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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 54296
(1)
Καθιέρωση ειδικότερου ωραρίου εργασίας για το προ−
σωπικό των υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά Νο−
μού Θεσσαλονίκης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε−
ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ.
1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και γ) των άρ−
θρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
καθώς και εκείνες του άρθρου 56 του Ν. 42857/2014
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014), δ) την με αριθμό
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27−6−2006)
απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1659/Β΄/26−7−2011), ε) της αριθμ. 48558/3−8−2009 Ειδικής
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την ρύθμιση των
όρων και συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων με
σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Το−
πικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ.
αυτών (Φ.Ε.Κ. 1632/Β΄/6−8−2009), στ) του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
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της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης», ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ
235/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης», η) του άρθρου 56
του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14−4−2014), καθώς
και την αριθμ. 4/6−2−2015 πράξη του Υπουργικού Συμβου−
λίου περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμ−
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
(ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015).
2. Την αριθμ. πρωτ. 11618/27−4−2014 απόφασή μας,
αναφορικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.
16945/28−3−2013 προγενέστερη απόφασή μας, για την
καθιέρωση ειδικού ωραρίου του Τμήματος Καθαριότη−
τας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Πρασίνου Δήμου
Παύλου Μελά (ΦΕΚ 986/Β΄/17−4−2014).
3. Την αριθμ. πρωτ. 16945/28−3−2013 προγενέστερη
απόφασή μας, αναφορικά με την καθιέρωση ωραρίου
24ώρης και 12ώρης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δή−
μου Παύλου Μελά (ΦΕΚ 1002/Β΄/24−4−2013).
3. Την αριθμ. 319/8−7−2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσ−
σαλονίκης, με την οποία καθορίζεται το ειδικότερο
ωράριο εργασίας για το προσωπικό της Διεύθυνσης
Υποστήριξης και Ανάπτυξης Καθημερινότητας των
Κοινωνικών Ομάδων, καθώς και για την υπηρεσία
καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου του οικείου Δήμου, σε βάρδιες, καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους για το συντονισμό και την καλύ−
τερη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, καθώς
και για την επαρκέστερη εξυπηρέτηση των πολιτών,
σε ζητήματα εξαιρετικής σημασίας, όπως εκείνο της
καθαριότητας και προώθησης πολιτιστικών και εκπαι−
δευτικών εκδηλώσεων.
4. Την αριθμ. πρωτ. 33109/3−7−2015 βεβαίωση των οι−
κονομικών υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, ανα−
φορικά με την πρόσθετη δαπάνη που προκαλείται
στον προϋπολογισμό του Δήμου από την εφαρμογή
της ανωτέρω απόφασης, ύψους πέντε χιλιάδων πε−
ντακοσίων ευρώ (5.500,00 €) στους Κ.Α.Ε. 20.6012.00,
20.6022.00, 20.6042.00, 20.6051.00, 20.6051.01, 20.6052.00
και 20.6054.00 του οικείου φορέα, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 16945/28−03−2013 (ΦΕΚ/Β/1002/
24−04−2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθ. 44850/22−08−2013 (ΦΕΚ 2349/Β/
22−09−2013) και την αριθμ. πρωτ. 11618/27−3−2014 (ΦΕΚ 986/Β΄/
17−04−2014) απόφασή μας σχετικά με την καθιέρωση
ωραρίου εργασίας για το προσωπικό συγκεκριμένων
υπηρεσιών του Δήμου Παύλου Μελά, ως εξής:
1) Διεύθυνση Υποστήριξης και Ανάπτυξης Καθημερι−
νότητας των Κοινωνικών Ομάδων:
Για όλους του υπαλλήλους της Διεύθυνσης, όλες τις
ημέρες του έτους, καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες,
σε βάρδιες: 07:00 – 22:00
2) Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Τμήματα
Καθαριότητας, Συντήρησης και Διαχείρισης Οχημάτων
Για τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας και δύο (2) υπαλλήλους ΔΕ Οδηγών, όλες
τις ημέρες του έτους, καθώς και Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες, σε βάρδιες: 03:30 – 19:30.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 16945/28−03−2013
(ΦΕΚ 1002/Β/24.04.2013) απόφαση του Γενικού Γραμμα−

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 44850/22−08−2013
(ΦΕΚ 2349/Β/22−09−2013) και την αριθ. 11618/27−03−2014
(ΦΕΚ 986/Β΄/17−04−2014) απόφασή μας.
Κατά τα λοιπά η υπηρεσία θα λειτουργεί κανονικά,
σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1659/Β΄/26−7−2011) απόφαση του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F
Aριθμ. 69069/4514
(2)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας
Άριος του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 2 του
Ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ
113/τ.Α΄/15−6−1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/30−5−1997 Α΄) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχω−
ση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7−6−2010).
4. Την αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περι−
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β΄/22−12−2010).
5. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. πρωτ. Φ.127080/57510/
31−12−2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξι−
αρχικών βιβλίων των νέων δήμων που συνιστώνται από
συνένωση ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010».
6. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/
29−3−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου”.
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Καλαμάτας που συστά−
θηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 αποτελείται από
τέσσερις (4) οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και
υποδιαιρείται σε τέσσερις (4) ληξιαρχικές περιφέρειες.
8. Την αριθμ. 72979/4700/10−9−2014 (ΦΕΚ 2521/τ.Β΄/
23−9−2014) απόφασή μας με την οποία ανατέθηκαν κα−
θήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής
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Ενότητας Άριος του Δήμου Καλαμάτας στην υπάλληλο
Αλεβίζου Μαρία του Χαραλάμπους.
9. Την αριθμ. 224/3−8−2015 απόφαση του Δημάρχου Κα−
λαμάτας με την οποία προτείνει τον ορισμό του υπαλ−
λήλου Σιάχου Επαμεινώνδα του Ιωάννη ως Ληξιάρχου
στη Δημοτική Ενότητα Άριος, λόγω μετακίνησης της
ορισθείσας με την αριθμ. 72979/4700/10−9−2014 (ΦΕΚ
2521/τ.Β΄/23−9−2014) απόφασή μας υπαλλήλου Αλεβίζου
Μαρίας σε Υπηρεσία της έδρας του Δήμου και δεδομέ−
νου ότι η εκτέλεση των αναφερόμενων καθηκόντων από
το Δήμαρχο είναι εξαιρετικά δύσκολη, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άριος του Δή−
μου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας στο δημοτικό υπάλ−
ληλο Σιάχο Επαμεινώνδα του Ιωάννη κλάδου ΔΕ1 Διοι−
κητικών με βαθμό Γ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 26 Αυγούστου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. 65632/4268
(3)
Απαλλαγή της Αλεβίζου Μαρίας του Χαραλάμπους από
τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας
Άριος του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/15−6−1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/30−5−1997 Α΄) που αφορά τη διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7−6−2010).
4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/
29−3−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου “Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με
εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου”.
5. Την αριθμ. 72979/4700/10−9−2014 (ΦΕΚ 2521/τ.Β΄/
23−9−2014) απόφασή μας με την οποία ανατέθηκαν κα−
θήκοντα Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής
Ενότητας Άριος του Δήμου Καλαμάτας στην υπάλληλο
Αλεβίζου Μαρίας του Χαραλάμπους.
6. Την αριθμ. 224/3−8−2015 απόφαση του Δημάρχου Κα−
λαμάτας με την οποία προτείνει τον ορισμό του υπαλ−
λήλου Σιάχου Επαμεινώνδα του Ιωάννη ως Ληξιάρχου
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στη Δημοτική Ενότητα Άριος, λόγω μετακίνησης της
ορισθείσας με την αριθμ. 72979/4700/10−9−2014 (ΦΕΚ
2521/τ.Β΄/23−9−2014) απόφασή μας υπαλλήλου Αλεβίζου
Μαρίας σε Υπηρεσία της έδρας του Δήμου, αποφασί−
ζουμε:
Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Άριος του Δήμου Καλαμάτας την
Αλεβίζου Μαρία του Χαραλάμπους μόνιμη υπάλληλο
του Δήμου Καλαμάτας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 26 Αυγούστου 2015
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Aριθμ. οικ.4417
(4)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση και
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας κατά
το β΄ εξάμηνο 2015 για τους υπαλλήλους της Δ/νσης
Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 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 εγκύ−
κλιο 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 Θεσσαλίας».
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
παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 3205/2003 και το αριθμ. 2/80427/0026/30−11−2012
έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα έγκριση δαπανών και διάθε−
ση 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 υπ’ αριθμ. 866/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (Πρακτικό 22ο/10−8−2015) περί της «Έγκρισης
διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή Υπε−
ρωριών έως 31−12−2015».
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.

23080

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση,
η δαπάνη της οποίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε
χιλιάδων ευρώ (19.500 €), έχουν προβλεφθεί σχετικές
πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού
έτους 2014 της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας
και Σποράδων (ΚΑΕ 0511).
10. Την αριθμ. Α/Α 361/2015 έγκριση δέσμευσης πίστω−
σης προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπορά−
δων, σύμφωνα με το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22−11−2010)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», αποφα−
σίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης έως
31−12−2015 για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα και μέχρι 2500 ώρες συνο−
λικά για είκοσι πέντε υπαλλήλους (μέγιστο 120 ώρες/
εξάμηνο/υπάλληλο).
Θα ακολουθήσει με σχετική απόφασή μας η συγκρό−
τηση του συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης με την
ονομαστική αναφορά των συμμετεχόντων σε αυτό υπαλ−
λήλων και την κατανομή των ωρών υπερωριακής απα−
σχόλησης. Η ανωτέρω δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο
ποσό των δεκαεννέα 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 παρακολού−
θηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής
απασχόλησης ορίζεται ο Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης
Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 14 Αυγούστου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
Aριθμ. οικ.4415
(5)
Διαπίστωση ανάγκης για αμοιβή υπερωριακής απασχό−
λησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας έως
31−12−2015 για τους υπαλλήλους του τμήματος Εμπο−
ρίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε.
Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσα−
λίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 176 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρ. 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 Θεσσαλί−
ας».

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
παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 3205/2003 και το αριθμ. 2/80427/0026/30−11−2012
έγγραφο του ΓΛΚ με θέμα έγκριση δαπανών και διάθε−
ση 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 υπ’ αριθμ. 866/2015 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (Πρακτικό 22ο/10−8−2015) περί της «Έγκρισης
διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την πληρωμή Υπε−
ρωριών έως 31−12−2015».
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
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και καθιέ−
ρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας έως 31−12−2015
για τους υπαλλήλους του τμήματος Εμπορίου και Του−
ρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η δαπάνη της
οποίας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ
(5.000 €), έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2015 της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων
(ΚΑΕ 0512).
10. Την αριθμ. Α/Α 193/2015 ανάληψη δέσμευσης πίστω−
σης προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και Σπορά−
δων, σύμφωνα με το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄/22−11−2010)
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Την υπ’ αριθμ. 18575/203434 απόφαση της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας
(ΦΕΚ 2902/Β΄29−10−14) «Καθορισμός ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης
(Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού) ΠΕ Μαγνησίας και Σπο−
ράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας», αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της
Δ/νσης Ανάπτυξης έως 31−12−2015 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 880 ώρες συνολικά για έντε−
κα υπαλλήλους (μέγιστο 96 ώρες/β΄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 πι−
στώσεις του προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων οικονομικού έτους 2015, Φορέας 073 − ΚΑΕ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
0512. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγ−
χο πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Αν. Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης των
Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 14 Αυγούστου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
Aριθμ. απόφ. 874/2015
(6)
Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας του Ειδικού Επαγ−
γελματικού Γυμνασίου Λευκακίων Δήμου Ναυπλιέ−
ων στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογικό Γρα−
φείο Ναυπλίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1894/1990, όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2009/1992 και το
άρθρο 2 παρ. 12 περ. α΄ του Ν. 3027/2002.
2. Το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 1894/1990.
3. Το άρθρο 274 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 3536/2007 με το
άρθρο 20 παρ. 24 και 25 του Ν. 3731/2008.
4. Το άρθρο 41 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14−4−2014).
5. Την αριθμ. πρωτ. 52444/3346/14−7−2015 διαπιστωτική
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. μεταβίβασης ακίνητης
και κινητής σχολικής περιουσίας του Ειδικού Επαγγελ−
ματικού Γυμνασίου Λευκακίων στο Δήμο Ναυπλιέων.
6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταγραφεί
στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ναυπλί−
ου και δεν έχει καταχωρηθεί στο τηρούμενο κτηματο−
λογικό φύλλο του Κτηματολογικού γραφείου Ναυπλίου.
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη τόσο στον προϋπολογισμό του Δήμου
όσο και στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου και
στο Κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γρα−
φείου Ναυπλίου της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 52444/3346/
14−7−2015 διαπιστωτικής απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. και
Ι. μεταβίβασης στο Δήμο Ναυπλιέων της ακίνητης και
κινητής σχολικής περιουσίας του Ειδικού Επαγγελμα−
τικού Γυμνασίου Λευκακίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 20 Ιουλίου 2015
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
F
Αριθμ. Υ10/51
(7)
Ανάκληση της με αριθμ. Υ10/46/24−7−2015 (ΦΕΚ 1740/
τ.Β΄/18−8−2015) απόφασης του Υποδιοικητή ΙΚΑ −
ΕΤΑΜ (Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκατα−
στήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Ορεστιάδας και μεταφορά των
αρμοδιοτήτων της ασφαλιστικής του περιοχής στο
Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Διδυμοτείχου).
Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ − ΕΤΑΜ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11−4−2012) «Θέματα Κανονι−
σμού Ασφάλισης ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων,
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προσαρμογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ
και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.δ. 2698/1953 (ΦΕΚ
315/τ.Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως αντι−
κατεστάθη από το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.δ. 3710/1957
(ΦΕΚ 100/τ.Α΄/12−6−1957) και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ
127/τ.Α΄/22−5−1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθμ. 35590/6443/8−7−1952 (ΦΕΚ 161/τ.Β΄/
11−7−1952) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΙΚΑ με την οποία συστάθηκε το Τοπικό Υποκατάστημα
ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Ορεστιάδας και καθορίστηκε η ασφαλιστική
του περιοχή.
5. Τις με αριθμ. 23/Συν.3/6−5−1982 (ΦΕΚ 340/τ.Β΄/
4−6−1982) και 319/Συν.40/28−12−2004 (ΦΕΚ 32/τ.Β΄/17−1−2005)
αποφάσεις του ΔΣ του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ με τις οποίες ανα−
καθορίστηκε η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Ορεστιάδας.
6. Την με αριθμ. 181/Συν.36/29−11−2012 απόφαση του
Δ.Σ. του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
7. Την με αριθμ. 090/15/6−7−2015 (ΦΕΚ 1478/τ.Β΄/
14−7−2015) απόφαση του Διοικητή του Ιδρύματος με την
οποία μεταβιβάζεται στους Υποδιοικητές η άσκηση αρ−
μοδιοτήτων του Διοικητή και καθορίζεται η αναπλήρωσή
του.
8. Την με αριθμ. Υ10/46/24−7−2015 (ΦΕΚ 1740/τ.Β΄/
18−8−2015) απόφαση του Υποδιοικητή ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 22243/24−8−2015 έγγραφο του
Δήμου Ορεστιάδας σχετικά με την παραχώρηση χώρου
από το Δήμο για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υπο−
καταστήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Ορεστιάδας.
10. Τις λειτουργικές ανάγκες των Τοπικών Υποκατα−
στημάτων ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Ορεστιάδας και Διδυμοτείχου.
11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ,
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμ. Υ10/46/24−7−2015 (ΦΕΚ
1740/τ.Β΄/18−8−2015) απόφαση του Υποδιοικητή ΙΚΑ −
ΕΤΑΜ για αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκα−
ταστήματος ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Ορεστιάδας και μεταφορά των
αρμοδιοτήτων της ασφαλιστικής του περιοχής στο Το−
πικό Υποκατάστημα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Διδυμοτείχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015
Ο Υποδιοικητής
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ − ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθμ. 32671/ΕΥΘΥ328 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 791/6−5−2015,
α) στη σελίδα 8833, στην Α' στήλη, στο άρθρο 2 στο
σημείο Β.1 «Β1. Διαχείρισης Πράξεων αξόνων...», διορθώ−
νεται το εσφαλμένο «Βορείου Αιγαίου» στο ορθό «Ιονίων
Νήσων» καθώς και
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β) στη σελίδα 8836, στην Α΄ στήλη, στον 27 στίχο εκ
των άνω στο σημείο II «Μονάδα Β.1..... », διορθώνεται το
εσφαλμένο «Βορείου Αιγαίου» στο ορθό «Ιονίων Νήσων».
Στην υπ’ αριθμ. 69136/ΕΥΘΥ627 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1451/10−7−2015,
α) στη σελίδα 15702, στην Α΄ στήλη, στο άρθρο 5 «Σύ−
σταση θέσεων και ορισμός Προϊσταμένου της...» διορθώ−
νεται το εσφαλμένο «Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης»
στο ορθό «Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης» καθώς και
β) στην ίδια σελίδα, στην Α΄ στήλη , στο άρθρο 5 παρ.
1. «Με βάση το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014....» διορθώνεται
το εσφαλμένο «Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης»
στο ορθό «Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού
και Αξιολόγησης».
(Από το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού)
F
(9)
Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.95178/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3686/31−12−2014 (τ.Β΄), διορθώνεται η τρίτη πα−
ράγραφος του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
δύναται να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) μηνιαίως ανά
υπάλληλο και οι συνολικές ώρες νυχτερινής απασχό−
λησης πέραν της υποχρεωτικής δεν θα υπερβαίνουν
τις δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο το μήνα.», στο
ορθό: «Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας
δεν δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) το
εξάμηνο ανά υπάλληλο και οι συνολικές ώρες νυχτε−
ρινής απασχόλησης πέραν της υποχρεωτικής δεν θα
υπερβαίνουν τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο
το εξάμηνο.»
2. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.110857/29−12−2014 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 3686/31−12−2014 (τ.Β΄), διορθώνεται
στην πρώτη παράγραφο του αποφασιστικού μέρους,
το εσφαλμένο: «... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο, για το έτος
2015.», στο ορθό: «... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις
εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο ανά υπάλληλο,
για το έτος 2015»
3. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π. 102331/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3686/31−12−2014 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο,...», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο
ανά υπάλληλο, ....»
4. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.112709/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3686/31−12−2014 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο,...», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο
ανά υπάλληλο, ....»
5. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.90322/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε

στο ΦΕΚ 3667/31−12−2014 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο....», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο
ανά υπάλληλο, ....»
6. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π. 100832/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3667/31−12−2014 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο,...», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο
ανά υπάλληλο, .... »
7. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π. 103547/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 3667/31−12−2014 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο....», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο
ανά υπάλληλο, .....»
8. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.5874/30−3−2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 709/24−4−2015 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο,...», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξάμηνο
ανά υπάλληλο, ....»
9. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.47974/23−6−2015 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 1323/1−7−2015 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο,..... στο ορθό: «... οι οποίες δεν θα
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο
ανά υπάλληλο,...»
10. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.38544/23−6−2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1511/20−7−2015 (τ.Β΄), να γίνει διόρθωση στην
πρώτη παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το
εσφαλμένο: «... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο,...», στο ορθό: «... οι
οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο, ....»
11. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π. 11783/23−6−2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1511/20−7−2015 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο, ...», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξά−
μηνο ανά υπάλληλο, ....» και στην τρίτη παράγραφο του
αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο: «... μη δυνάμενης
να υπερβεί τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο και ανά
μήνα για το έτος 2015.», στο ορθό: «... μη δυνάμενης να
υπερβεί τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο και
ανά εξάμηνο για το έτος 2015.»
12. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.17276/23−6−2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1511/20−7−2015 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) μηνι−
αίως ανά υπάλληλο,...», στο ορθό: «... οι οποίες δεν θα
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά
εξάμηνο, ....»
13. Στην αριθμ. Α2β/Γ.Π.1049/23−6−2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας η οποία δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1511/20−7−2015 (τ.Β΄), διορθώνεται στην πρώτη
παράγραφο του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο:
«... οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες
μηνιαίως ανά υπάλληλο,...», στο ορθό: «... οι οποίες δεν
θα υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξά−
μηνο ανά υπάλληλο, ....» και στην δεύτερη παράγραφο
του αποφασιστικού μέρους, το εσφαλμένο: «... δεν θα
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.», στο ορθό:

23083

«... δεν θα υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
εξάμηνο.»
(Από το Υπουργείο Υγείας)
F
(10)
Στην αριθμ. 422/4−8−2015 απόφαση του Δημάρχου Βύ−
ρωνα, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1764/τ.Β΄/19−8−2015
και συγκεκριμένα στη σελίδα 21021, στήλη 1, γραμμή 9,
από την κορυφή της σελίδας, γίνεται η εξής διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «Αριθμ.απόφ. 422»
στο ορθό: «Αριθμ. απόφ. 442».
(Από το Δήμο Βύρωνα)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

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

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