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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/90096/ΔΕΠ (1)

Υπέρβαση ανωτάτου ορίου ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλου Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/

Α΄/18.2.1999) οι οποίες καθορίστηκαν με το τρίτο και τέ−
ταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 
(Α΄ 40), τα οποία προστέθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 
49 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 140) και αντικαταστάθηκαν με 
την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

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 (ΦΕΚ Α΄/98/2005).

γ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/21−6−2012), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 
«Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
143/Α΄/4−7−2012).

δ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102 Α΄).

ε) Του Π.Δ. 198/1977 «Οργανισμός του Λιμενικού Τα−
μείου Ν. Χανίων» (ΦΕΚ 65 Α΄/1977).

στ) Του Π.Δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 140 Α΄).

2. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ Β ́ 2105) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

3. Τις αριθμ. πρωτ 60/2014 και 271/2014 αποφάσεις της 
Λιμενικής Επιτροπής του Λ.Τ. Ν. Χανίων.

4. Η αριθμ. 4442/28−11−2014 βεβαίωση εξάντλησης των 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας.

5. Την ανάγκη συχνής μετάβασης εκτός έδρας της 
Προϊσταμένης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Λ.Τ. Ν. Χα−
νίων Σκουμπάκη Αρτεμησίας του κλάδου ΠΕ Πολιτικών 
Μηχανικών, λόγω των αυξημένων υποχρεώσεών της για 
το συντονισμό των έργων και των υπολοίπων τεχνι−
κών αντικειμένων όπως αυτά αναφέρονται στην αριθμ. 
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πρωτ. 271/2014 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του 
Λ.Τ. Ν. Χανίων.

6. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την απόφαση 
αυτή επιπλέον δαπάνη ανέρχεται συνολικά περίπου στο 
ποσό των 960,00 € περίπου για το έτος 2014, συμπερι−
λαμβάνεται στις ήδη υπάρχουσες δεσμεύσεις του 2014 
και θα βαρύνει τους με ΚΑ 0721 και 0711 του προϋπο−
λογισμού του Λ.Τ. Ν. Χανίων.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 4448/28−11−2014 (ΑΔΑ:Ω4Ψ6ΟΡΕ4−
2ΘΛ) απόφαση ανάληψης οικονομικής υποχρέωσης του 
Λ.Τ. Ν. Χανίων, αποφασίζουμε:

1. Την καθ’ υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών 
μετακίνησης, (πέραν των 60 ημερών), μέχρι του οποίου 
επιτρέπεται να μετακινείται εκτός έδρας, για εκτέλε−
ση υπηρεσίας η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Λ.Τ. Ν. Χανίων Σκουμπάκη Αρτεμησία, 
του κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών το έτος 2014, κατά 
δέκα (10) ημέρες.

2. Η μετακίνηση της υπαλλήλου θα γίνεται με αυστη−
ρή εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και μέσα στο 
πλαίσιο των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

F
   Αριθμ. 2/90590/ΔΕΠ (2)
Κανονισμός Κίνησης των Μελών και του Προσωπικού 

της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων 
(Ε.Ε.Ε.Π.) .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Κώδι−

κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα, που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης δδ της περίπτωση 
β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 
(ΦΕΚ Α΄/180/2011) όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη 
της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ 
Α΄/81/2013).

3. Τη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 
του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄/81/2013).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ Α΄/35/1999) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α΄/40/2010), όπως ισχύουν κάθε φορά.

5. Την αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 (ΥΟΔΔ 444/2011) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί συγκρότησης της 
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

6. Την με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (ΦΕΚ Β΄/2910/2011) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Πολιτισμού και Τουρισμού «Περί πιστοποίησης έναρξης 
λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παι−
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)».

7. Την παράγραφο 4.2.6 του άρθρου 4 της με αριθμό 
90/2/13.01.2014 (ΦΕΚ Β΄/190/2014) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. 

με την οποία τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε ο 
Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης 
Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π. και με την οποία 
προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι ο διατά−
κτης των δαπανών, εγκρίνοντας κάθε επιμέρους δαπάνη 
του εγκεκριμένου από την Ε.Ε.Ε.Π. προϋπολογισμού.

8. Την με αριθμό 130/4/18−11−2014 απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. 
με θέμα «Έγκριση υποβολής πρότασης στον Υπουργό 
Οικονομικών για την έκδοση απόφασης ρύθμισης θε−
μάτων του Κανονισμού Κίνησης των Μελών και του 
Προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π.».

9. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).

10. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Προϋπολογισμού 
της Ε.Ε.Ε.Π, αποφασίζουμε:

Οι κάθε είδους μετακινήσεις του Προέδρου, των Με−
λών και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται από 
τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

F
(3)

   Επιβολή πολλαπλών τελών εις βάρος του AHMED 
KHALIL TOY GHULAM HAIDER.

    Δυνάμει της αριθμ. 159/13/18.07.2014 καταλογιστικής 
πράξης του Δ/ντή του Τελωνείου Κορίνθου και λόγω πα−
ράβασης των άρθρων 119 Α΄ παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 του 
Ν. 2960701 («Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»), εις βάρος του:

Κριθέντος ως υπαιτίου AHMED KHALIL TOY GHULAM 
HAIDER, Πακιστανικής υπηκοότητας, αγνώστου διαμο−
νής, με ΑΦΜ: 145710518 και Αριθ. διαβατηρίου Αρχών 
Πακιστάν: ΚΗ442194, ημερομηνία γέννησης 01/01/1972, 
λόγω διάπραξης της, κατά τις ανωτέρω διατάξεις, τε−
λωνειακής παράβασης Λαθρεμπορίας καπνικών.

Επεβλήθη εις βάρος του ανωτέρω υπαιτίου (AHMED 
KHALIL TOY GHULAM HAIDERJ πολλαπλό τέλος εκ 
χιλίων εξακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και δεκαπέ−
ντε λεπτών, «1.675,15€» πλέον Τελών Χαρτοσήμου και 
ΟΓΑ επί Τ.Χ. 2,4% εξ σαράντα ευρώ και είκοσι λεπτών 
«40,20€», ήτοι σύνολο προστίμου: χίλια επτακόσια δε−
καπέντε ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά «1.715.35€».

  Ο Διευθυντής

ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΛΩΝΗΣ
F

    Αριθμ. 4814 (4)
Καθορισμός του πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος κα−

θαριότητας του Τελωνείου Ιωαννίνων, για το οικο−
νομικό έτος 2015 .

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27.11.1995) 

περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
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κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15.03.2010) και της παραγράφου 
1 του άρθρου 3 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65/Α΄/06.05.2010) 
περί μείωσης πάσης φύσεως επιδομάτων.

3. Την υπ’ αρ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/ 
25.05.2012) απόφαση με την οποία καθορίστηκαν η δι−
αδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής των παγίων 
χορηγημάτων από τις αρμόδιες Υ.Δ.Ε., ιδίως το άρθρο 2 
αυτής.

4. Την υπ’ αρ. 2061120/26.08.1997 απόφαση υπ’ Οικονο−
μικών περί ορισμού κύριων διατακτών.

5. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 1232 του 
Ειδικού Φορέα 9024−233 «Υπηρεσίες Τελωνείων» στο 
Νομό Ιωαννίνων.

6. Την ανάγκη καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για έξοδα καθαριότητας των γραφείων της Υπηρεσίας 
του Τελωνείου Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

1. Τον καθορισμό του πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήμα−
τος καθαριότητας του Τελωνείου Ιωαννίνων, στο ποσό 
των 354,24 ευρώ μηνιαίως και χορηγούμε αυτό για το 
οικονομικό έτος 2015, ως ακολούθως:

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Μηνιαίο
χορήγημα 
σε ευρώ

Χρονικό
διάστημα

Συνολικό 
ποσό

ετήσιας
δαπάνης

ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 354,24 ευρώ 01/01/2015−

31/12/2015 4.250,88 €

ΣΥΝΟΛΟ: 4.250,88 €

2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού συνολικού ποσού 4.250,88 
ευρώ και βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 1232 κατά το 
ποσό των 4.250,88€ του Ειδικού Φορέα 9024−233.

3. Το πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα θα καταβάλλεται 
στον Προϊστάμενο του Τελωνείου Ιωαννίνων με τακτικό 
χρηματικό ένταλμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Ο Προϊστάμενος
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

F
    Αριθμ. Φ. 951.3/07/283811/Σ. 3811 (5)
Έγκριση Ισολογισμών − Απολογισμών Οικονομικής Χρή−

σεως 2013 του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ), 
Ειδικού Κλάδου ΕΚΟΕΜΝ και των Ειδικών Λογαρια−
σμών ΕΛΟΑΝ, ΕΛΧΑΟΣ, ΕΛΧΑΟΙΑ και ΕΛΠΝ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Την απόφαση ΥΦΕΘΑ Φ.800/133/134893//19−11−07 

«Περί μεταβιβάσεως Οικονομικής Εξουσίας κ.λπ» (ΦΕΚ Β΄ 
2300), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Φ.800/ 
21/126709/Σ.145//06−02−2008 απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 
238/14−02−2008).

β. Το Άρθρο 135 του Κωδ. Νόμου 5481/32 «Περί Ισο−
λογισμού ΜΤΝ».

γ. Τα άρθρα 31 και 32 του Νόμου 2913/2001 (ΦΕΚ Α΄ 102/ 
23−5−2001) και το άρθρο 6 της απόφασης ΥΕΘΑ Αριθ. 
951/01/06/22−5−06 (ΦΕΚ Β' 652/24−5−06) «Περί ΕΚΟΕΜΝ».

δ. Το άρθρο 30 του ΝΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204 
Α΄/19−7−1974), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 
του Ν. 369/1976 (ΦΕΚ 164 Α΄/29−6−1976).

ε. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27−10−2011) σε συνδυ−
ασμό με το έγγραφο Φ.950//225/137060/Σ.2186/10−11−11/
ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ.

στ. Το Π.Δ. 205/98 «Περί ορισμού του περιεχομένου 
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού 
Λογιστικού Σχεδίου των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 163 Α΄).

ζ. Το έγγραφο ΑΔ Φ.951.3/04/282478/Σ.2478/18−08−2014/
ΓΕΝ/Ε3−V.

η. Τα από 16−09−2014 Πρακτικά της Εξελεγκτικής Επι−
τροπής ΜΤΝ −ΕΚΟΕΜΝ.

θ. Το άρθρο 14 του Ν. 5042/1931 «Περί Ισολογισμού του 
Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ναυτικού» (ΦΕΚ 169 Α΄/26.06.1931).

ι. Το άρθρο 7 του ΝΔ 398/74 «Περί Ταμείων Αλληλο−
βοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας» (ΦΕΚ 116 
Α΄/30−04−1974).

ια. Τα έγγραφα ΑΔ Φ.952.3/ 08/282479/Σ.2479/18.08.2014/
ΓΕΝ/Ε3−V και ΑΔ Φ.952.3/ 09/282630/Σ.2630/02−09−2014/
ΓΕΝ/Ε3−V.

ιβ. Τα από 18−09−2014 Πρακτικά της Εξελεγκτικής Επι−
τροπής ΕΛΟΑΝ, ΕΛΧΑΟΣ και ΕΛΧΑΟΙΑ.

ιγ. Το Άρθρο 13 του ΝΔ 2997/54 «Περί Ταμείου Προ−
νοίας Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 210/06−09−54).

ιδ. Το έγγραφο ΑΔ Φ.954.2/01/282480/Σ.2480/18−08−2014/
ΓΕΝ/Ε3−V.

ιε. Την από 03−09−2014 Έκθεση της Εξελεγκτικής Επι−
τροπής ΕΛΠΝ.

ιστ. Την υπ’ αριθμ. 248334/10−07−2014 απόφαση Πρω−
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη 
Λαμπρόπουλο» (ΦΕΚ Β΄ 1881/10−07−2014).

ιζ. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε:
α. Τον Ισολογισμό του ΜΤΝ οικονομικού έτους 2013 

ύψους 91.179.116,53 Ευρώ.
β. Τον Απολογισμό του ΜΤΝ οικονομικού έτους 2013, 

ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:
(1) Εισπράξεις 2013: 75.289.680,44 Ευρώ
(2) Πληρωμές 2013: 69.380.309,31 Ευρώ
Χρηματικό πλεόνασμα: 5.909.371,13 Ευρώ.
γ. Τα Αποτελέσματα Χρήσεως του ΜΤΝ οικονομικού 

έτους 2013, που παρουσίασαν τα εξής αποτελέσματα:
(1) Σύνολο Εσόδων χρήσεως 2013: 58.917.918,00 Ευρώ
(2) Σύνολο Εξόδων χρήσεως 2013: 51.865.968,35 Ευρώ
Πλεόνασμα Χρήσεως προ φόρων: 7.051.949,65 Ευρώ
Μείον: Φόρος εισοδήματος: 472.452,56 Ευρώ
Μείον: Μη ενσωματωμένοι στο
Λειτουργικό κόστος φόροι: 29.451,09 Ευρώ
Τελικό Πλεόνασμα Χρήσεως: 6.550.046,00 Ευρώ.
δ. Τον Ισολογισμό του ΜΤΝ − Ειδικός Κλάδος ΕΚΟ−

ΕΜΝ οικονομικού έτους 2013 ύψους 25.102.610,21 Ευρώ.
ε. Τον Απολογισμό του ΜΤΝ − Ειδικός Κλάδος ΕΚΟ−

ΕΜΝ οικονομικού έτους 2013, ο οποίος παρουσίασε τα 
εξής αποτελέσματα:
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(1) Εισπράξεις 2013: 17.606.900,67 Ευρώ
(2) Πληρωμές 2013: 17.074.990,58 Ευρώ
Χρηματικό πλεόνασμα: 531.910,09 Ευρώ.
στ. Τα Αποτελέσματα Χρήσεως του ΕΚΟΕΜΝ οικονομι−

κού έτους 2013, που παρουσίασαν τα εξής αποτελέσματα:
(1) Σύνολο Εσόδων χρήσεως 2013: 17.926.803,76 Ευρώ
(2) Σύνολο Εξόδων χρήσεως 2013: 15.174.404,90 Ευρώ
Πλεόνασμα Χρήσεως προ φόρων: 2.752.398,86 Ευρώ
Μείον: Φόρος εισοδήματος: 219,38 Ευρώ
Τελικό Πλεόνασμα Χρήσεως: 2.752.179,48 Ευρώ.
ζ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΥ−

ΤΙΚΟΥ
(1) Τον Ισολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Αλλη−

λοβοήθειας Ναυτικού οικονομικού έτους 2013 ύψους 
18.809.135,70 Ευρώ.

(2) Τον Απολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Αλλη−
λοβοήθειας Ναυτικού οικονομικού έτους 2013, ο οποίος 
παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:

(α) Εισπράξεις 2013: 31.112.818,18 Ευρώ
(β) Πληρωμές 2013: 31.768.619.41 Ευρώ
Έλλειμμα Απολογισμού 2013: 655.801,23 Ευρώ.
(3) Τα Αποτελέσματα Χρήσεως του Ειδικού Λογαρια−

σμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού οικονομικού έτους 2013, 
που παρουσίασαν τα εξής αποτελέσματα:

(α) Έσοδα Χρήσεως: 26.751.928,84 Ευρώ
(β) Έξοδα Χρήσεως: 28.600.558,81 Ευρώ
(γ) Έλλειμμα Χρήσεως προ Φόρων: 1.848.629,97 Ευρώ
Πλέον: Φόρος Εισοδήματος: 69.829,08 Ευρώ
Τελικό έλλειμμα χρήσεως: 1.918.459,05 Ευρώ.
η. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΧΑΟΣ
(1) Τον Ισολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΧΑΟΣ 

οικονομικού έτους 2013 ύψους 9.517.334,73 Ευρώ.
(2) Τον Απολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΧΑΟΣ 

οικονομικού έτους 2013, ο οποίος παρουσίασε τα εξής 
αποτελέσματα:

(α) Εισπράξεις 2013: 1.264.345,80 Ευρώ
Ιβ) Πληρωμές 2013: 850.103.47 Ευρώ
Πλεόνασμα Απολογισμού 2013: 414.242,33 Ευρώ.
(3) Τα Αποτελέσματα Χρήσεως του Ειδικού Λογαρια−

σμού ΕΛΧΑΟΣ οικονομικού έτους 2013, που παρουσία−
σαν τα εξής αποτελέσματα:

(α) Έσοδα Χρήσεως: 777.419,85 Ευρώ
(β) Έξοδα Χρήσεως: 173.834,48 Ευρώ
(γ) Πλεόνασμα Χρήσεως: 603.585,37 Ευρώ.
θ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΧΑΟΙΑ
(1) Τον Ισολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΧΑΟΙΑ 

οικονομικού έτους 2013 ύψους 2.131.236,28 Ευρώ.
(2) Τον Απολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού ΕΛΧΑ−

ΟΙΑ οικονομικού έτους 2013, ο οποίος παρουσίασε τα 
εξής αποτελέσματα:

(α) Εισπράξεις 2013: 326.540,87 Ευρώ
(β) Πληρωμές 2013: 162.581,10 Ευρώ
Πλεόνασμα Απολογισμού: 163.959,77 Ευρώ.
(3) Τα Αποτελέσματα Χρήσεως του Ειδικού Λογαρια−

σμού ΕΛΧΑΟΙΑ οικονομικού έτους 2013, που παρουσία−
σαν τα εξής αποτελέσματα:

(α) Έσοδα Χρήσεως: 235.150,30 Ευρώ
(β) Έξοδα Χρήσεως: 5.568,00 Ευρώ
(γ) Πλεόνασμα Χρήσεως: 229.582,30 Ευρώ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΠΝ
(1) Τον Ισολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2013 

ύψους 1.194.834,88 Ευρώ.

(2) Τον Απολογισμό του ΕΛΠΝ οικονομικού έτους 2013, 
ο οποίος παρουσίασε τα εξής αποτελέσματα:

(α) Σύνολο Εσόδων: 789.781,94 Ευρώ
(β) Σύνολο Εξόδων: 721.435,15 Ευρώ
(γ) Χρηματικό Πλεόνασμα Χρήσεως: 68.346,79 Ευρώ.
(3) Τα Αποτελέσματα χρήσεως ΕΛΠΝ οικονομικού 

έτους 2013:
(α) Σύνολο Εσόδων: 892.022,37 Ευρώ
(β) Σύνολο Εξόδων:  701.792,81 Ευρώ
(γ) Πλεόνασμα Χρήσεως: 190.229,56 Ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 96367 (6)

Διορισμός Ληξιάρχου στον Δήμο Σικίνου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

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

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

β) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

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

2). Την με αριθ. 65/2010 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Περί ληξιαρχικών βιβλίων των 
νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με 
το Ν. 3852/2010».

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

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

5). Το υπ’ αριθ. 209/12.11.2014 έγγραφο του Δήμου Σι−
κίνου με την πρόταση του Δημάρχου για τον διορισμό 
ληξιάρχου στον εν λόγω Δήμο, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σικίνου, 
Βενιέρη Αντώνιο του Ιωάννη, για να εκτελεί τα καθήκο−
ντα ληξιάρχου του Δήμου Σικίνου.

Με την απόφασή μας αυτή παύει να ισχύει κάθε προη−
γούμενη απόφαση.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 9 Δεκεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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Αριθμ. 101749/4248 (7)
    Κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας με την 

επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6569,7273,75,79,80 238, 225, 

226 και 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010 
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου».

3. Την αριθ. 467 Α΄/2014 α.δ.σ. Καλαμάτας, με την οποία 
αποφασίζεται η κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙ−
ΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 241. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», περί 
κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 Ν. 3852/2010 με 
τις οποίες προβλέπεται ότι το προσωπικό του καταρ−
γούμενου ΝΠΔΔ του οποίου ο Δήμος αναλαμβάνει την 
εκπλήρωση των σκοπών του καθίσταται αυτοδικαίως 
προσωπικό του Δήμου.

6. Τον τηρούμενο φάκελο του υπό λύση ΝΠΔΔ, από τον 
οποίο προκύπτει ότι αυτό συστάθηκε με την αριθμός 
86/2011 απόφαση του Δ.Σ. Καλαμάτας (ΦΕΚ 1152/7.6.2011 
τ.Β΄) κατόπιν συγχώνευσης άλλων Ν.Π.Δ.Δ. συναφούς 
σκοπού με την επωνυμία «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑ−
ΜΑΤΑΣ» και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 1269/16−5−2013 
(ΦΕΚ 1436/14−6−2013 τ.Β΄) και 25856/1161/6−6−2014 (ΦΕΚ 
1269/14.6.2014 τ.Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

7. Το γεγονός ότι στο ΝΠΔΔ «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑ−
ΤΑΣ» απασχολούνται σαράντα έξι (46) άτομα προσωπι−
κό, αποφασίζουμε:

1. Κρίνουμε νόμιμη, την αριθ. 467 Α΄/2014 α.δ.σ. Καλα−
μάτας, με την οποία αποφασίστηκε η κατάργηση του 
ΝΠΔΔ «ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗ−
ΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» σύμφωνα με το αι−
τιολογικό που αναφέρεται, όπως αυτό συστήθηκε και 
λειτουργεί κατά τα ανωτέρω.

2. Καταργούμε το ανωτέρω ΝΠΔΔ σύμφωνα με το 
άρθρο 241 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ).

3. Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρ−
χουν στο ΝΠΔΔ μεταβιβάζονται στο Δήμο Καλαμάτας.

4. Το προσωπικό του ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα τα σα−
ράντα έξι άτομα που απασχολούνται σε αυτό, σύμφωνα 
με το άρθρο 219 του Ν. 3852/2010, εντάσσεται στο Δήμο 
Καλαμάτας με την ίδια σχέση εργασίας που έχει και 
θα καταλάβει αντίστοιχες κατά κατηγορία, κλάδο και 
ειδικότητα θέσεις. Οι συγκεκριμένες θέσεις θα προβλε−
φθούν στον ΟΕΥ του Δήμου, προκειμένου να ενταχθούν 
οι εν λόγω υπάλληλοι με την ίδια σχέση εργασίας που 
κατείχαν.

5. Με την κατάργηση του εν λόγω ΝΠΔΔ ο Δήμος 
Καλαμάτας υποκαθιστά αυτοδικαίως και χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση σε όλα εν γένει τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του ΝΠΔΔ εξομοιούμενο με καθολικό 
διάδοχο αυτού.

6. Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Καλαμάτας για 
το έτος 2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καλαμάτα, 20 Νοεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 

F

Aριθμ. 103709/4331 (8)
Σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας με την 

επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 69, 72., 73, 75, 79, 80, 

238, 225, 226 και 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ.Α΄/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010 
(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου».

3. Την αριθ. 467Β/2014 α.δ.σ. Καλαμάτας, με την οποία 
αποφασίζεται η σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αθλη−
τικός Οργανισμός του Δήμου Καλαμάτας».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 239−240 Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/τ. Α΄ 2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».

5. Την αριθ 467Α α.δ.σ Καλαμάτας με τη οποία απο−
φασίστηκε η κατάργηση του υφιστάμενου ΝΠΔΔ «ΦΟ−
ΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» το οποίο ασκούσε αρμοδιότητες 
στους τομείς κοινωνικής προστασίας και αθλητισμού και 
το οποίο είχε συσταθεί με την αριθ. 86/2011 απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (ΦΕΚ 1152/7−6−2011 
τ. Β΄).

6. Το γεγονός ότι μετά τα παραπάνω ο αριθμός των 
επιτρεπόμενων ΝΠΔΔ στο Δήμο Καλαμάτας, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 παραμένει 
αμετάβλητος.

7. Την αναγκαιότητα σύστασης ενός νέου ΝΠΔΔ που 
θα ασκεί μόνο τις αρμοδιότητες του αθλητισμού στο 
Δήμο Καλαμάτας, αποφασίζουμε:

Την σύσταση νέου ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», ως εξής:

− Έδρα του Νομικού Προσώπου είναι η Καλαμάτα.
− Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:
α. Η ανάπτυξη και υποστήριξη Μαζικού, Σωματειακού, 

Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων και γενικά 
κάθε μορφής άθλησης για την διατήρηση και προβο−
λή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου 
Καλαμάτας.



40300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

β. Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωμα−
τικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια και 
η διάδοση του αθλητικού πνεύματος, σε όλους τους 
δημότες, μακριά από φανατισμούς, ανταγωνισμούς κα 
κερδοσκοπικούς στόχους.

γ. Η δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση αθλητι−
κών κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών 
και γυμναστικής, έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες 
ανάγκες για άθληση των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα 
των νέων.

δ. Η υποστήριξη αθλητικών εκδηλώσεων Διεθνούς, 
Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου και σε επίπεδο Νομού, 
των φορέων τοπικού χαρακτήρα, καθώς και των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες.

ε. Η συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς (σωματεία 
ενώσεις κ.λπ.) για την ανάπτυξη και πρόοδο του αθλη−
τισμού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση 
κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του αθλητισμού.

στ. Η διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια των πα−
ραπάνω σκοπών.

− Η διάρκεια του Νομικού Προσώπου είναι αόριστη.
− Οι πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α. Ετήσια επιχορήγηση ποσού 170.000,00 Ευρώ από 

το Δήμο Καλαμάτας.
β. Ετήσια επιχορήγηση μέσω του Δήμου Καλαμάτας 

από τις πιστώσεις του άρθρου 25 Ν. 1828/1989 του προϋ−
πολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών.

γ. Επιχορήγηση και κάθε άλλη παροχή του Κράτους, 
είτε απευθείας προς το Ν.Π. είτε μέσω του Δήμου Κα−
λαμάτας.

δ. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληρο−
δοσίες, συνδρομές πολιτών, οργανισμών, σωματείων κ.λπ.

ε. Εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των 
υπηρεσιών που παρέχει το Νομικό Πρόσωπο.

στ. Πρόσοδοι από τη δική του περιουσία.
στ Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
− Η ταμιακή υπηρεσία θα ασκείται από το ίδιο το ΝΠΔΔ.
− Η διοίκηση.
Το νομικό πρόσωπο διοικείται από 7μελές Διοικητι−

κό Συμβούλιο με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, του 
οποίου η σύνθεση έχει ως εξής: 

Α. Πέντε (5) ορίζονται από την πλειοψηφία του Δημο−
τικού Συμβουλίου. 

Β. Δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους 
αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμ−
βούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον ορισμό των 
μελών εκλέγει από τα μέλη αυτά τον Πρόεδρο και τον 
Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου.

Η θητεία τους ορίζεται στο ήμισυ της διάρκειας της 
δημοτικής περιόδου. Σε κάθε περίπτωση λήγει πάντοτε 
με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπλη−
ρώνει ο αντιπρόεδρος.

− Εκπροσώπηση.
Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα Δικαστήρια 

και σε κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. 
και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται αντικαθίσταται 
από τον αντιπρόεδρο.

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμάτας και στον 

ΚΑΕ. 00.6715.11 ποσού 170.000,00 ευρώ για το έτος 2014 
και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Καλαμάτα, 20 Νοεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ 
F

   Αριθμ. 6618/230627 (9)
Καθιέρωση Υπερωριακής Εργασίας με αμοιβή, υπαλλή−

λων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 45 παρ 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και 
το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/05−05−2014).

2. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999.
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010 «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα την 
παρ. 1α του άρθρου 282 «Γενικές μεταβατικές διατάξεις».

4. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222 Α΄/Τα/2712−2010) Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

5. Την με αριθ. Πρωτ. 4/3−1−2011 (ΦΕΚ 3Β΄/5−1−2011) από−
φαση του Περιφερειάρχη «Ανάθεση άσκησης τομέων 
αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει−
ακής Ενότητας Τρικάλων».

6. Το αρθρ. 6 παρ. 6 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125 Α΄) και 
την με αριθ. 3199/131858 (ΦΕΚ 2408 Β΄/31−8−2012) από−
φαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί καθιέρωσης 
σε 24ωρη βάση της λειτουργίας του τμήματος Συγκοι−
νωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. 
Τρικάλων.

7. Την με αρ. Πρωτ. Οικ.2507/22−9−2011 απόφασή μας, 
με την οποία 12 υπάλληλοι του κλιμακίου της πρώην 
ΔΕΣΕ μετακινήθηκαν στην Διεύθυνση Τεχν. Έργων της 
Π.Ε. Τρικάλων, η οποία έχει πλέον την ευθύνη συντηρή−
σεως και αποχιονισμού και του Εθνικού Οδικού Δικτύου, 
εντός των ορίων του Νομού Τρικάλων.

8. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που πα−
ρουσιάζονται (χιονοπτώσεις−κατολισθήσεις−καταπτώ−
σεις εξ' αιτίας των οποίων διακόπτεται η συγκοινω−
νία−πλημμύρες−πυρκαγιές) για την αντιμετώπιση των 
οποίων η Υπηρεσία μας απασχολεί τους Υπαλλήλους 
και ειδικότερα το τεχνικό προσωπικό, πέραν του κα−
νονικού ωραρίου σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 70.000,00 ΕΥΡΩ 
περίπου, η οποία θα εγγραφεί, για τον σκοπό αυτόν 
στον Προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Τρι−
κάλων, στους ΚΑΕ 0511 και 0512, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, 
υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Τρικάλων, κατά το έτος 2015 και συ−
γκεκριμένα από 1−1−2015 έως 31−12−2015 ως κατωτέρω:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 40301

Υπηρεσία: Δ/νση Τεχνικών Έργων, της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων

Σύνολο υπηρετούντων υπαλλήλων: 61
Προτεινόμενοι υπάλληλοι για
υπερωριακή εργασία: 

32

Ώρες απασχόλησης
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

6.450

Συνολική δαπάνη
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

34.500,00 ΕΥΡΩ

Ώρες απασχόλησης
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

6.500

Συνολική δαπάνη
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

35.500,00 ΕΥΡΩ

Ποσοστό Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 49,29 %

2. Η ονομαστική και η κατανομή κατ’ είδος (απογευ−
ματινή υπερωριακή απασχόληση −νυκτερινή, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών) θα γίνει με απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 
Χρ. Μιχαλάκη, και δεν θα ξεπερνούν, οι μεν καθημερινές 
απογευματινές τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλ−
ληλο και ανά εξάμηνο, οι δε νυκτερινές Κυριακών −εξαι−
ρέσιμων τις ενενήντα έξι (96) ώρες ανά υπάλληλο και 
ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίκαλα, 9 Δεκεμβρίου 2014

  Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

F
    Αριθμ. 965/170609 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων των 

Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας, Πολιτικής Γης και 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ροδόπης 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης 
για το έτους 2015.

O   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 περίπτωση Β του άρθρου 
14 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α΄ 105/2006) όπως αντικατα−
στάθηκε με τη παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 27 του 
Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ Α΄ 198) «Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνο−
τροφίας και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β΄/5−2−2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) όπως ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 
263/Α΄/2007).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 
εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

9. Την με αριθ. πρωτ. 6183/6−11−2014 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη ΑΜ−Θ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας και Θράκης».

10. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών, των Υπηρεσιών, για το έτος 2015 α) της Δ/νσης 
Πολιτικής Γης ΠΑΜΘ β) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο−
μίας ΠΑΜΘ και γ) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης, δεδομένου ότι υπάρχει 
έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών 
της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας A.M.Θ., και 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. 
Ροδόπης, των αυξημένων αρμοδιοτήτων και του όγκου 
εργασίας.

11. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι 
ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν 
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας και ότι είναι απαραίτητο 
να γίνονται έλεγχοι από κλιμάκια κατά τις απογευμα−
τινές ώρες.

12. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον 
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 στον ειδικό 
φορέα 0291 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − 
Θράκης, εγκρίνουμε:

α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή κατά τις απογευματινές ώρες, για τριάντα τέσσερεις 
(34) συνολικά υπάλληλους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.: ήτοι 
για πέντε (5) υπάλληλους της Δ/νσης Πολιτικής Γης, 
τέσσερις (4) υπάλληλους της Δ/νσης Αγροτικής οικο−
νομίας και είκοσι πέντε ( 25 ) υπάλληλους της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ροδόπης.

β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται 
κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο συνολικά 6.500 ώρες από τη δημοσίευση της 
παρούσας μέχρι 31−12−2015.

γ) Για κάθε υπηρεσία της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης από τις προαναφερόμενες θα 
εκδοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωρι−
ακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονο−
μαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο 
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απα−
σχόλησης για τον κάθε ένα, κατά μήνα.

δ) Ο Προϊστάμενος της κάθε Υπηρεσίας θα βεβαιώνει 
την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και θα τη−
ρείται ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

ε) Το ύφος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζε−
ται να ανέλθει στο ποσό των χιλιάδων ευρώ 32.000,00 
συνολικά και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπο−
λογισμού του οικονομικού έτους 2015 του Ειδικού Φορέα 
0291 ΚΑΕ 0511.



40302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 8 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Εκτελεστική Γραμματέας

ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
F

    Αριθμ. 2748 (11)
Καθιέρωση υπερωριακής νυκτερινής και κατά τις Κυ−

ριακές − εξαιρέσιμες ημέρες απασχόλησης προσω−
πικού του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κρατικό Θέατρο 
Βορείου Ελλάδος» για το έτος 2015 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 
του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014,

2. την περ. 12 της υποπαραγράφου Π της παραγράφου 
Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016»,

3. την με αριθμό 2/85127/0022/22−11−2012 εγκύκλιο της 
Δ22 του ΓΛΚ με θέμα τις μισθολογικές διατάξεις της 
παρ. Γ΄, υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012,

4. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1, της παρ. 1 του 
άρθρου 2 και της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 2273/1994 
«Εθνικό Θέατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και 
άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν από την παρ. 21 
του άρθρου του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί μέτρα και δράσεις 
Πολιτιστικής ανάπτυξης», με τις οποίες ορίζεται ότι η 
Εθνική Λυρική Σκηνή, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέ−
ατρο Βορείου Ελλάδος λειτουργούν σε δωδεκάωρη βάση,

5. τις διατάξεις του άρθρου 11 του Β.Δ. 748/1966 «Περί 
κωδικοποιήσεως, καταργήσεως τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των διατάξεως της κείμενης νομοθε−
σίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και 
ημερών αργίας»,

6. το άρθρο 8 του Π.Δ. 118/1997 «Εσωτερικός κανονι−
σμός λειτουργίας Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού Θεά−
τρου Βορείου Ελλάδος»,

7. το γεγονός ότι η αιτούμενη υπερωριακή, νυχτερινή 
και Κυριακών−εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη λόγω της φύσης της λειτουργίας του Κρα−
τικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με συνεχείς δοκιμές 
και παραστάσεις από Τρίτη έως και Κυριακή, πρωί και 
βράδυ και περιοδείες στο εσωτερικό και το εξωτερικό,

8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους #150.000,00 €#, 
η οποία έχει προβλεφθεί και θα καλυφθεί από τις πι−
στώσεις του προϋπολογισμού του Κρατικού Θεάτρου 
Βορείου Ελλάδος έτους 2015 (Φορέας 21/110 ΚΑΕ 2527 
− Κωδικός Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 60.00.02), απο−
φασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε για το έτος 2015 την υπερωριακή, νυ−
κτερινή και κατά τις Κυριακές − εξαιρέσιμες ημέρες 
απασχόληση, για ογδόντα (80) εργαζομένους αορίστου 
χρόνου με βάση το Π.Δ. 164/2004, για εξήντα πέντε 
(65) εργαζόμενους ορισμένου χρόνου και για τρεις (3) 
μονίμους υπαλλήλους του Υ.ΠΟ.Α., αποσπασμένους 
στο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κρατικό Θέατρο Βορείου 
Ελλάδος», προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγου−
σες υπηρεσιακές ανάγκες και συγκεκριμένα:

1. Για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2015
α) την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, μέχρι εκα−

τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,
β) την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι τετρακόσιες 

είκοσι (420) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
κατά την εβδομάδα εργασίας και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής ανά υπάλληλο και

γ) την εργασία Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα 
εργασίας και μέχρι ενενήντα (96) ώρες καθ’ υπέρβαση 
αυτής ανά υπάλληλο.

2. Για το Β' εξάμηνο του έτους 2015
α) την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή, μέχρι εκα−

τόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο,
β) την νυχτερινή εργασία με αμοιβή, μέχρι τετρακόσιες 

είκοσι (420) ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
κατά την εβδομάδα εργασίας και μέχρι ενενήντα έξι (96) 
ώρες καθ’ υπέρβαση αυτής ανά υπάλληλο και

γ) την εργασία Κυριακών−Εξαιρέσιμων ημερών με 
αμοιβή, μέχρι διακόσιες ογδόντα οκτώ (288) ώρες προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής κατά την εβδομάδα 
εργασίας και μέχρι ενενήντα (96) ώρες καθ’ υπέρβαση 
αυτής ανά υπάλληλο.

Β) Η υπερωριακή και νυκτερινή εργασία θα παρέχο−
νται, αντίστοιχα, από τη λήξη του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας και μέχρι την 22η νυκτερινή και από την 
22η νυκτερινή μέχρι την 6η πρωινή.

Γ) Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
μέχρι και 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΛΥΣΑΡΙΔΟΥ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

   Στην αριθμ. 151128/13769/07−11−2014 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Τμήμα Τοπ. 
Αυτοδιοίκησης και Ν.Π. Πάτρας), που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3120/20−11−2014 τ.Β΄ (σελ. 36698) στην Β΄ στήλη και 
αφορά στον διορισμό ως Ληξιάρχου στη Περιφερειακή 
Ενότητα Αγρινίου του υπαλλήλου του Δήμου Θεοδώρου 
Χριστόφορου διορθώνεται:

το λανθασμένο: «Θεόδωρου»,
στο ορθό: «Θεοδώρου». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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