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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 77904/ΓΓΔΕ−ΕΣΠΑ 4335
(1)
Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού
Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

4

5

6

7

8

9

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 3614/2007 και
ειδικότερα το άρθρο 9 του άρθρου 33 (καταστατικό
ΜΟΔ Α.Ε.).
2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης της ΜΟΔ
Α.Ε. που έχει εγκριθεί με την απόφαση 31521/16.9.1996
(Β΄ 896) του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Πρακτικό υπ’ αριθ. 418 της συνεδρίασης της 4ης
Δεκεμβρίου 2014 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ
Α.Ε και ειδικότερα το Θέμα 6ο αυτού.
4. Το Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. 54169/31.10.2014 (Β΄ 2944) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
6. Ότι η ΜΟΔ Α.Ε. επιτελεί λειτουργία σημαντικού
δημοσίου συμφέροντος και στηρίζει το σκοπό του Προ−
γράμματος Στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας εξυπη−
ρετώντας την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και την απορρόφηση
των πόρων του, μέσω του προσωπικού της το οποίο
αποσπάται στις Ειδικές Υπηρεσίες διαχείρισης και υλο−
ποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Ότι για την εύρυθμη λειτουργία της ΜΟΔ Α.Ε. και
των ως άνω Υπηρεσιών, στις οποίες αποσπώνται οι
υπάλληλοί της, κρίνεται σκόπιμη, ειδικά για την πρώτη
εφαρμογή της παραγράφου 3α του Εσωτερικού Κα−
νονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ ΑΕ, η παράταση της
περιόδου χορήγησης αδειών που δεν έχουν ληφθεί
προηγουμένως.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η ακόλουθη τροποποίηση του Εσωτερικού
Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε., η οποία αποφα−
σίστηκε κατά την από 4 Δεκεμβρίου 2014 συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΔ Α.Ε.:
Το τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου (ii) της
παραγράφου 3α του άρθρου 6 του Κανονισμού Εσω−
τερικής Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε. που έχει εγκριθεί
με την απόφαση 31521/16.9.1996 (Β΄ 896) του Υπουργού
Εθνικής Οικονομίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η περίοδος
χορήγησης αδειών που δεν έχουν ληφθεί προηγουμένως
παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 75987
(2)
Παράταση προθεσμίας για τη δυνατότητα προκατα−
βολής ποσοστού έως και 100% της προβλεπόμε−
νης στη σχετική απόφαση υπαγωγής της επένδυ−
σης επιχορήγησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του N. 4146/
2013 (Α΄ 90).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 35/
2011 (Α΄ 88) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 2 του Π.Δ. 158/2013 (Α΄ 250) και ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Το Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152) 85/2012 «Τροποποίηση του
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
αντιστοίχως».
5. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).
6. Το Π.Δ. 89/2014 (Α΄134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Το Π.Δ. 158/2014 (Α΄240) «Διορισμός Υπουργών».

8. Την υπ’ αριθ. 54169/31−10−2014 (Β΄ 2944) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παρατείνεται έως την 30−06−2015 η δυνατότητα προ−
καταβολής έως και 100% της προβλεπόμενης στη σχε−
τική απόφαση υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις
των Ν. 3299/04 (Α΄261) και 3908/11 (Α΄ 8) επιχορήγησης.
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 212031/Δ6
(3)
Χαρακτηρισμός σχολικών μονάδων ως Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α)του άρθρου 37 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄/24−05−2011),
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 329 του
Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 Α΄/11−04−2012), του άρθρου 36 του
Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193 Α΄/17−09−2013) και του άρθρου 60
του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄/8−12−2014),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98 Α΄).
2. Την αριθμ. 175189/ΓΔ4/29−10−2014 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 726/ΥΟΔΔ/24−11−2014) «Συγκρότηση της Διοι−
κούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)».
3. Την σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία
διατυπώθηκε στην αριθμ. 2Α/15−12−2014 πράξη της.
4. Τη με αριθμ. 177769/Υ1/04−11−2014 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο
Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Στύλιο» (ΦΕΚ 2991/τ. Β΄/
04.11.2014), ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τις παρακάτω σχολικές μονάδες ως Πρότυ−
πα Πειραματικά Σχολεία:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

1

2

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

9521214

28° 2/θ
Νηπιαγωγείο
Ευόσμου

2051030

Γενικό Λύκειο
Ζωσιμαίας
Σχολής
Ιωαννίνων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΩΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Οι παραπάνω σχολικές μονάδες θα λειτουργήσουν
ως Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία από το σχολικό έτος
2015−2016.
Το χαρακτηριζόμενο με την παρούσα ως Πρότυπο
Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ευόσμου θα λειτουργήσει ως
ενιαία σχολική μονάδα με το 3ο Πρότυπο Πειραματικό
Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου, με την επωνυμία Πρότυπο
Πειραματικό Σχολείο Ευόσμου (Νηπιαγωγείο−Δημοτικό).
Το χαρακτηριζόμενο με την παρούσα ως Πρότυπο
Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννί−
νων θα λειτουργήσει ως ενιαία σχολική μονάδα με το
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής και
με τα 1ο και 2ο Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχο−
λεία Ιωαννίνων, με την επωνυμία Πρότυπο Πειραματικό
Σχολείο Ζωσιμαίας Σχολής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 58806
(4)
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρό−
θεσμων δηλώσεων και για την κατάθεση αιτήσεων
διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές
του Δήμου Γαλατσίου της Περιφερειακής Ενότητας
Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του Δήμου Ν. Ιωνίας της
Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και
του Δήμου Ηρακλείου της Περιφερειακής Ενότητας
Βορείου Τομέα Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 8 περ. β εδ. γ και
δ) και 6 (παρ. 5) του Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση
για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία
έως τις πρώτες εγγραφές στα Κτηματολογικά Βιβλία
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε με
τους Ν. 3127/2003 (Α΄ 67), 3481/2006 (Α'162) και 4164/2013
(Α΄ 156).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 α παρ. 4 του Ν. 2308/1995
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και
11 του Ν. 4164/2013 (Α΄ 156).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 52398/
10−11−2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εξουσιοδότηση
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» του Υπουργού στους
Γενικούς Γραμματείς και τον Ειδικό Γραμματέα καθώς
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και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Δι−
ευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής» (Β΄ 3042).
4. Την υπ’ αρ. 69830/19−12−2013 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄
3433).
5. Την υπ’ αριθμ. 621/3/9.12.14 απόφαση του Δ.Σ. της
ΕΚΧΑ Α.Ε.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής απόφασης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται η 30−4−2015 ως νέα ημερομηνία, μέχρι την
οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπροθέσμων δηλώ−
σεων κατά τα άρθρα 2 παρ. 8 του Ν. 2308/1995, όπως
ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4164/2013,
καθώς και ως ημερομηνία μετά την παρέλευση της οποί−
ας, δεν επιτρέπεται η κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης
προδήλου σφάλματος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2
(παρ. 8 περ. β εδ. γ και δ) και 6 (παρ. 5) του Ν. 2308/1995
μετά την τροποποίησή του με τον Ν. 4164/2013, στις υπό
κτηματογράφηση περιοχές του Δήμου Γαλατσίου της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, του
Δήμου Ν. Ιωνίας της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου
Τομέα Αθηνών και του Δήμου Ηρακλείου της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. Φ.80425/46632/Δ9/10407
(5)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου
Ανεξάρτητα Απασχολουμένων για το έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής 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 98 Α΄).
3. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του Ταμείου, προκειμένου να διεκπεραιωθούν
οι εξής εργασίες:
• Έλεγχος της εμπρόθεσμης καταβολής των εισφορών
(διαδικασίες είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών), τα−
κτοποίηση λογιστικών εγγράφων, εκκαθάριση μητρώου
ασφαλισμένων, έλεγχος και αλλαγή βιβλιαρίων (μεγά−
λος όγκος λόγω ΕΟΠΥΥ), κοστολόγηση λογαριασμών
νοσηλίων ασφαλισμένων − νοσοκομείων − διαγνωστικών
κέντρων − φαρμακευτικών συλλόγων (όγκος που θα αυ−
ξηθεί λόγω της μαζικής εξόφλησης παλαιών οφειλών).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

• Έλεγχος υπηρεσιακής κατάστασης όλων των υπαλ−
λήλων του ΕΤΑΑ και αποστολή στις αρμόδιες υπηρε−
σίες όλων των ευρισκομένων βεβαιώσεων εντός των
υπηρεσιακών φακέλων προς εξακρίβωση γνησιότητας−
εγκυρότητας και ενημέρωση αυτών.
• Έλεγχος υπηρεσιακών φακέλων και αποστολή τίτ−
λων σπουδών στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά ιδρύματα
για έλεγχο γνησιότητας.
• Υποβολή εισηγήσεων και εκτέλεση αποφάσεων
Διοικουσών Επιτροπών, Υπηρεσιακού και Διοικητικού
Συμβουλίου.
• Συνεχής ενημέρωση διάφορων μηχανογραφικών
εφαρμογών κ.λ.π.
• Έλεγχος για την εφαρμογή υποχρεωτικού ωραρίου
και υπερωριακής εργασίας.
• Συνεχής αναζήτηση νόμων και νομολογίας για σω−
στή εφαρμογή της ισχύουσας νομολογίας.
• Έλεγχος μετατροπής συμβάσεων εργασίας εργα−
ζομένων υπαλλήλων στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα
Απασχολουμένων.
• Αποστολή σημειωμάτων οφειλής στους ασφαλισμέ−
νους για τακτοποίηση τυχών οφειλών πριν την αποστο−
λή στο ΚΕΑΟ.
• Καταγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Τομέα σε
παρόχους υγείας.
• Διεκπεραίωση−εκκαθάριση μεγάλου όγκου εργασιών
για Περίθαλψη και έκδοση Βιβλιαρίων Υγείας.
• Συνεχής ενημέρωση Υπουργείου και ΕΟΠΥΥ με στα−
τιστικά στοιχεία.
• Εκκαθάριση καταχωρημένων δαπανών ιατρικής,
πρόσθετης, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περί−
θαλψης που έχουν διενεργηθεί σε μη συμβεβλημένους
παρόχους υγείας και έχουν υποβληθεί στον Τομέα με
αιτήσεις των ασφαλισμένων για υπηρεσίες που παρα−
σχέθηκαν προ της ένταξης στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Ο υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω
καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
• Μέριμνα για την είσπραξη οφειλόμενων προμηθειών
και τόκων προμηθειών από τους πιστούχους των εγγυ−
ητικών επιστολών.
• Καταγραφή συνταξιοδοτικών φακέλων συνταξιού−
χων διαδοχικής ασφάλισης.
• Εκκαθαρίσεις ασφαλιστικών λογαριασμών.
• Εκσυγχρονισμός διοικητικών λειτουργιών και υπη−
ρεσιών με ανάπτυξη και αξιοποίηση ανθρώπινου δυνα−
μικού. Βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών προς ασφα−
λισμένους και συνταξιούχους.
• Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπι−
κοινωνιών για τον καλύτερο έλεγχο των λειτουργιών
του Ταμείου.
• Εκκαθάριση των συνταγών παλαιών ετών.
• Έλεγχος οφειλών από καταπτώσεις.
• Έλεγχος οφειλών από προεξοφλήσεις.
• Έλεγχος και αποστολή στις Αρμόδιες Υπηρεσίες
εγγράφων Εγκυρότητας των εκδοθεισών Εγγυητικών
Επιστολών και Παρατάσεις Ισχύος.
• Διεκπεραίωση εξερχόμενων εγγράφων αλληλογρα−
φίας λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
• Προώθηση εκκρεμών συνταξιοδοτικών υποθέσεων.
• Εξόφληση νοσηλίων των ασφαλισμένων έως και
31−12−20012. Εξόφληση έως και 12−11−2012 (ημερομηνία
ένταξης του κλάδου υγείας στον ΕΟΠΥΥ Ν. 4093/2012)
οφειλόμενων νοσηλίων.

• Αναζήτηση διατάξεων νόμων και νομολογίας για
σωστή παρακράτηση και απόδοση εισφορών λόγω δι−
αφορετικών ισχυουσών διατάξεων των Τομέων καθώς
και αμφισβήτησης εξόφλησης δαπανών.
• Εκκαθάριση εκθέσεων επιθεώρησης συμβολαίων
από επιθεώρηση αρχείων συμβολαιογράφων (καταλο−
γισμός κ.λπ.).
• Καταγραφή και έλεγχος των παγίων εγκαταστά−
σεων ιδιοκτησίας του Ταμείου και των κτιρίων όπου
στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΤΑΑ για τη συνολική
τους διαχείριση και αξιοποίηση.
• Ενοποίηση των επιμέρους μηχανογραφικών συστη−
μάτων των Περιφερειακών Τμημάτων και Γραφείων με
την Κεντρική Υπηρεσία.
• Αναζήτηση διατάξεων νόμων και Επεξεργασία εγκυ−
κλίων για την καλύτερη λειτουργία των Διευθύνσεων.
• Έκδοση στατιστικών στοιχείων.
• Αναγνωρίσεις πλασματικών ετών, αλληλογραφία με
ασφαλισμένους, αυτασφαλίσεις.
• Έκδοση προσωρινών και οριστικών συνταξιοδοτικών
αποφάσεων (γήρατος−θανάτου−αναπηρίας).
• Συμφωνία Τραπεζικών λογαριασμών.
• Δημιουργία αρχείων συνταξιούχων για το ΕΣΕΠΣ
της ΗΔΙΚΑ.
• Δημιουργία αρχείου ψηφιακού λογαριασμού ασφά−
λισης (Σύστημα Άτλας) και αποστολή στην ΗΔΙΚΑ.
• Έλεγχος και αποστολή διακανονισμών διαδοχικής
ασφάλισης έτους 2014 μεταξύ φορέων (Ά τρίμηνο έτους).
• Λογιστική συμφωνία με το υπόλοιπο ενσήμων των
υποκαταστημάτων της ΕΤΕ στην επικράτεια.
• Πλήθος άλλων ειδικών εργασιών, με τις οποίες είναι
επιφορτισμένες οι κεντρικές υπηρεσίες και οι περιφε−
ρειακές υπηρεσίες του ΕΤΑΑ, όπως αναγράφονται στη
σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές
μονάδες του Ταμείου και αφορούν στη διεκπεραίωση
των θεμάτων τους.
4. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 900.000,00 €
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΤΑΑ
έτους 2015, μέσω των τομέων του (ΚΑΕ 0261), αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας των υπαλλήλων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρ−
τητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), για το έτος 2015 και
συγκεκριμένα για εξακόσιους εβδομήντα τέσσερις (674)
μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου υπαλλήλους, εκατόν εξήντα μία χιλιάδες
επτακόσιες εξήντα (161.760) ώρες, για εργασία που θα
παρέχεται από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το
πέρας του ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες
απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να
υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο κατά
το πρώτο εξάμηνο του έτους και άλλες εκατόν είκοσι
(120) κατά το δεύτερο.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης των
υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των τμημάτων
και των διευθύνσεων των ενιαίων υπηρεσιών και των
επιμέρους τομέων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι θα βεβαιώνουν
ενυπόγραφα την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας. Η
βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή
της υπερωριακής αποζημίωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου,
ανάλογα με τις ανάγκες των ενιαίων υπηρεσιών και των
λοιπών υπηρεσιακών μονάδων του Ταμείου.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ.80425/43457/Δ9/9115
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των τακτικών διοι−
κητικών και εκπαιδευτικών υπαλλήλων του Ο.Α.Ε.Δ.
καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου για το
έτος 2015.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής 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 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 360/1997 «Διατήρηση της
εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εργασίας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α΄).
4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄).
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 έγγραφο
του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του
Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δια−
τάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημο−
σιονομικής στρατηγικής 2012/2015»». (ΑΔΑ: 4577Η−5ΕΤ).
6. Την αριθ. οικ. 2/7093/0022/5−2−04 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
7. Το υπ’ αριθμ. 2/1606/0022/24−4−2009 έγγραφο του
Υπ. Οικονομικών «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου,
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους περίπου 4.990.000,00 € σε βάρος του υπό
έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολή−
σεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2015. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ−
βλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ
οικονομικού έτους 2015 με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Απο−
ζημίωση για υπερωριακή εργασία» ύψους 5.000.000,00 €.
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9. Το αριθ. 100457/24−11−2014 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. με
το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθ. 3238/56/18−11−2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
10. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επειγου−
σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.
11. Την αριθ. πρωτ. 93841/7−11−2014 βεβαίωση του
Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:
1) Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναμικού για την κάλυψη εποχιακών, έκτακτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Οργανισμού για
το έτος 2015 ως εξής:
Α) Για τους τακτικούς υπαλλήλους
Τρεις χιλιάδες πεντακόσιους εξήντα τρεις (3.563) τα−
κτικούς διοικητικούς και εκπαιδευτικούς υπαλλήλους
και προϊσταμένους διευθύνσεων, ήτοι 2.973 διοικητικούς
και 590 εκπαιδευτικούς, για εργασία που θα παρέχε−
ται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή μετά το πέρας του
κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22:00, μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε εξάμηνο του έτους
ανά υπάλληλο και για 855.120 ώρες συνολικά για όλους
τους υπαλλήλους.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι υπάλληλοι που υπηρε−
τούν με απόσπαση στον Οργανισμό από άλλες Υπηρε−
σίες, οι υπάλληλοι του Οργανισμού που υπηρετούν με
απόσπαση στις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εκατόν εξήντα
τρεις (163) υπάλληλοι που πρόκειται να προσληφθούν
μέσω Α.Σ.Ε.Π. και εκατό (100) υπάλληλοι που θα καλύ−
ψουν ανάγκες του Οργανισμού μέσω μετατάξεων.
Β) Για υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου
Εξακόσιους τριάντα τρεις (633) υπαλλήλους με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου
χρόνου (ως τη λήξη των συμβάσεων τους) διαφόρων
ειδικοτήτων, για εργασία που θα παρέχεται από Δευ−
τέρα μέχρι Παρασκευή μετά το πέρας του κανονικού
ωραρίου εργασίας και μέχρι τις 22:00, μέχρι εκατόν
είκοσι (120) ώρες για κάθε εξάμηνο του έτους, ανά υπάλ−
ληλο και συνολικά ετησίως 151.920 ώρες για όλους τους
υπαλλήλους.
Σε αυτούς περιλαμβάνονται ενενήντα πέντε (95) υπάλ−
ληλοι που θα προσληφθούν στον Οργανισμό μέσω μετα−
τάξεων, καθώς και εκατόν εβδομήντα ένας (171) υπάλλη−
λοι, πρώην ασκούμενοι (STAGE), οι οποίοι παρέχουν τις
υπηρεσίες τους στον Οργανισμό κατόπιν αναγνώρισης
της σύμβασής τους ως αορίστου χρόνου με προσωρινά
εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις.
2) Η κατανομή των ωρών και ο αριθμός των υπαλλή−
λων που θα απασχοληθούν υπερωριακά κατά υπηρεσία
θα γίνει με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού, που
θα θέτει ως προϋπόθεση καταβολής της υπερωριακής
αποζημίωσης, την πλήρωση συγκεκριμένων ποιοτικών
και ποσοτικών στόχων.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31−12−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 108740
(7)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με
ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις
απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυ−
χτερινές ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2015.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των όρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης−, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195)
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α' 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, 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».
στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροστα−
σία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία».
θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο −βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1
της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692 /27.06.2006
(Β΄ 769) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η
ως άνω διάταξη προστέθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/
Φ.Β. 10/1492/11.02.13 (Β' 388) τροποποιητική υπουργική
απόφαση.
3. Το με αριθμ. πρωτ. 117132/6492/14/14−11−2014 έγγραφο
ΥΠΕΚΑ.
3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε ότι αφο−
ρά τόσο την καθημερινή τους λειτουργία όσο και την

υλοποίηση των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και
την εν γένει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους,
με την κατά το δυνατόν άρτια οργάνωσή τους και την
πλήρη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την
αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που
τους έχουν εκχωρηθεί.
4. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.
5. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
90 του ΠΔ 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το
έτος 2015 συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ περίπου, η
οποία θα καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 του
Κρατικού Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσι−
νου Ταμείου, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας Θράκης, καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του
μονίμου και του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
υπηρετούντος προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών,
των κλάδων:
ΔΕ Δασοφυλάκων, ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Τεχνικών οδηγών,
TE και ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργων, TE και ΔΕ Εργοδηγών,
ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Μηχανημάτων, ΥΕ Δασοφυλάκων
και ΥΕ Υπαλλήλων Δασοπροστασίας, θα παρέχει εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών
καθώς και, τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές
και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο το έτος.
Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.
Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. OΙK.258646/813
(8)
Ανάκληση απόφασης εξουσιοδότηση υπογραφής στον
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοι−
νωνικής Μέριμνας.
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α 238/27−12−2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποι−
ήθηκε με την αρ. 44403 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄
2494/04−11−2011).
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3. Την αριθμ. πρωτ. 4905/9−02−2011 απόφαση Περιφε−
ρειάρχη Αττικής περί Αρμοδιοτήτων Οργανικών Μο−
νάδων της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας.
4. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 4071/
2012 (ΦΕΚ Α΄ 85/11−04−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ, σύμφωνα
με τις οποίες οι αντιπεριφερειάρχες μπορούν για την
άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι οποίες μεταβιβάζο−
νται σε αυτούς από τον περιφερειάρχη, να παρέχουν
εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή τους σε προϊ−
σταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας, με εξαίρεση
χρηματικά εντάλματα πληρωμών.
5. Την με αρ. πρωτ. οικ.177070/10−09−14 (ΦΕΚ Β΄ 2542/
24−09−2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Ανά−
θεση − Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφε−
ρειάρχες.
6. Την με αριθμό οικ.234684/731/28−11−2014 (ΑΔΑ
69Ω97Λ7−242 − ΦΕΚ 3320/τ.Β΄/11−12−2014) απόφασή μας
«Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον Προ−
ϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας».
7. Την με αριθμό οικ. 234321/27/11/2014 (ΦΕΚ 3203/τ. Β΄/
28−11−2014) απόφαση της Περιφερειάρχου Αττικής «Περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους
της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους
Διεύθυνσης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι−
κής, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την με αριθμό οικ.234684/731/28−11−2014
(ΑΔΑ 69Ω97Λ7−242 − ΦΕΚ 3320/τ.Β΄/11−12−2014) απόφασή
μας «Περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής στον
Προϊστάμενο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω−
νικής Μέριμνας».
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
F
Αριθμ. οικ. 6422
(9)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων «Με
εντολή Αντιπεριφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της
Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΡΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 160 του Ν. 3852/
2010 (ΦΕΚ 87Α΄) όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατά−
σταση τους με το αρ. 6 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) σύμ−
φωνα με τις οποίες οι Αντιπεριφερειάρχες μπορούν για
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι οποίες μπορούν
να μεταβιβάζονται σε αυτούς από τον Περιφερειάρχη,
να παρέχουν εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή τους
σε Προϊσταμένους υπηρεσιών της Περιφέρειας.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233 Α΄) «Οργα−
νισμός Περιφέρειας Ηπείρου».

41929

3. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ
131 Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και λοιπές διατάξεις».
5. Τις αριθμ. οικ. 101094/8806/25−9−2014 (ΦΕΚ 2711 Β΄)
και οικ. 117550/10045/6−11−2014 (ΦΕΚ 3090 Β΄ και 1650 Γ΄
«Διορθώσεις σφαλμάτων») αποφάσεις του Περιφερει−
άρχη Ηπείρου «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερει−
αρχών Περιφέρειας Ηπείρου» και «Μεταβίβαση επιπλέ−
ον αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών
Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου» αντίστοιχα.
6. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά
την άσκηση αρμοδιοτήτων και με σκοπό την ταχεία
διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση της
εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Παρέχουμε στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητι−
κού−Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, την εξουσιοδότηση να
υπογράφει «Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη» αποφάσεις,
έγγραφα ή άλλες πράξεις σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις ως ακολούθως:
1) Τα διαβιβαστικά πληροφοριακά και υπομνηστικά
έγγραφα, καθώς και τα έγγραφα που υποβάλλονται
στα Υπουργεία, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και την
Περιφέρεια Ηπείρου και αφορούν στοιχεία που υποβάλ−
λονται περιοδικά.
2) Τα έγγραφα με τα οποία ζητούνται από άλλες
Υπηρεσίες, Νομικά Πρόσωπα, OTA Α΄ και Β΄ βαθμού,
οργανισμούς και ιδιώτες πληροφορίες ή στοιχεία χρή−
σιμα και απαραίτητα για την έκδοση αποφάσεων μας.
Εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν τη συγκέντρωση
πληροφοριών ή στοιχείων για τη διενέργεια προκαταρ−
τικής έρευνας ή Ε.Δ.Ε.
3) Τα έγγραφα που αφορούν τον έλεγχο νομιμότητας
τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων
του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων.
4) Την υποβολή αιτημάτων στις αρμόδιες υπηρεσίες
για υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιη−
τικών που αφορούν υπαλλήλους της Π.Ε. Άρτας ή συ−
ναλλασσόμενους πολίτες με τα Τμήματα της Δ/νσης
Διοικητικού − Οικονομικού.
5) Τα έγγραφα που αφορούν εκτέλεση αποφάσεών
μας, ήτοι ανακοινώσεις διορισμού, υπηρεσιακών μετα−
βολών, εγγράφων αποστολής στο Εθνικό Τυπογραφείο
αποφάσεων και λοιπών Πράξεων ή περιλήψεων για δη−
μοσίευση, εγγράφων προς την Υπηρεσία Δημοσιονομι−
κού Ελέγχου του ΥΠ.ΕΣ., για την εξασφάλιση πίστωσης
διορισθέντων ή μεταταχθέντων σε ανώτερο κλάδο
υπαλλήλων, εγγράφων συμπλήρωσης και διαβίβασης
στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων των δικαιολογητικών
συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας.
6) Τα έγγραφα με τα οποία ανακοινώνονται ή κοινο−
ποιούνται νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις και εγκύκλιοι
Υπουργείων και της Περιφέρειας.
7) Τα έγγραφα με τα οποία επιστρέφονται αναφορές
ή δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αναρμόδια καθώς
και τα έγγραφα που αφορούν τη συμπλήρωση ελλιπούς
αλληλογραφίας ή ζητούνται σχετικές διευκρινήσεις.
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8) Τα έγγραφα με τα οποία δίδονται απαντήσεις σε αι−
τήσεις ή αναφορές πολιτών. Εξαιρούνται οι απαντήσεις
σε αιτήσεις, αναφορές ή υπομνήματα που περιέχουν
καταγγελίες σε βάρος του ίδιου του προϊσταμένου ή
υπαλλήλων της Δ/νσης ή σε παράνομες ενέργειες ή
παραλείψεις της Δ/νσης.
9) Τις αποφάσεις μετακίνησης του προσωπικού εντός
της ίδιας Δ/νσης καθώς και του καθορισμού του αντι−
κειμένου απασχόλησης κάθε υπαλλήλου, ύστερα από
εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος.
10) Το χαρακτηρισμό όλων των εισερχομένων εγγρά−
φων της Δ/νσης καθώς και τη θεώρηση με μονογραφή
όλων των εγγράφων της Δ/νσης, που προσκομίζονται
για υπογραφή στον Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερει−
άρχη.
11) Τις βεβαιώσεις και τα πιστοποιητικά που εκδίδονται
μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων και αφορούν θέ−
ματα που μπορούν σύμφωνα με το νόμο να βεβαιωθούν
από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία.
12) Τις αποφάσεις χορήγησης μισθολογικού κλιμα−
κίου, επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και αναγνώρισης
προϋπηρεσίας στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών της
Π.Ε. Άρτας.
13) Τα έγγραφα προς το ΑΣΕΠ και τους λοιπούς φο−
ρείς του Δημοσίου, που αφορούν γνωστοποίηση − ανάρ−
τηση, αποστολή πρακτικού παραλαβής και ανάρτησης
προκηρύξεων, ανακοινώσεων αποτελεσμάτων Διαγωνι−
σμών, αλφαβητικών πινάκων κατάταξης κ.λπ.
14) Τις αποφάσεις καθορισμού αποδοχών − προϋπο−
λογισμού πιστώσεων των νεοδιορισθέντων και μετατα−
γέντων στη Π.Ε. Άρτας υπαλλήλων.
15) Τα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία του Δελ−
τίου Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.)
υπαλλήλων καθώς και τα Υπηρεσιακά και Οικονομικά
Στοιχεία του Ατομικού Δελτίου Κατάταξης Υπαλλήλου
(Α.Δ.Κ.Υ.)
16) Τα πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, τις βε−
βαιώσεις υπαλληλικής ιδιότητας και τις απαντήσεις σε
αιτήματα υπαλλήλων της Π.Ε. Άρτας, σχετικά με την
υπηρεσιακή τους κατάσταση.
17) Τις μισθοδοτικές καταστάσεις των τακτικών απο−
δοχών και επιδομάτων, ως προς την εκκαθάριση και
τη βεβαίωση πραγματοποίησης εργασίας του πάσης
φύσης προσωπικού της Π.Ε. Άρτας.
18) Τις καταστάσεις των υπερωριών και των λοιπών
αποδοχών, ως προς την εκκαθάριση.
19) Τις καταστάσεις απόδοσης των κρατήσεων του
πάσης φύσης προσωπικού της Π.Ε. Άρτας και των δα−
πανών.
20) Τις βεβαιώσεις αποδοχών και τις βεβαιώσεις κρα−
τήσεων του προσωπικού της Π.Ε. Άρτας.
21) Την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης
(Α.Π.Δ.), όταν σε εξαιρετικές περιπτώσεις δεν υποβάλ−
λεται ηλεκτρονικά.
22) Την έγκριση χορήγησης αντιγράφων από το τη−
ρούμενο στην υπηρεσία αρχείο, συμπεριλαμβανομένης
και της έγκρισης γνωστοποίησης διοικητικών εγγράφων,
σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2690/1999.
23) Τις καταστάσεις πληρωμής οδοιπορικών εξόδων
και ημερήσιας αποζημίωσης των μετακινούμενων εκτός
έδρας υπαλλήλων της Δ/νσης.

24) Τα έγγραφα προς την Υ.Δ.Ε. Άρτας, που αφορούν
εκκαθάριση δαπανών πάσης φύσεως της Π.Ε. Άρτας, τη
θεώρηση και έγκριση των δαπανών αυτών, επί των εκδι−
δόμενων καταστάσεων πληρωμής, καθώς και τα έγγραφα
προς τα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
25) Την παροχή στοιχείων και εισηγητικών εκθέσεων
προς τα αρμόδια Συλλογικά Όργανα της Περιφέρειας
για τη σύνταξη προϋπολογισμού και Απολογισμού της
Π.Ε. Άρτας.
26) Τα γραμμάτια είσπραξης εσόδων της Π.Ε. Άρτας.
27) Τις εισηγήσεις προς τα αρμόδια συλλογικά όρ−
γανα της Περιφέρειας, σύνταξη όρων διακηρύξεων, για
τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών, εργασιών και
υπηρεσιών καθώς και για τις μισθώσεις ακινήτων. Εξαι−
ρούνται τα έχοντα σχέση με έργα και μελέτες έργων.
28) Τις βεβαιώσεις καταχώρησης των προμηθειών που
αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία στο βιβλίο υλικού
της Υπηρεσίας.
29) Τη θεώρηση κατά φύλλο με υπογραφή των προ−
βλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία λογιστικών
βιβλίων και μητρώων μισθοδοσίας.
30) Τις πράξεις θέσης στο αρχείο εγγράφων για τα
οποία δεν χρειάζεται υπηρεσιακή ενέργεια.
31) Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα που δεν μνημο−
νεύεται ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά προκύπτει
από τις σχετικές διατάξεις και από τον Οργανισμό της
Περιφέρειας ως αρμοδιότητα του Δ/ντη Διοικητικού−
Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας.
32) Σε περίπτωση που κάποιο έγγραφο κρίνεται ιδι−
αίτερης σημασίας ο προϊστάμενος της Δ/νσης θα προ−
σκομίζει τη σχετική ενέργεια προς υπογραφή στον Αντι−
περιφερειάρχη Π.Ε. Άρτας έστω και αν αυτή σύμφωνα
με τα ανωτέρω έπρεπε να υπογραφεί από τον ίδιο. Η
ανωτέρω εξουσιοδότηση αφορά και τα έγγραφα που
αφορούν εκτέλεση αποφάσεων του Αντιπεριφερειάρχη
Π.Ε. Άρτας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άρτα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ
F
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην 7636/ΥΠΕ/5/00828/Ε/Ν. 3299/2004/19−02−2013 του
Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 459/26−02−2013 (τ. Β΄) στη σελίδα 9401 στην στήλη
Α και Β, στον 01 στίχο εκ των άνω διορθώνονται τα εξής:
το εσφαλμένο: «7636/ΥΠΕ/5/00828/Ε/Ν.3299/2004/
19−02−2013»
στο ορθό: «7636/ΥΠΕ/4/00828/Ε/Ν.3299/2004/19−02−2013»
και το εσφαλμένο: «28358/ΥΠΕ/5/00828/Ε/Ν.3299/2004/
29−06−2007»
στο ορθό: «28358/ΥΠΕ/4/00828/Ε/Ν.3299/2004/29−06−2007»
(Από το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας)
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