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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αρ.Πρωτ.: 2/2014
(1)
Απόφαση καθορισμού κατ' αποκοπή χορηγήματος για
καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Αρκαδίας έτους 2014.

Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Αρκαδίας έτους
2014. ...........................................................................................................
Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο πρό−
γραμμα διευκόλυνσης, που προβλέπεται από το
άρθρο 10/παράγραφος 2 του Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ
143/Α΄) “Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους
δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010
και άλλες διατάξεις”. ...................................................................
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαρι−
ότητα της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/
θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας......................................
Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο
Φυλής Ν. Αττικής. ...........................................................................
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)
για το έτος 2014. ............................................................................
Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού της
Η.ΔΙ. Κ Α. Α.Ε. για το έτος 2014. .........................................
Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας στη
περιοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μο−
νές, Καψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου. .....
Καθιέρωση υπερωριακής απασγόλησης τακτικού
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ−
σης − Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.)................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην 487/4.10.2013 απόφαση
του Αναπληρωτή Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρ−
τητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/2897/15−11−2013 (τεύ−
χος Β). ...................................................................................................... 9

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Υ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2314/1963
«Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ Α΄/59).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).
3. Την απόφαση αριθ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/
Β/25.05.2012) του Υπουργού Οικονομικών «Περί καθορι−
σμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή
παγίων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων
κτιρίων Δημοσίων Υπηρεσιών».
4. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2012) σχετικά με
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμ−
μα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
5. Την αριθ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 858/Β΄/
1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του
Γ.Λ.Κ. και της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή
Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε
Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ., όπως
τροποποιήθηκε με την αριθ. 1121103/2068/0006Β/1998
(ΦΕΚ 1175/Β΄/1998/11.11.1998) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών.
6. Την αριθμ. 2061120/26−08−97 (ΦΕΚ 754/Β΄/1997) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Δι−
ατακτών».

1238
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7. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρεσί−
ας μας για το έτος 2014 ποσού 2.000,00 €, στον Ειδικό
Φορέα 90−03/235 ΚΑΕ 1232 με ποσοστό διάθεσης 90%
για κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.
8. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ' αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Νομού
Αρκαδίας του Ειδικού Φορέα 235 και Κ.Α.Ε. 1232 στο
ποσό των 150,00 Ευρώ, από Ιανουάριο έως και Δεκέμ−
βριο του έτους 2014 σύμφωνα με το υπάρχον ποσοστό
διάθεσης του 90%.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 2/5091/
0026/ 25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) του Υπουργού
Οικονομικών.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη 8 Ιανουαρίου 2014
Ο Προϊστάμενος
ΗΛΙΑΣ ΚΙΝΤΗΣ
F
Αριθ. Ζ1−32 οικ.
(2)
Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο πρόγραμμα
διευκόλυνσης, που προβλέπεται από το άρθρο 10/
παράγραφος 2 του Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ 143/Α΄) “Πρό−
γραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες,
τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις”.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Ν. 4161/2013
(ΦΕΚ 143/Α΄) «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους
δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλ−
λες διατάξεις».
2. Της με αριθμ. Ζ1−743 απόφασης (ΦΕΚ 1731/Β΄/15−07−
2013) «Καθορισμός δικαιολογητικών που προβλέπονται
από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.4161/2013 (143 τ.Α΄)
«Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες,
τροποποιήσεις στο Ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα».
4. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
6. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Δι−
άσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α)
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα−
λάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με−
ταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς.
7. Του άρθρου 2 παράγραφος 1, εδάφιο γ΄, περίπτωση
1 στοιχείο ββ΄ του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄) «Σύσταση
Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας,
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων Υπουργείων».
8. Του Π.Δ. 197/1997 (ΦΕΚ 156/Α΄) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμο−
διοτήτων της», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του άρθρου 9 «Στελέχωση και οργάνωση της Γενι−
κής Γραμματείας Καταναλωτή» του Ν.3892/2010 «Ηλε−
κτρονική καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών
και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (ΦΕΚ 189/Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του Ν.
4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄).
10. Του Ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄/18−12−2008).
11. Του άρθρου 235 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α΄) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στο Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».
12. Του άρθρου 10 του Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α΄) περί
μεταφοράς της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς στη
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά−
πτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και
Δικτύων.
13. Του Π.Δ. 83/2012 (ΦΕΚ 140/Α΄) «Διορισμός του Αντω−
νίου Σαμαρά του Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού».
14. Των Π.Δ. 116/2013 και 117/2013 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Αποδοχή
παραίτησης Υπουργών και Υφυπουργών» και «Αποδοχή
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών, Υπουργών και
Υφυπουργών».
15. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 141/Α΄) «Τροποποίηση του
Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
16. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
Β. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/2013 (ΦΕΚ 1653/Β΄)
απόφαση περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Την παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο πρό−
γραμμα διευκόλυνσης, που προβλέπεται στην παρά−
γραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ 143/Α΄)
“Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τροποποιήσεις στο Ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις”,
από την 16η Ιανουαρίου 2014 και για τρεις (3) μήνες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
Αριθμ. φ.14.2/172
(3)
Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριό−
τητα της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας
Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/1953
(ΦΕΚ 59/Α΄/12−03−1953) «Περί τροποποιήσεως των περί
καθαρισμού των δημοσίων καταστημάτων διατάξεων».
2. Το με αριθμ. 2/74839/0026/10−10−2012 έγγραφο της
26ης Δ/νσης Συντ/σμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δη−
μοσιολογιστικών Διατάξεων της Γενικής Γραμματείας
Δημοσιονομικής Πολιτικής με θέμα «Πάγιο κατ' αποκοπή
χορήγημα για καθαριότητα».
3. Την αριθμ. 2/5091/0026/25−05−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/
25−05−2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί
«Καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την
πληρωμή δα¬πανών πάγιων κατ' αποκοπή χορηγημάτων
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010) σχετικά με
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
5. Την με αριθμ. Φ.350.2/1/32/Δ1/02−01−2013 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού περί «Διορισμού Περιφερειακών Δ/ντών
Εκπ/σης».
6. Την αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/Β΄/
16−10−2002) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων περί «Καθορισμού των ειδικότερων
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ−
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων
των διδασκόντων».
7. Την με αριθμ. Φ.14.1/10020/09−12−2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ79−
Ε44) απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/
θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Κατανομή των
πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014
της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
Δυτικής Ελλάδας (90−10/185) σε επιμέρους ΚΑΕ».
8. Την με αριθμ. 2/112235/13−12−2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓΕΗ−ΗΧ5)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «Διάθεσης
των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2014».
9. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρεσί−
ας μας για το έτος 2014 ποσού 8000,00 € στον Ειδικό
φορέα 90−10/185, Κ.Α.Ε. 1232 και με ποσοστό διάθεσης
90% για κατ' αποκοπή χορήγημα καθαριότητας.
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10. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας μας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ' αποκοπή χορη−
γήματος για δαπάνες καθαριότητας της Περιφερειακής
Δ/νσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας,
του Ειδικού Φορέα 90−10/185 και Κ.Α.Ε. 1232 στο ποσό
των 413,50 €, μέχρι και τον Δεκέμβριο 2014.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/
0026/ 25−05−2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25−05−2012) του Υπουργού
Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 8 Ιανουαρίου 2014
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ. 1/41/29031
(4)
Έναρξη λειτουργίας Παραρτήματος ΚΕΠ στο Δήμο Φυ−
λής Ν. Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 31 του
Ν.3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/1−5−2002) «Αναβάθμιση της πο−
λιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
β) της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ125/
Α΄/ 23−5−2003) «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις».
γ) του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006)
«Περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα
και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
δ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22−4−05), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε
κείμενο κανονιστικών πράξεων.
ε) του άρθρου 1 παρ. 2 περ. 1 Α5 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ
87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Β΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. Φ. 1/16483/4−9−2002 (ΦΕΚ 1153/Β΄) απόφα−
ση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας έναρξης
λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
ΚΕΠ 218 Δήμου Φυλής Ν. Αττικής.
5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/1138/30−1−2004 (ΦΕΚ 186/Β΄)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης με θέμα: «Εναρξη Λειτουργίας
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», με την οποία
ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ΚΕΠ
875 Δήμου Άνω Λιοσίων Ν. Αττικής.
6. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/28−8−2002 (ΦΕΚ 1126/Β΄) από−
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης με θέμα: «Έναρξη Λειτουργίας Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Τριγώνου Ν. Έβρου
κ.λπ», με την οποία ορίστηκε η ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας του ΚΕΠ 177 Δήμου Ζεφυρίου Ν. Αττικής.
7. Την αριθμ. 261/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Φυλής για την έγκριση ίδρυσης νέου ΚΕΠ στο
Δήμο Φυλής που θα εδρεύει στην περιοχή της Ζωφριάς
(Δ.Ε. Άνω Λιοσίων).
8. Το αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/93/ΔΥ/2013 ενημερωτικό ση−
μείωμα μας, σχετικά με την ίδρυση τέταρτου (4ου) ΚΕΠ
στο Δήμο Φυλής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε, ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του
Παραρτήματος ΚΕΠ Δήμου Φυλής Ν. Αττικής, με ηλε−
κτρονικό αριθμό 875Π, το οποίο θα εδρεύει στην περιο−
χή της Ζωφριάς της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων και με την οργα−
νωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται
στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102/Α΄/1−5−2002),
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές δι−
ατάξεις», την 3η Φεβρουαρίου 2014.
Η στελέχωση του ΚΕΠ 875Π θα γίνει με υπαλλήλους
που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του
δήμου και όχι από υπαλλήλους των ΚΕΠ Δήμου Φυλής.
Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ, συ−
μπεριλαμβανομένου και του μισθώματος ενοικίου, θα
καλύπτονται αποκλειστικά από το Δήμο Φυλής.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 875Π, θα λει−
τουργούν στο Δήμο Φυλής συνολικά τέσσερα (4) ΚΕΠ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80425/389/65
(5)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) για
το έτος 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

2. 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 98Α΄).
3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Οργανισμού προκειμένου να διεκπεραι−
ωθούν οι εξής εργασίες: 1) σύνταξη ισολογισμού −
απολογισμού έτους 2012 και ολοκλήρωση ισολογισμών
ετών 2010 και 2011, 2) συμφωνία − κλείσιμο οικονομικής
χρήσης 2013, υπολογισμός και έλεγχος εκκαθάρισης
φόρου 2013, 3) τακτοποίηση λογιστικών θεμάτων
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 4) α) έλεγχος χορηγούμενων συντάξεων,
σύμφωνα με τις διατάξεις των ενοποιημένων ταμείων,
β) έκδοση αποφάσεων αναγνώρισης εισφορών λόγω
απώλειας των ασφαλιστικών βιβλιαρίων των ασφαλι−
σμένων, 5) α) απονομή συντάξεων με τις διατάξεις του
ΟΑΕΕ και με τις διατάξεις των καταργηθέντων ταμείων,
καθώς επίσης ενέργειες για τη διαδικασία προσωρινής
σύνταξης, β) προώθηση εκκρεμών συνταξιοδοτικών υπο−
θέσεων, 6) α) έλεγχος υπηρεσιακών ενεργειών Δ/νσης
Διοικητικού σε Κεντρικές και Περιφερειακές Δ/νσεις,
β) επεξεργασία εκθέσεων αξιολόγησης υπαλλήλων
έτους 2013, 7) α) επεξεργασία για την ενοποίηση του
Μητρώου Συνταξιούχων, β) εφαρμογή του νέου τρόπου
εκκαθάρισης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων πρώην
ΤΑΕ−ΤΣΑ. γ) επεξεργασία επιδόματος αεροθεραπείας,
δ) έλεγχος και καταχώρηση απογραφικών δελτίων συ−
νταξιούχων, 8) ανάγκες απλούστευσης διαδικασιών, επε−
ξεργασίας εντύπων, συγκρότησης συλλογικών οργάνων
και εκπαίδευσης προσωπικού, 9) διαδικασίες σχετικά με
προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, στεγαστικών ανα−
γκών και επενδύσεων, 10) συντήρηση και υποστήριξη
μηχανογραφικών συστημάτων, 11) εξέταση αιτημάτων
ασφαλισμένων για θέματα ρυθμίσεων οφειλομένων ει−
σφορών, κατάταξη σε κατώτερη κατηγορία, καταχώρη−
ση στοιχείων οφειλών και παρακολούθηση εφαρμογής
ΚΕΔΕ, 12) καταχώρηση − επεξεργασία επιστρεφόμενων
ταχυπληρωμών, 13) εκκρεμότητες θεμάτων υπαγωγής
στην ασφάλιση, 14) εκκαθάριση Μητρώου Ασφαλισμέ−
νων − έλεγχος ασφαλισμένων για συμμετοχή σε εται−
ρείες − εύρεση αναπόγραφων − ενημέρωση αρχείων
ασφαλισμένων, 15) επεξεργασία αιτήσεων για υπαγωγή
ασφαλισμένων στην Επικουρική Ασφάλιση του οργανι−
σμού, τακτοποίηση λογιστικών θεμάτων Δ/νσης Επικου−
ρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών − σύνταξη
ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων 2012 / 2013,
16) ολοκλήρωση διαδικασιών ελέγχου των τρεχουσών
χρήσεων 2012−2013, από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
ΟΑΕΕ Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίμων, Αρτοποιών και Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών
και Τουριστικών Πρακτόρων.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη, που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό του 1.720.000,00 €
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
στον προϋπολογισμό του Οργανισμού έτους 2014 (ΚΑΕ
0261 και 0263), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής
εργασίας των υπαλλήλων του Οργανισμού Ασφάλι−
σης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), για το έτος
2014 και συγκεκριμένα: α) για επτακόσιους σαράντα
(740) μόνιμους υπαλλήλους, εκατόν εβδομήντα επτά
χιλιάδες εξακόσιες (177.600) ώρες και β) για εννια−
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κόσιους εξήντα πέντε (965) υπαλλήλους με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διακόσιες τριάντα μία
χιλιάδες εξακόσιες (231.600) ώρες, για εργασία που
θα παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή
μετά το πέρας του ωραρίου και για τέσσερις (4)
ώρες ημερησίως. Οι ως άνω ώρες απογευματινής
υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι
(20) ανά υπάλληλο μηνιαία.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζονται οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι
οποίοι βεβαιώνουν την πραγματοποίηση της.
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει με
απόφαση του Διοικητή, ανάλογα με τις ανάγκες των
υπηρεσιακών μονάδων του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80425/336/60
(6)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας προσωπικού της Η.ΔΙ. Κ.Α.
Α.Ε. για το έτος 2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 20 του Ν.4024/2011
(ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου, παράγραφος Γ΄
(Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομι−
κής Πολιτικής), Υποπαράγραφος Γ.1 (Μισθολογικές δια−
τάξεις του δημόσιου τομέα), εδάφιο 12 του Ν.4093/2012
(ΦΕΚ 222 Α') «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
3. Το άρθρο όγδοο του Ν.3607/2007 (ΦΕΚ 245 Α΄) «Σύ−
σταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και
λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις».
4. Τα άρθρα 45, 72 και 73 του Κανονισμού του ΚΗΥΚΥ
(ΦΕΚ 542/Β΄/1980) που ισχύουν μεταβατικά και για την
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137 Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το
άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Το υπ' αριθμ. 131/08−01−2014 έγγραφο της Η.ΔΙ.ΚΑ.
Α.Ε..
7. Τις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης των διαφόρων
εφαρμογών των φορέων που υποστηρίζονται από την
Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως, τήρηση ημερολογιακά χρονοδιαγραμ−
μάτων, έκδοση αποτελεσμάτων συντάξεων, ικανοποίηση
αιτημάτων φορέων, η δέσμευση που έχει αναλάβει η
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Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έναντι των μνημονιακών έργων και εκτέ−
λεση αυτών στα πλαίσια της ασφαλιστικής μεταρρύθ−
μισης, καθώς και των σημαντικών υποχρεώσεων που
έχει αναλάβει η εταιρεία όπως, Πληροφοριακό Σύστη−
μα Συντάξεων ΗΛΙΟΣ, Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
και επέκταση αυτής με την εισαγωγή θεραπευτικών
πρωτοκόλλων και εκτέλεση παραπεμπτικών εξετάσεων
ασθενών (e−diagnosis), Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού
Μητρώου Ασφάλισης ΑΤΛΑΣ, Νέο Ολοκληρωμένο Πλη−
ροφοριακό Σύστημα Ασφαλιστικών Ταμείων, υποστήριξη
νοσοκομείων, εργασίες άμεσης προτεραιότητας, έργα
ΕΣΠΑ, διασύνδεση ταμείων με ΚΕΑΟ.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων
τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (304.000,00 €) και θα βαρύνει
την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε έτους 2014, με στοιχεία ΚΑΕ 0261 και 0263,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η 880/161η Συν./7−1−2014 απόφαση του Δι−
οικητικού Συμβουλίου της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., σχετικά με την
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του προ−
σωπικού της για το έτος 2014, ως εξής:
1. Για υπερωριακή εργασία, που παρέχεται κατά τις
απογευματινές ώρες για διακόσιους είκοσι οκτώ (228)
υπαλλήλους, σαράντα επτά χιλιάδες εννιακόσιες πενή−
ντα δύο (47.952) ώρες. Οι ως άνω ώρες απογευματινής
υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι
(20) ανά υπάλληλο μηνιαία.
2. Για εργασία που παρέχεται κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, για
ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλους, επτά χιλιάδες εκατόν
σαράντα τρεις (7.143) ώρες. Οι ως άνω ώρες δεν θα
υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ανά υπάλληλο μηνιαία.
Οι συνολικές ώρες μηνιαίας υπερωριακής απασχόλη−
σης του προσωπικού, εγκρίνονται με απόφαση του Διευ−
θύνοντος Συμβούλου, μετά από εισήγηση των αρμοδίων
προϊσταμένων Διευθύνσεων, με αναλυτική αποτύπωση
της αιτιολόγησης των αναγκών των εργασιών.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. οικ. 2099/994
(7)
Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας στη πε−
ριοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Κα−
ψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69
«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο
7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεών τινών του Ν.Δ.86/69 "περί
Δασικού Κώδικος"».
2. Τις διατάξεις της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής
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υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23−12−97
(ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοι−
νές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και
Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι−
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π.
8353/ 276/Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
5. Τον ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση δι−
ατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την υπ’ αριθμ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και
εγγράφων “Με εντολή Γενικού Γραμματέα” στον προϊ−
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής»
(ΦΕΚ Β΄ 3243).
9. Την υπ’ αριθμ. 6152/25−10−1999 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση ορίων μονίμου
καταφυγίου άγριας ζωής, στις θέσεις Άγιοι Πάντες –
Κορακιά – Άργος – Άγιος Βασίλειος, περιφέρειας Δήμου
Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου του Ν. Δωδεκανήσου»
(ΦΕΚ Β΄ 2021).
10. Το αρ. πρωτ. 51688/3675/24−9−2013 έγγραφο του
Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
της Απ. Διοίκησης Αιγαίου.
11. Τις υπ’ αριθμ. 48603/1636/8−10−2013 και 2609/9−9−2013
αναφορές της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου με τις
οποίες προτείνεται η εν λόγω απαγόρευση ορισμένης
χρονικής διάρκειας.
12. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της νησιώτικης πέρ−
δικας παρουσιάζει σημαντική μείωση στη συγκεκριμένη
περιοχή και είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προστα−
σίας για την διατήρηση και αύξησή του, σε συνδυασμό
με τις αναφορές ότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί θέ−
σεις φωλεοποίησης του Σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus),
βασικό μέρος της διατροφής του οποίου αποτελούν τα
θηραματικά είδη (νησιωτική πέρδικα, κ.α.).
13. Την ανάγκη για έρευνα από ειδικούς επιστήμονες,
της επέκτασης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής και τις
συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία
για το ίδιο θέμα.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την 48927/1707/5−12−2013 (ΦΕΚ 3290/Β΄/
24−12−2013) απόφασή μας ως προς την χρονική περίοδο
της απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των θηραμάτων
από τρία (3) χρόνια, σε ένα (1) χρόνο, ήτοι μόνο για την
κυνηγετική περίοδο 2013−2014.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται α) να τροπο−
ποιήσει την σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θή−
ρας και β) σε συνεργασία με το Δασονομείο Καλύμνου
και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, να εξετάσει την ανα−
γκαιότητα βελτίωσης του βιοτόπου και εμπλουτισμού
της περιοχής με θηράματα νησιωτικής πέρδικας, για
την επίσπευση της δημιουργίας βιώσιμου πληθυσμού.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλείται για
την ενημέρωση των μελών του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F
Αριθμ. 130
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασγόλησης τακτικού προ−
σωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −
Αποχέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1
της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011,
3. Την με Αρ. Πρωτ. οικ.2/85127/0022/22−11−2012 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους,
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της ΔΕΥΑΛ
5. Τις διατάξεις του ν. 1069/1980,
6. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ−
ντα προϋπολογισμό του έτους 2014 της ΔΕΥΑΛ
7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή
απασχόληση, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική,
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑΛ, αποφασίζουμε
και εγκρίνουμε:
α) Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι
την 22η ώρα, 20 υπαλλήλων που απασχολούνται στα
δίκτυα ύδρευσης − αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια και
στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών − αποφρα−
κτικό μηχάνημα της ΔΕΥΑΛ, και μέχρι 20 ώρες το μήνα
για τον κάθε εργαζόμενο για όλο το έτος 2014, για την
απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης − απο−
χέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσε−
ων βιολογικών καθαρισμών, την άμεση αποκατάσταση
διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης για την
αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών καθώς και την απο−
κατάσταση των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης για
την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων
και προστασία της δημόσιας υγείας.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι
ανάγκες της ΔΕΥΑΛ.
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Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα
γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών
ανά υπάλληλο.
Η αμοιβή του προσωπικού για την υπερωριακή απα−
σχόληση του απασχόληση του μέχρι την 22η ώρα, θα
είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από την ισχύουσα
νομοθεσία ενώ για την απασχόληση του προσωπικού
κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββατο) δεν θα κατα−
βάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα ανάπαυ−
σης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας
καθοριζόμενη από την υπηρεσία.
Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών
για μεν τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας στον
προϊστάμενο της Τ.Υ. για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ−
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων υπο−
λογίζεται περίπου σε 5.000 € η οποία έχει προβλεφθεί
και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60 «Αμοιβές και έξοδα προσω−
πικού» του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ του έτους 2014.
(Σχετική Βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας αρ. πρωτ
46/07−01−2014).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 8 Ιανουαρίου 2014
Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στην 487/4−10−2013 απόφαση του Αναπληρωτή Προ−
έδρου ΕΑΑΔΗΣΥ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/2897/
15.11.2013 (τεύχος Β΄), στη σελίδα 42164, Παράρτημα Α,
υποσημείωση 19 διορθώνεται το εσφαλμένο «Η παρ.
7.2 τίθεται εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της
σύμβασης (με ΦΠΑ) υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρω» με
τη διαγραφή του εσφαλμένου «(με ΦΠΑ)» και στη σε−
λίδα 42191, Παράρτημα Β και στην υποσημείωση 20,
διορθώνεται το εσφαλμένο «Η παρ. 7.2 τίθεται εφόσον
η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης (με ΦΠΑ)
υπερβαίνει το 1.000.000 Ευρω» με τη διαγραφή του
εσφαλμένου «(με ΦΠΑ)».
Από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημόσιων Συμβάσεων)
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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€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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
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