΛΚ 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με την 
οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των δια−
τάξεων του Ν. 3205/2003 και το αρ. 2/80427/0026/30−11−12 
έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».

7. Την αριθμ. 18575/203434 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στε−
ρεάς Ελλάδας περί καθορισμού ωραρίου σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης (Τμήμα Εμπο−
ρίου και Τουρισμού) Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΦΕΚ 2902/Β΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 1430/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (Πρακτικό 32ο/19−12−2014) περί της «Έγκρι−
σης διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή 
Υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας από 
01/01 έως 30/06/2015».

9. Τις έκτακτες κι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο−
ράδων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η 
απασχόληση των υπαλλήλων της πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

10. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, η δαπάνη 
της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων 
ευρώ (5.000€), έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2015 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σπο−
ράδων (ΚΑΕ 0512).

11. Την αρ. Α/Α 193/2015 ανάληψης δέσμευσης πίστω−
σης προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας & Σπορά−
δων, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22−11−
2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης έως 30−06−2015 για την κάλυψη 
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα και μέχρι 1.056 ώρες συνολικά για 
έντεκα (11) υπαλλήλους (μέγιστο 96 ώρες το εξάμηνο/
υπάλληλο).

Θα ακολουθήσει με σχετική απόφασή μας η συγκρό−
τηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με την ονομαστική 
αναφορά των συμμετεχόντων σε αυτό υπαλλήλων και 
την κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης. 

Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€), θα καλυφθεί από 
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πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και 
Σποράδων οικονομικού έτους 2015, Φορέας 073 − ΚΑΕ 
0512. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγ−
χο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
      Αριθμ. 758 (7)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και 

καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας έως 30−
06−2015 για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 222/Α΄/2011) και την αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 
εγκύκλιο του ΓΛΚ «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του 2ου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011» 
(ΦΕΚ 226/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 37 του Π.Δ. 129/2010 
(ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας». 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 
18 εδαφ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στε−
λέχωση της Περιφέρειας» και αυτές του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού» όπως τροποποιήθηκαν με 
του Ν. 3871/2010.

5. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 διαταγή του ΓΛΚ 
του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία πα−
ρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 3205/2003 και το αρ.2/80427/0026/30−11−12 έγγραφο 
του ΓΛΚ με θέμα έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώ−
σεων του προϋπολογισμού των Περιφερειών.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.».

7. Την υπ’ αριθμ. 1430/2014 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής (Πρακτικό 32ο/19−12−2014) περί της «Έγκρι−
σης διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή 
Υπερωριακής απασχόλησης και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας από 
01/01 έως 30/06/2015».

8. Τις έκτακτες κι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπο−
ράδων για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται η 
απασχόληση των υπαλλήλων της πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση, η 
δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των δεκαεννέα 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500€), έχουν προβλεφθεί 

σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων οικο−
νομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. 
Μαγνησίας και Σποράδων (ΚΑΕ 0511).

10. Την αρ. Α/Α 192/2015 ανάληψης δέσμευσης πί−
στωσης προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και 
Σποράδων, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/
22−11−2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατά−
κτες», αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
έως 30−06−2015 για την κάλυψη των αυξημένων υπηρε−
σιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις 
απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για το ανω−
τέρω χρονικό διάστημα και μέχρι 3.240 ώρες συνολικά για 
είκοσι επτά υπαλλήλους (μέγιστο 20 ώρες/μήνα/υπάλληλο).

Θα ακολουθήσει με σχετική απόφασή μας η συγκρότηση 
του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης με την ονομα−
στική αναφορά των συμμετεχόντων σε αυτό υπαλλήλων 
και την κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης. Η 
ανωτέρω δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκα−
εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (19.500€), θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας 
και Σποράδων οικονομικού έτους 2015, Φορέας 073 − ΚΑΕ 
0511. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζε−
ται ο Αν. Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των 
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Φεβρουαρίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
    Αριθμ. 19927/207 (8)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας εκπροσώπησης 

της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στην ανώνυ−
μη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ−
ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΦοΔΣΑ 
ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.».

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

΄Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρων 159 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και 

ιγ΄ και 160 παρ. 2, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του 
Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 
131/τ.Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα 
και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 
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(ΦΕΚ 112/τ.Α΄) − «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρε−
ωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 22/2014 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο 
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφε−
ρειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
για την περίοδο 2014−2019 και το από 28/8/2014 πρακτικό 
ορκωμοσίας των ανωτέρω.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 194 και 198 εδάφιο α΄, του 
Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 
252 επ. του Ν. 3463/2006, 30 του Ν. 3536/2007 και 75, 76 
του Π.Δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
και 291 του Π.Δ. 410/1995.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 8, 8β, 12, 13,14, 18, 24 παρ. 
2, 25− 35γ, 39 και 40 του ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν και των διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 
Α΄ 189/8.8.2007), από τις οποίες προκύπτει ότι οι μέτοχοι 
ανωνύμων εταιρειών συνδέονται με το νομικό πρόσωπο 
της ανώνυμης εταιρείας με τη μετοχική σχέση, η οποία 
παριστά το πλέγμα των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 
φορέας των οποίων είναι ο μέτοχος.

8. Το γεγονός ότι, η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», 
δυνάμει των άνω διατάξεων, από 01/01/2011 υπεισήλθε 
αυτοδικαίως από την έναρξη της λειτουργίας της, σε 
όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργού−
μενων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, ως προς τις επιχει−
ρήσεις αυτών και έτσι κατέστη μέτοχος, της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕ−
ΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΦοΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.»., 
στην θέση της «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας».

9. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της άνω εται−
ρείας, σε συνδυασμό με την έδρα και τις δραστηριό−
τητες της, οι οποίες εκτείνονται κυρίως στα όρια του 
Δήμου Λοκρών, καθώς και την αμεσότητα και αποτε−
λεσματικότητα στην λειτουργία της και στην άσκηση 
των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την ιδιότητα της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μετόχου αυτής και

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε στον Δημήτριο Αργυρίου του Αθα−
νασίου, Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας−Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, 
την άσκηση της αρμοδιότητας εκπροσώπησης της «Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όσον αφορά τη μετοχική 
σχέση και την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρε−
ώσεών της, που πηγάζουν από αυτή, για την ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕ−
ΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΟΚΡΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο.Τ.Α.» και τον διακριτικό τίτλο «ΦοΔΣΑ ΛΟΚΡΙΔΑΣ Α.Ε.».

Ο παραπάνω θα εκπροσωπεί την «Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας», ως μετόχου της άνω αναπτυξιακής εταιρείας 
και θα ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δια−
τάξεων των άρθρων 2, 8, 8β, 12, 13,14, 18, 24 παρ. 2, 25− 35γ, 
39 και 40 του Ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 
και των διατάξεων του Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ Α 189/8.8.2007) 
και γενικά όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
μετόχων, ως ορίζονται στους Ν. 2190/1920 και Ν. 3604/2007, 
καθώς και στο καταστατικό της άνω εταιρείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 10 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
      Αριθμ. 973 (9)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της 

Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας κατά το έτος 2015.

   Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 26/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ».

4. 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 τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 και το άρθρο 15 του 
Ν. 4147/2013.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση 
μονιμοποιήσεις και άλλες διατάξεις.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου 
του Ν. 4024/2011».

7. Τις αυξημένες ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Βοιωτίας, που πρέπει να αντιμετωπι−
στούν με την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, κατά 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης 
έως και 31/12/2015 κατά τις απογευματινές, νυκτερινές 
ώρες των εργασίμων ημερών και Κυριακών και εξαιρέ−
σιμων σε συνδυασμό με την μείωση του προσωπικού 
και συγκεκριμένα:

α) Τις πάγιες υποχρεώσεις όσον αφορά την εκτέλε−
ση Δημοσίων Έργων της ΠΕ Βοιωτίας και τις ειδικές 
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται 
(χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμοί) για την 
αντιμετώπιση των οποίων απασχολούνται οι υπάλλη−
λοι της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και του Τμήματος 
Πολιτικής Προστασίας.

β) τον αυξημένο όγκο εργασιών που αντιμετωπί−
ζει η Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού σχετικά με 
τις αρμοδιότητες της όπως, η ηλεκτρονική καταχώ−
ρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, η 
σύνταξη απολογισμού − ισολογισμού έτους 2014, το 
κλείσιμο βιβλίων Ταμειακής Διαχείρισης, η διεκπεραί−
ωση των πολλών και χρονοβόρων διαδικασιών της 
αρμοδιότητας μεταφοράς μαθητών, η καταχώρηση 
στο ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων, η εφαρμογή 
του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» οι εισηγήσεις προς 
τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας, οι αναλήψεις 
δαπανών, η καταχώρηση λογιστικών εγγράφων στο 
μηχανογραφικό πρόγραμμα λογιστικής, την έκδοση 
επιταγών κλπ.
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γ) Τον αυξημένο όγκο εργασίας που αντιμετωπίζει η 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για 
τη διενέργεια ελέγχων στη διαχείριση των κοινοτικών 
προγραμμάτων για την καταβολή οικονομικών ενισχύ−
σεων στους αγρότες, για τον ποιοτικό έλεγχο των ει−
σαγόμενων και εξαγόμενων αγροτικών προϊόντων, τον 
έλεγχο στη διακίνηση του αμπελοοινικού τομέα, την 
επιθεώρηση και έλεγχο κτηνιατρικών εγκαταστάσεων 
και τους κτηνιατρικούς ελέγχους.

δ) Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης για τον 
έλεγχο και καταγραφή των βιομηχανιών που έχουν 
κλείσει, την αντικατάσταση όλων των αδειών τεχνικών 
επαγγελμάτων, τον έλεγχο βιομηχανιών − βιοτεχνιών 
− επαγγελματικών εργαστηρίων για χορήγηση αδει−
ών λειτουργίας, τον έλεγχο βιομηχανιών παρακείμε−
νες στον Ασωπό ποταμό οι οποίες διαθέτουν τα υγρά 
τους απόβλητα σε αυτόν, την συμμετοχή υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης στο ΚΕΠΠΕ, τον έλεγχο καταστημά−
των εστίασης και ψυχαγωγίας, τον έλεγχο πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, τους ελέγχους στεγασμένου και κι−
νητού εμπορίου και την εφαρμογή των διατάξεων της 
YA A2−861/14−8−2013 για την διακίνηση και εμπορία προ−
ϊόντων και παροχής υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ).

ε) Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών για τον έλεγχο και την εποπτεία των κέντρων 
θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕΟΕΥΟ), 
των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών επαγ−
γελματικής κατάρτισης οδικών μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ) 
και των οδικών μεταφορέων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) Λιβαδειάς και Θήβας.

στ) Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και 
Κοινωνικής Μέριμνας για την αντιμετώπιση των πολλα−
πλών θεμάτων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
που προκύπτουν και αφορούν τη διαχείριση διατροφικών 
κρίσεων (τροφοδηλητηριάσεις) κατά τις οποίες απαιτεί−
ται άμεση ενέργεια, την αντιμετώπιση εκτάκτων κατα−
στάσεων ρύπανσης του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης 
ή των νερών κολύμβησης, τις δειγματοληψίες τροφίμων 
και υδάτων (πόσιμα, ακτές κολύμβησης, εμφιαλωμένα 
κλπ), την άμεση αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμά−
των ρύπανσης, τη συμμετοχή στο κλιμάκιο ελέγχου της 
ποιότητας περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) για διενέργεια ελέγ−
χων, την αδειοδότηση και τον έλεγχο σε επιχειρήσεις 
υγειονομικού ενδιαφέροντος (εργαστήρια τροφίμων, μα−
ζικής εστίασης, λιανικής διάθεσης, αποθήκες τροφίμων, 
ξενοδοχεία, πλοία κλπ), τον έλεγχο της αντικαπνιστικής 
νομοθεσίας, τον ηχομετρικό έλεγχο επιχειρήσεων, τον 

έλεγχο των σχολείων όλων των βαθμίδων, την αδειο−
δότηση και τον έλεγχο φαρμακείων, ιδιωτικών κλινικών 
και ιατρείων, τον έλεγχο καταγγελιών για οπτικά κατα−
στήματα, φυσικοθεραπευτήρια, τη διενέργεια ελέγχων 
νεφροπαθών (διασταύρωση στοιχείων με δήμους) τη 
διενέργεια κοινωνικών ερευνών που αφορούν υιοθεσίες, 
τις δικαστικές συμπαραστάσεις και τις εισαγωγές σε 
ιδρύματα. Επιπρόσθετα για τον έλεγχο γυμναστηρίων και 
αθλητικών συλλόγων και τη διενέργεια ελέγχων καλής 
λειτουργίας σε όλα τα ιδρύματα προνοιακου χαρακτή−
ρα του νομού και σε όλους τους ιδιωτικούς παιδικούς 
σταθμούς, τον έλεγχο και αρχειοθέτηση των καρτών 
μετακίνησης ΑΜΕΑ του νομού Βοιωτίας.

ζ) Τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδρο−
οικονομίας για τη διενέργεια ελέγχων με το Κλιμάκιο 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) σε εγκατα−
στάσεις ή δραστηριότητες, ιδίως όταν πιθανολογείται 
ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το περιβάλλον.

η) Τις ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων λειτουργίας του δικτύου, 
των συστημάτων Η/Υ των χρηστών, οποιαδήποτε ημέρα 
και ώρα λειτουργούν οι υπηρεσίες, τις εργασίες συντή−
ρησης των συστημάτων (backup, συντήρηση των servers, 
εργασίες στις δικτυακές συσκευές) οι οποίες δεν είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθούν εντός του ωραρίου λει−
τουργίας των υπηρεσιών και για την προετοιμασία και 
υποστήριξη της εκλογικής διαδικασίας.

8. Την αριθμ. 17217/194011/5−12−2012 (ΦΕΚ 3448/Β΄/27−12−
2012) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Καθορι−
σμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

9. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυ−
φθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον 
Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας Έτους 2015, 
ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 (σχ. αριθμ. πρωτ. 264/1/2−1−2015 
έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΣτΕ), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή καθιέρωση υπερωριακής 
απασχόλησης κατά τις απογευματινές ώρες των υπαλ−
λήλων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και κατά 
τις νυχτερινές Κυριακές και εξαιρέσιμες, υπαλλήλων 
των Δ/νσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας που 
προβλέπονται στην ανωτέρω (8) σχετική, για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 
31/12/2015 για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών των υπηρεσιών ως ακολούθως:

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ
(ΣΥΝΟΛΟ)

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ 
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

148 34.320 145.000 € 3.000 € 148.000 €

Η προσφορά υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να είναι, μεγαλύτερη από τις 20 ώρες απογευματινής εργα−
σίας κατά μήνα και τις 16 ώρες κατά μήνα για τις νυχτερινές, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για κάθε υπάλληλο.

Η ονομαστική κατάσταση των υπαλλήλων που θα προσφέρουν υπερωριακή εργασία και η κατανομή κατά εί−
δος (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και των Κυριακών) των ανωτέρω ωρών, θα γίνει με απόφαση του 
οικείου Αντιπεριφερειάρχη.

Η παρακολούθηση της υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνεται με ευθύνη των οικείων Προϊσταμένων Διευθύν−
σεων και Τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Λιβαδειά, 6 Φεβρουαρίου 2015 

Ο Περιφερειάρχης
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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      Αριθμ. απόφ. 14/2015 (10)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων 

της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Τρίπολης 
(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.)

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012.
2. Τις διατάξεις το άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
3. Tις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του 

Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α 107/05−05−2014).
4. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 2/41768/ 

0022/20−05−2014 του Υπ. Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−

σίας της ΔΕΥΑ Τρίπολης (ΦΕΚ Β΄1797/2001).
6. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
7. Την πρόβλεψη των σχετικών πιστώσεων στον ψη−

φισθέντα προϋπολογισμό του έτους 2015 της ΔΕΥΑ 
Τρίπολης.

8. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη λόγω της 
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και 
νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά 
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και την διάρκεια 
της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής τακτική, 
εύρυθμη, ασφαλής και αποτελεσματική λειτουργία των 
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Τρίπολης.

9. Το γεγονός ότι σε συνεννόηση με την Τεχνική και 
Οικονομική Υπηρεσία για την υπερωριακή απασχόληση 
υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Τρίπολης για το έτος 2015 απο−
φασίζει ομόφωνα: 

1. Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση του Τακτικού 
Προσωπικού της ΔΕΥΑ Τρίπολης για το έτος 2015 ως 
ακολούθως:

1.1. Εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμη−
νο του έτους 2015, όπου δεν μπορούν να υπερβαίνουν 
κατ’ ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
υπάλληλο για κάθε εξάμηνο του έτους, όπου θα απα−
σχοληθούν έως δέκα οκτώ (18) εργαζόμενοι.

1.2. Για την εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες δεν μπορεί να 
υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τις ενενήντα έξι (96) ώρες 
ανά εργαζόμενο για κάθε εξάμηνο του έτους, όπου θα 
ασχοληθούν έως δέκα οκτώ (18) εργαζόμενοι

 Τα παραπάνω όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών 
απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να πραγ−
ματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανάγκες 
της ΔΕΥΑ Τρίπολης.

Συγχρόνως επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των 
εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι σε καμιά περί−
πτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού 
ωρών ανά εργαζόμενο.

2. Η δαπάνη είναι εγκεκριμένη και ψηφισμένη στον 
προϋπολογισμό χρήσης 2015 και ειδικότερα στους Κ.Α. 
60.00 «Αμοιβές και έξοδα Προσωπικού» και Κ.Α. 60.03 με 
τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου 
προσωπικού» ποσού δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ. 
Από τη εν λόγω δαπάνη δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Η παρούσα ισχύει μέχρι 31/12/2015.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 22 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02003481203150008*

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


		2015-03-16T08:59:27+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




