Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2014.07.01 11:42:31
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

22667

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1782
30 Ιουνίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1202/83735
(1)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλα−
κτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελά−
γους το 2013 με προορισμό την παραγωγή παραδοσια−
κών τυριών, στο πλαίσιο της αριθμ. 328609/28−09−2009
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως συμπληρώθηκε και
ισχύει, και των κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμ−
βουλίου και Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής.

Καθορισμός ύψους ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο
γάλακτος παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αι−
γαίου Πελάγους το 2013 με προορισμό την πα−
ραγωγή παραδοσιακών τυριών, στο πλαίσιο της
αριθμ. 328609/28−09−2009 κοινής υπουργικής από−
φασης, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, και των
κανονισμών Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου και
Καν(ΕΚ)1914/2006 της Επιτροπής. ....................................
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Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ. Γ456/34931/
3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσι−
μου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορεί−
ων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των
προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησης και
ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄). ................................... 2
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
για το Β΄ εξάμηνο έτους 2014 για τους υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας. ........................................................................................ 3
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2014 για τους υπαλ−
λήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης (Έδρα) Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας. ............................................ 4
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
για το Β΄ εξάμηνο έτους 2014 για τους υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Οικονομικού (Έδρα) Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας. ................................................... 5
Έγκριση δαπάνης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήμα−
τος για το έργο της Καθαριότητας των Κεντρι−
κών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. της Π.Ε. Θεσ/νίκης και
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας Ν. Θεσ/νίκης μέχρι το τέλος του 2014. . 6

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 του άρθρου 33 του Ν. 2538/97 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (Α΄242) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με το άρθρο 33 του Ν.3147/03 (Α΄135).
1.2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
1.3 του Ν.2362/1995 (Α΄ 247) «περί Δημοσίου Λογιστικού
Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
1.4 των άρθρων 13 μέχρι και 29 του Ν.2637/1998 περί
«Σύστασης Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών,
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι−
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων…και άλλες
διατάξεις (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη−
ρώθηκαν με το άρθρο 4 του Ν.2732/1999 (Α΄154) και
το άρθρο 24 του Ν.2945/2001 (Α΄223) «Εθνικό Σύστημα
Προστασίας της Αγροτικής Δραστηριότητας» και το
άρθρο 29 παρ. 1−8 του Ν.3147/2003 (Α΄ 135)
2. Το Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την
αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) Απόφαση του Πρωθυπουργού «για
μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
3. Τους Κανονισμούς:
3.1 1405/ΕΚ/2006 του Συμβουλίου σχετικά με «τον
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά
νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1782/2003» (L265), ο οποίος αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ)
2019/1993 του Συμβουλίου (L184).
3.2 1914/EK/2006 της Επιτροπής «περί λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του Καν. 1405/2006 του Συμβου−
λίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη
γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου» (L365), ο οποίος
αντικατέστησε τον Καν(ΕΟΚ) 3063/1993 της Επιτροπής
(L274).
4. Την αριθμ. Ε(2010)9189 τελικό/20−12−2010 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση των
τροποποιήσεων του γενικού προγράμματος για τα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους οι οποίες υποβλήθηκαν
από την Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1914 /2006 για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)1405/2006 του
Συμβουλίου» και ειδικότερα την τροποποίηση που αφο−
ρά τη διάθεση ποσού 2.250.000 ευρώ για την ενίσχυση
της τοπικής παραγωγής γάλακτος για την παραγωγή
παραδοσιακών τυριών
5. Τις υπουργικές αποφάσεις:
5.1 αριθμ. 50637/29−08−2000 κοινή υπουργική απόφαση
περί «έγκρισης Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης
και Λειτουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) – ΝΠΙΔ» (Β΄ 1104),
όπως ισχύει κάθε φορά
5.2 αριθμ.328609/28−09−2009 κοινή υπουργική από−
φαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του
Κοινοτικού καθεστώτος, όσον αφορά την ενίσχυση της
τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους – Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου»
(Β΄ 2117) όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ 187063/11−
10−2011 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2325) και ισχύει
5.3 αριθμ. 242466/10.02.2010 υπουργική απόφαση «Λε−
πτομέρειες εφαρμογής της αριθμ. 328609/28−09−2009
κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή του Κοινοτικού καθεστώτος, όσον
αφορά την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής γάλα−
κτος που προορίζεται για την παραγωγή παραδοσι−
ακών τυριών στα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους
– Καν(ΕΚ)1405/2006 του Συμβουλίου”» (Β΄138)
6. Το υπ’ αριθ 95654/25.6.2014 έγγραφο του ΟΠΕΚΕ−
ΠΕ «Στοιχεία για τον καθορισμό του ύψους ενίσχυσης
για την παραγωγή γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών έτους 2013 στα μικρά
νησιά του Αιγαίου Πελάγους»
7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
και ΑΠΑ.
8. To γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στο πλαίσιο εφαρμογής της αριθμ. 328609/2009
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, και ιδίως
του άρθρου 5 και της αριθμ. 242466/2010 υπουργικής
απόφασης καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης για το 2013
ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού, προβείου και αιγείου
γάλακτος, παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους, που προορίζεται για την παραγωγή παρα−
δοσιακών τυριών, ως εξής:
α) σε 40.90 € ανά επιλέξιμο τόνο αγελαδινού και αι−
γείου γάλακτος
β) σε 58.40 € ανά επιλέξιμο τόνο προβείου γάλακτος

2. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται για τις αιτήσεις
ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2014
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. Γ456/οικ.34722/2689/14
(2)
Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ. Γ456/34931/3345/13
«Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήμα−
τος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. κα−
θώς και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομέ−
νου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων
και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.»
(ΦΕΚ 2257Β΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 711/77 (Α΄ 284)
«Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων», όπως τελευ−
ταία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 119 του
ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι−
κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις.»
β) της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν.3534/2007 (40 Α΄),
γ) του π.δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/25−6−2013) με θέμα:
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
δ) της υπ’ αριθμ. 329/3−7−2013 (Φ.Ε.Κ. 1655/Β΄/4−7−2013)
Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως
τροποποιήθηκε.
2. Την ανάγκη τροποποίησης της Απόφασης του
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ.
Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά ανα−
γνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφο−
ρείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋ−
ποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης
αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Την Τροποποίηση της Απόφασης του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ. Γ456/34931/
3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σή−
ματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. καθώς
και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της δια−
δικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων
χορήγησης και ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄) ως εξής:
1.1) Η παράγραφος 1(α) του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως εξής:
«1. (α) Η αυτοκόλλητη ηλεκτρονική ετικέτα θα πρέ−
πει να είναι τεχνολογίας Radio Frequency Identification
(RFIDtag).»
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1.2) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τη χορήγηση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σή−
ματος (μετά από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης
του μέτρου), ο κάθε ιδιοκτήτης Ειδικού Τουριστικού Λε−
ωφορείου Δ.Χ., ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο, υποχρεούται να απευθυνθεί στο Φορέα Χορή−
γησης ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και
καταβάλλοντας το καθορισθέν αντίτιμο, να χορηγηθεί
και να τοποθετηθεί ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα, σε
κάθε λεωφορείο που διαθέτει.
Προκειμένου να χορηγηθεί το ηλεκτρονικά αναγνώσι−
μο σήμα απαιτείται από τον κάθε ιδιοκτήτη η προσκόμι−
ση, στο φορέα χορήγησης, βεβαίωσης από την αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της έδρας του λεωφορείου ότι το Ειδικό Τουριστικό
Λεωφορείο (αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου
οχήματος) στο οποίο πρόκειται να χορηγηθεί το ηλε−
κτρονικά αναγνώσιμο σήμα έχει τεθεί σε κυκλοφορία
νόμιμα ή κυκλοφορεί νόμιμα σε αντικατάσταση άλλου
(αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου αποχαρα−
κτηρισθέντος οχήματος). Επίσης στην ίδια βεβαίωση θα
πρέπει να αναγράφεται εάν έχει ή δεν έχει χορηγηθεί
αντίγραφο αδείας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων
λόγω κλοπής απώλειας, καταστροφής ή φθοράς αυτών.»
1.3) Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 προ−
στίθεται σημείο (δ) ως εξής:
«(δ) Ανάγνωση του ταυτοτικού αριθμού της ηλεκτρονι−
κής ετικέτας που βρίσκεται εγκατεστημένη σε Φορτηγό
Δ.Χ., που βρίσκεται σε στάση.»
1.4) Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του μέτρου αρχί−
ζει από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Οι ιδιοκτήτες των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων
Δ.Χ. υποχρεούνται εντός ενός έτους από την δημο−
σίευση της παρούσας, να έχουν εφοδιάσει τα Ειδικά
Τουριστικά Λεωφορεία τους με το ηλεκτρονικό ανα−
γνώσιμο σήμα. Μετά την προαναφερθείσα καταληκτική
ημερομηνία (ένα έτος μετά την δημοσίευση), εφόσον
διαπιστωθεί από Φορέα Ελέγχου μη ύπαρξη ή αλλοίωση
του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, τότε, πέραν
άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο
500 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του
τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρα−
τικές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια
Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της έδρας του λεωφορείου. Τα στοιχεία κυκλοφορίας
επιστρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξου−
σιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίσει βε−
βαίωση του Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το
ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω λεωφορείο
ή προσκομίσει την βεβαίωση (α) του άρθρου 3 της πα−
ρούσας απόφασης. Η καταλογιστική πράξη επιβολής
του προστίμου επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του
οχήματος για χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά
τη διάρκεια του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του
οχήματος από τη χώρα.
Η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος σε
ισχύ, θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων
από τα Κ.Τ.Ε.Ο., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
χορήγησής του, ήτοι ένα έτος μετά την δημοσίευση
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της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
2) Κατά τα λοιπά, ισχύει η Αριθ. Γ456/34931/3345/13
Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σή−
ματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. καθώς
και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της
διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φο−
ρέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 56817/2126
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής)
για το Β΄ εξάμηνο έτους 2014 για τους υπαλλή−
λους της Διεύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 και με αυτές του αρ.
176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 53149/360/27−05−2014 έγγραφο
της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(Έδρα).
5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα), λόγω της τεχνικής
φύσεως των αρμοδιοτήτων της και για την αντιμετώ−
πιση εποχικών, έκτατων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών.
6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
3.400,00€ ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ
0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του έτους 2014, για την πληρωμή των υπερωριών
των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β΄ εξά−
μηνο έτους 2014, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Έδρα) της
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:,

22670

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διεύθυνση

Ώρες
Αριθμός
απογευματινής
υπαλλήλων
εργασίας

Διαφάνειας &
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης (Έδρα)

05

600

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις
(20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως..
Κοζάνη, 17 Ιουνίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 60217/2196
(4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2014 για τους υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Διοίκησης (Έδρα) Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτές τροποποιήθη−
καν με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 και με αυτές του
αρ. 176 του ν. 4261/ 2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
4. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας
για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης, λόγω
έλλειψης προσωπικού, με σκοπό την ηλεκτρονική κατα−
γραφή των ατομικών φακέλων των υπαλλήλων και την
ανάγκη διοικητικής υποστήριξης των Περιφερειακών
Ενοτήτων Καστοριάς, Γρεβενών και Φλώρινας.
5. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
6.800,00€ ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ
0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του έτους 2014, για την πληρωμή των υπερωριών
των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β΄ εξά−
μηνο έτους 2014, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Διοίκησης (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
Αριθμός
υπαλλήλων
Διοίκησης (Έδρα)
11
Διεύθυνση

Αριθμ. 57554/2145
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για
το Β΄ εξάμηνο έτους 2014 για τους υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Οικονομικού (Έδρα) Περιφέρειας Δυτι−
κής Μακεδονίας.

Ώρες απογευματινής
εργασίας
1320

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις
(20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 16 Ιουνίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 και με αυτές του αρ.
176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ107/Α΄).
3. Τις διατάξεις της παραγρ. 7 του άρθρου 25 του
Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις
στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 57246/3733/6−6−2014 έγγραφο
της Δ/νσης Οικονομικού (Έδρα).
5. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για
τους υπαλλήλους της Δ/νσης Οικονομικού (Έδρα), λόγω
των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Εφαρμογή
του Καλλικράτη, τις ανακλήσεις εντολών ανάληψης, τον
απολογισμό − Ταμειακά υπόλοιπα, τον προϋπολογισμό
− εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος, τον έλεγχο
στοιχείων −αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Ενοτή−
των και τέλος την αποστολή στατιστικών στοιχείων ανά
μήνα και έκτακτα, καθώς και την έλλειψη προσωπικού.
6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους
11.500,00€ ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑΕ
0511 και ειδικού φορέα 073 σε βάρος του προϋπολογι−
σμού του έτους 2014, για την πληρωμή των υπερωριών
των ανωτέρω υπαλλήλων, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−
νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής, για το Β΄ εξάμηνο
έτους 2014, για τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Οικο−
νομικού (Έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:
Αριθμός Ώρες απογευματινής
υπαλλήλων
εργασίας
Οικονομικού (Έδρα)
16
1920
Διεύθυνση

Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν ξεπερνούν τις
(20) είκοσι ώρες το μήνα ανά υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 17 Ιουνίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 57
(6)
Έγκριση δαπάνης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος
για το έργο της Καθαριότητας των Κεντρικών Υπη−
ρεσιών της Π.Κ.Μ. της Π.Ε. Θεσ/νίκης και των Περι−
φερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Ν.
Θεσ/νίκης μέχρι το τέλος του 2014.
Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ 226/Α/
27−12−2010).
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης….».
3. Το αριθ. πρωτ. 2/80427/0026/30−11−2012 έγγραφο του
Γ.Λ.Κ. – Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων – 26η Δ/
νση Συντονισμού και Ελέγχου εφαρμογής Δημοσιολο−
γιστικών Διατάξεων
4. Τις διατάξεις του Ν.2362/95 «περί Δημοσίου Λογι−
στικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ
141Α/2010)
5. Το υπ’ αριθμ. 2/74839/0026/10−10−2012 έγγραφο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Πάγιο χορήγημα
καθαριότητας»
6. Τα με αρ. πρωτ. 673/17−01−2014 και 2/60992/0026/2012
έγγραφα του Γ.Λ.Κ.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ
125 Α΄ 23−07−1992), σύμφωνα με τον οποίο οι δημόσιες
υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι οργανισμοί Τοπικής Αυτο−
διοίκησης επιτρέπεται να αναθέτουν την εκτέλεση του
έργου καθαριότητας σε ειδικά συνεργεία καθαρισμού,
εφ’ όσον η αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει την
απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρωση των κενών ορ−
γανικών θέσεων του οικείου κλάδου ή ειδικότητας
8. Τις διατάξεις του Ν.2672/28−12−1998 άρθρο 12 παρ.
4, σύμφωνα με τις οποίες, οι Νομαρχιακές Αυτ/σεις με
απόφαση του Ν. Σ. μπορούν να θεσπίζουν πάγια χορη−
γήματα καθαριότητας
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9. Το Π.Δ. 161 (ΦΕΚ 145/23−06−2000 τ.Α΄), «Μεταβίβαση
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοίκησης αρμοδιοτήτων, τοπι−
κού ενδιαφέροντος, που αφορούν την πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012)
11. Το γεγονός ότι στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης δεν υπη−
ρετεί μόνιμο προσωπικό καθαριότητας
12. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό της ΠΚΜ (ΠΕ
Θεσσαλονίκης) οικονομικού έτους 2014 υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Κ.Α.Ε. 1232
13. Τις άμεσες και πάγιες ανάγκες για καθαριότητα
των χώρων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και των Δ/νσεων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας καθώς και την αρ.
2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1741/25−05−2012) απόφαση
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει:
Εγκρίνει τη θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήμα−
τος καθαριότητας των Κεντρικών Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ.,
της Π.Ε. Θεσ/νίκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Παιδείας Ν. Θεσ/νίκης μέχρι το τέλος
του 2014, σύμφωνα και με τα αρ. πρωτ. 2/74839/0026
(ΑΔΑ: Β4374−Γ2Ξ), 673/17−01−2014 και 2/60992/0026/2012
έγγραφα του Γ.Λ.Κ., όπως κατατέθηκε με την αριθμ.
584/01−04−2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
η οποία και επισυνάπτεται ως έχει και αποτελεί ανα−
πόσπαστο κομμάτι της απόφασης, σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
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Δικαιούχοι των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας θα είναι οι Διευθυντές των Υπηρεσιών και η πληρωμή θα
γίνεται με την ίδια διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των λοιπών δαπανών της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 15 Απριλίου 2014
Η Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΑΚΗ
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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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02017823006140008*

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

