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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.    ΔΙΔΚ/Φ.5/3/10383 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό 

της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και για τους υπαλλή−
λους που έχουν μετακινηθεί ή διατεθεί σε Πολιτικά 
Γραφεία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοί−
κησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ 

23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. ... κ.λπ.», 
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15.3.2010).

β) Του άρθρου 55 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α). 

γ) Του Π.Δ.320/1998 (ΦΕΚ 149/Α/5.7.1988) «Οργανισμός 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυ−
βέρνησης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

δ) Του Π.Δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α/14.9.1995) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του».

ε) Του Π.Δ/τος 400/1995 (ΦΕΚ 336/Α/1.11.1995) «Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

στ) Του άρθρου 24, παρ.1 του Ν. 3200/2003 (ΦΕΚ 281/
Α΄/9.12.2003) «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 «Ίδρυση 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», ίδρυση Εθνικής 
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».

ζ) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

η) Τις αριθ. 2876/7.10.2009 και 2877/7.10.2009 αποφάσεις 
του Πρωθυπουργού με θέμα «Αλλαγή τίτλων Υπουργεί−
ων» και «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
αντίστοιχα (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.2009).

2. Την υπ΄ αριθμ. οικ.2/8098/0022/9.2.2004 (ΦΕΚ 332/Β) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης «Αποδοχές μετακλητών, ειδικών συμβούλων 
και συνεργατών των Πολιτικών Γραφείων μελών της 
Κυβέρνησης και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β/5.2.2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

4. Την υπ’αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 Εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ. «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατά−
ξεων του Ν.3205/2003 κ.λπ.».

5. Την με αριθ.πρωτ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύκλιο 
της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστη−
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ρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση προσωπι−
κού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
ΝΠΔΔ και ΟΤΑ».

6. α) Την με αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5/1387/14.1.2011 απόφαση «Συ−
γκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας μονίμων 
υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ».

β) Την με αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5/1388/14.1.2011 απόφαση «Συ−
γκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας των με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων της 
Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.ΑΠ.Η.Δ».

7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.5.1/28736/15.12.2006 (ΦΕΚ 1890/
Β/29.12.2006) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την οποία 
καθιερώνεται απασχόληση σε εικοσιτετράωρη βάση 
κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, καθώς και 
Σάββατα, Κυριακές και αργίες α) των οδηγών της Δι−
εύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών, β) 
των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Επεξερ−
γασίας Στοιχείων και γ) των υπαλλήλων του Τμήματος 
Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικού της 
Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία των Υπηρεσιών.

8. Την ανάγκη να προσφέρει υπηρεσία και πέραν του 
κανονικού ωραρίου ορισμένο προσωπικό μόνιμο και με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου λόγω εκτάκτων και 
επειγουσών αναγκών. Συγκεκριμένα: 

α) Την υποστήριξη της λειτουργίας των ΚΕΠ
β) Την ανάγκη υποστήριξης, ελέγχου και υποστήριξης 

του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρω−
πίνου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ.

γ) Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 
33/27.12.2006 (ΦΕΚ 280/Α/28.12.2006), η υπηρεσία μας 
καθίσταται αρμόδια για την επεξεργασία των προτά−
σεων, αιτημάτων και στοιχείων των φορέων του δημό−
σιου τομέα που αφορούν διορισμούς, πλήρωση θέσεων, 
τις προσλήψεις ή συμβάσεις έργου καθώς και για την 
εισήγηση στην Τετραμελή Επιτροπή και την κατάρτι−
ση της τελικής απόφασης. Επιπλέον έχει αναλάβει τη 
δημιουργία και ενημέρωση βάσης δεδομένων για την 
παρακολούθηση των προσλήψεων του προσωπικού.

δ) Την οργάνωση και υλοποίηση των διαδοχικών φά−
σεων της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απογραφής μισθο−
δοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο.

9. Την ανάγκη το προσωπικό που έχει αποσπασθεί 
και μετακινηθεί ή διατεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ., της 
Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ., του 
Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Διοίκη−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Ειδικού 
Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική 
Μεταρρύθμιση να προσφέρει τις υπηρεσίες του και πέ−
ραν των ωρών υποχρεωτικής εργασίας, για την κάλυψη 
των αναγκών των προαναφερθέντων Γραφείων.

10. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−
θεισών αναγκών (ως προς τον ΚΑΕ 0511) προκαλεί−
ται δαπάνη ποσού εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων 
είκοσι επτά ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών 
#62.727,94€# η οποία συμπεριλαμβάνεται στη σχετική 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/
Φ1Π/1/195/9258/16.5.2011−2011 (ΑΔΑ 4ΑΘ0Κ−ΣΔ) ποσού 
ύψους εβδομήντα μία χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ενός 

ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 71.621,64€ για την 
πληρωμή δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋ−
πολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2011 του ΥΠ.ΕΣ.
Ακαι Η.Δ: Ειδικός Φορέας 07−150, ΚΑΕ 0511 η οποία βε−
βαιώθηκε και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής της ΥΔΕ με αριθ. 40078. 

11. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−
θεισών αναγκών (ως προς τον ΚΑΕ 0512) προκαλείται 
δαπάνη ποσού τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
#34.778,64€# η οποία συμπεριλαμβάνεται στη σχετική 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/
Φ1Π/1/196/8557/16.5.2011 (ΑΔΑ 4ΑΘ0Κ−4Η) ποσού ύψους 
σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ 
και δεκαπέντε λεπτών 47.888,15€ για την πληρωμή δα−
πάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού 
εξόδων οικονομικού έτους 2011 του ΥΠ.ΕΣ.Ακαι Η.Δ: Ει−
δικός Φορέας 07−150, ΚΑΕ 0512 η οποία βεβαιώθηκε 
και καταχωρήθηκε στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών 
πληρωμής της ΥΔΕ με αριθ. 40080, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έως 31/5/2011, 
με την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή του προσω−
πικού που αναφέρεται στις παρ. 7, 8 και 9 του ανωτέρω 
σκεπτικού της παρούσας απόφασης.

Οι ώρες της κατ’ ανωτέρω με αμοιβή υπερωριακής 
εργασίας ανά μήνα και ο αριθμός του προσωπικού που 
θα εργάζεται υπερωριακά, ορίζονται ως ακολούθως:

Α. Για τους υπαλλήλους που έχουν μετακινηθεί ή δι−
ατεθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, του Γραφείου της Γενικής 
Γραμματέως Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής 
Γραμματείας για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, μέχρι 
σαράντα (40) απογευματινές ώρες ανά υπάλληλο:

α) Για τις ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνηση μέχρι δώδεκα (12) υπάλληλοι.

β) Για τις ανάγκες του Πολιτικού Γραφείου της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης μέχρι εννέα (9) υπάλληλοι.

γ) Για τις ανάγκες του Γραφείου της Γενικής Γραμ−
ματέως Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης μέχρι έξι (6) υπάλληλοι.

δ) Για τις ανάγκες του Γραφείου του Ειδικού Γραμ−
ματέα της Ειδικής Γραμματείας για τη Διοικητική Με−
ταρρύθμιση μέχρι οκτώ (8) υπάλληλοι.

Β. Για το προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

α) Μέχρι εξήντα (60) ώρες (30 απογευματινές, 15 
νυχτερινές και 15 εξαιρέσιμες) για μέχρι πενήντα (50) 
μόνιμους οδηγούς αυτοκινήτων και τεχνίτες αυτοκινή−
των στη Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Η.Δ. 

β) Μέχρι εξήντα (60) ώρες (30 απογευματινές, 15 νυ−
χτερινές και 15 εξαιρέσιμες) για μέχρι τριάντα (30) οδη−
γούς αυτοκινήτων και τεχνίτες αυτοκινήτων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στη Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ. 

γ) Μέχρι σαράντα (40) ώρες (απογευματινές) για μέχρι 
τριάντα οκτώ (38) μόνιμους υπαλλήλους των κλάδων 
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στη Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ. του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Η.Δ.
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δ) Μέχρι σαράντα (40) ώρες (απογευματινές) για μέ−
χρι οκτώ (8) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στη 
Γ.Γ.Δ.Δ.καιΗ.Δ. του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Η.Δ.

Ο αριθμός των υπαλλήλων μπορεί να αυξάνεται σύμ−
φωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας με ανάλογη μείωση 
των ωρών υπερωριακής εργασίας υπό την προϋπόθεση 
ότι δε θα γίνει υπέρβαση των εγγεγραμμένων και δε−
σμευμένων πιστώσεων όπως αναφέρονται στις παρ. 10 
και παρ. 11 του ανωτέρω σκεπτικού της παρούσας από−
φασης (ΚΑΕ 0511 #90201,72€# και ΚΑΕ 0512 #49.184,99€# 
αντίστοιχα).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

F
    Αριθμ. 22454/ΕΓΔΕΚΟ 983 (2)
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έως 
οκτώ μήνες έτους 2011 στην Ανώνυμη Εταιρεία με 
την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνι−
κής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
− ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ KAI 

ΔΙΚΤΥΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α. των άρθρων 7, 10, 11, και 13 του Ν. 3429/2005 «Δη−

μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄/314), 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

β. του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α΄/28) για 
προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

γ. του άρθρου 3 παρ.4δ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελ−
ληνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄/212).

δ. των άρθρων 16, 53, 59 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).

ε. του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄/221.

στ. της υπ’ αριθμ. Υ275/30.9.2010 απόφασης του Πρω−
θυπουργού για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Γεωργίου Κουτρουμάνη (ΦΕΚ Β΄/1595/2010).

ζ. του άρθρου 11 του ν. 3607/2007 (ΦΕΚ Α΄/1245) «Σύστα−
ση και καταστατικό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) και λοιπές ασφα−
λιστικές και οργανωτικές διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ. 1386/20.1.2010 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Οδηγίες για 
την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3812/2009».

3. Το υπ’ αριθμ. Φ.80424/3/3/17−01−2011 έγγραφο του 
Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά−
λισης Γιώργου Κουτρουμάνη.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/9895/14.2.2011 έγγραφο της 
Δ/νση 20η Προϋπολογισμού του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού 
στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

5. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με 
θέμα: «Πρόσληψη εποχικού προσωπικού έτους 2011 στην 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε., 
ΗΔΙΚΑ Α.Ε.»., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (έως 8 
μήνες), 100 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην ανώνυμη 
εταιρεία με την επωνυμία «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τον 
ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ S/W 25

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ H/W

3

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ/ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 10

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ S/W 15

TE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ H/W 5

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ

10

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ − 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

10

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 14

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ 
(ΑΔΕΙΑ ΣΤ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ)

2

ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ − ΦΥΛΑΚΩΝ 3

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ−ΟΔΗΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 100

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) €, και 
θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό της εται−
ρείας ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στον Κ.Α. 212/600002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2011
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    Αριθμ. 22616/Β.1112 (3)
Κατανομή νέων κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής 

του Ν. 3723/2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−

κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδο−
νίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης 
και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213 Α΄) 
και του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 7 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 
250Α/9.12.2008) «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικο−
νομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Δι−
εθνούς Χρηματοπιστωτικής κρίσης», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

4. Την παρ. 5 της υπ’αριθμ. 54201/Β2884 (ΦΕΚ 2471 
Β/4.12.2008) Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς 
Χρηματοπιστωτικής κρίσης».

5. Το άρθρο 60 του Ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α/1−8−2007) 
«Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτι−
κά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις».

6. Την παρ. 8 του τέταρτου άρθρου του Ν. 3845/2010 
(ΦΕΚ 65 Α/6−5−2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μη−
χανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα 
κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομι−
σματικό Ταμείο».

7. Το άρθρο 7 του Ν.3872 /2010 «Εκτέλεση περιηγη−
τικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με 
αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
148/3.9.2010).

8. Το άρθρο 19 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση πλαισί−
ου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, 
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις».

9. Την υπ’αριθμ. 53796/Β.2320 (ΦΕΚ 1874Β/ 30.11.2010) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Κατανομή κονδυ−
λίων στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

10. Την υπ’αριθμ. 57048/Β.2475 (ΦΕΚ 1934Β/ 14.12.2010) 
Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Συμπληρωματι−
κή κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμογής του
Ν. 3723/2008».

11. Την υπ’ αριθμ. 665/Β2630 Υπουργική Απόφαση 
σχετικά με την «Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

12. Την υπ’αριθμ. 19431/Β919 (ΦΕΚ 745Β/5.5.2011) σχετικά 
με την «Ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο εφαρμο−
γής του Ν. 3723/2008».

13. Την υπ’αριθμ. Ν. 260/2010 έγκριση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για κρατική ενίσχυση (C(2010) 4486).

14. Την υπ’αριθμ. C(2010) 9453/21.12.2010 έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Την υπ’αριθμ. 2766/21.6.2010 εισήγηση του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδας.

16. Την υπ’ αριθμ. 104/12−11.2010 εισήγηση του Υποδι−
οικητή της Τράπεζας.

17. Την υπ’αριθμ. 114/13.12.2010 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

18. Την υπ’αριθμ. 126/30.12.2010 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

19. Τις υπ’αριθμ. 155/29.4.2011 και 156/5.5.2011 εισηγήσεις 
του Υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

20. Την υπ’αριθμ. 161/13.5.2011 εισήγηση του Υποδιοι−
κητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

21. Την υπ’αριθμ. 166/20.5.2011 εισήγηση του Υποδιοικη−
τή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την κατανομή των εγγυήσεων του Ελ−
ληνικού Δημοσίου για την εφαρμογή του άρθρου 2 του 
Ν. 3723/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα 
με την εισήγηση του Υποδιοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος.

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’αριθμ. 
53796/Β.2320 (ΦΕΚ 1874Β/30.11.2010) υπουργικής απόφα−
σης σχετικά με την «Κατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο 
εφαρμογής του Ν. 3723/2008».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
    Αριθμ. Δ19Δ 5022587 ΕΞ 2011 (4)

Αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη 
των απαιτήσεων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 

66/Α/31.3.2011) το οποίο αντικατέστησε το Κεφάλαιο ΙΑ΄ 
του Ν. 1402/83 «περί προσαρμογής της τελωνειακής 
και δασμολογικής νομοθεσίας στο δίκαιο των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 167/Α/18.11.1983), όπως έχει 
τροποποιηθεί από το Κεφάλαιο Δ΄ του Ν. 3052/2002 
(ΦΕΚ 221/Α΄).

2.  Την αριθ. Δ6Α 1142500 ΕΞ 2010/26.10.2010 κοινή 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών» (ΦΕΚ 1725/Β/3.11.2010).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Αρμόδιες Αρχές για την αποστολή και τη λήψη 

αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής. 

Για την εφαρμογή του άρθρου 38 του Ν. 3943/2011 
ορίζονται:

1. Η Δ/νση Τελωνείων Αττικής ως «Αιτούσα Αρχή» και 
«Αρμόδια Αρχή», η οποία απευθύνει αιτήσεις αμοιβαί−
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ας συνδρομής στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των 
λοιπών κρατών μελών και η οποία δέχεται τις αιτήσεις 
συνδρομής που της απευθύνουν οι αιτούσες αρχές των 
λοιπών κρατών μελών, σχετικά με απαιτήσεις που προ−
έρχονται από:

α) τις επιστροφές, παρεμβάσεις και άλλα μέτρα που 
αποτελούν μέρος του συστήματος ολικής ή μερικής 
χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και στα εισπρακτέα ποσά 
στα πλαίσια αυτών των ενεργειών,

β) τις εισφορές και άλλα τέλη που προβλέπονται στα 
πλαίσια της κοινής οργάνωσης των αγορών για τον 
τομέα της ζάχαρης,

γ) τους εισαγωγικούς δασμούς,
δ) τους εξαγωγικούς δασμούς,
ε) το φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος εισπράτ−

τεται κατά την εισαγωγή,
στ) τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης επί των βιο−

μηχανοποιημένων καπνών, της αλκοόλης και των αλκο−
ολούχων ποτών και επί των πετρελαιοειδών,

ζ) τους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα 
και τα έξοδα από απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις, αποκλειόμενης κάθε 
είδους ποινικής κυρώσεως που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας.

2. Η 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ως «Αι−
τούσα Αρχή» και «Αρμόδια Αρχή», η οποία απευθύνει 
αιτήσεις αμοιβαίας συνδρομής στις αντίστοιχες αρ−
μόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και η οποία 
δέχεται τις αιτήσεις συνδρομής που της απευθύνουν 
οι αιτούσες αρχές των λοιπών κρατών μελών, σχετικά 
με απαιτήσεις που προέρχονται από:

α) το φόρο προστιθέμενης αξίας,
β) τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της πε−

ριουσίας,
γ) τους φόρους επί των ασφαλίστρων,
δ) τους τόκους, διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα 

και τα έξοδα από απαιτήσεις που αναφέρονται στις 
προαναφερόμενες περιπτώσεις, αποκλειόμενης κάθε 
είδους ποινικής κυρώσεως που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία της Ελλάδας.

3. Η 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 22 του Κανονισμού 1179/2008 
και η οποία είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο CCN/CSI, 
ορίζεται ως αρμόδια Υπηρεσία για την επικοινωνία με 
ηλεκτρονικά μέσα με τα άλλα κράτη μέλη, για την απο−
στολή όλων των ανακοινώσεων με ηλεκτρονικά μέσα 
μεταξύ της εν λόγω Δ/νσης και της Δ/νσης Τελωνείων 
Αττικής.

Άρθρο 2 
Ενέργειες της «Αιτούσας και Αρμόδιας Αρχής» 

Οι κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγρά−
φους, «Αιτούσες και Αρμόδιες Αρχές»:

α) προβαίνουν στη διατύπωση αίτησης συνδρομής 
ύστερα από σχετικά έγγραφα ή νόμιμους τίτλους των 
Τελωνείων ή Δ.Ο.Υ., με τους οποίους ζητούνται πληρο−
φορίες ή επιδιώκεται κοινοποίηση πράξεων ή αποφά−
σεων ή η είσπραξη των απαιτήσεων του άρθρου 38 του 
Ν.3943/2011 σε βάρος του οφειλέτη, που διαμένει στο 
έδαφος των λοιπών κρατών μελών, από τις αρμόδιες 
αρχές των λοιπών κρατών μελών.

β) διαβιβάζουν τις αιτήσεις πληροφοριών και γνωστο−
ποίησης (κοινοποίησης), που δέχεται από τις αιτούσες 
αρχές των λοιπών κρατών μελών στα Τελωνεία ή Δ.Ο.Υ., 
που είναι πλησίον της κατοικίας του προσώπου, στο 
οποίο αναφέρονται οι αιτήσεις αυτές, προκειμένου να 
συγκεντρώσουν τις αιτούμενες πληροφορίες ή να γνω−
στοποιήσουν (κοινοποιήσουν) τις πράξεις ή αποφάσεις, 
που συνοδεύουν τις αιτήσεις κοινοποίησης.

γ) εκδίδουν αποφάσεις, υπό την επιφύλαξη του άρ−
θρου 38 του Ν.3943/2011 όπως αυτό τροποποίησε το 
Κεφάλαιο ΙΑ΄ του Ν.1402/83, με το οποίο αναγνωρίζεται 
ο τίτλος, που συνοδεύει την αίτηση είσπραξης ή λήψης 
συντηρητικών μέτρων και ο οποίος εκδόθηκε σε άλλο 
κράτος μέλος. Οι αποφάσεις αυτές αποτελούν νόμι−
μους τίτλους κατά την έννοια του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τον οποίο επιδιώκεται η 
είσπραξη της απαίτησης ή η λήψη συντηρητικών μέτρων 
για την είσπραξη της απαίτησης.

δ) διαβιβάζουν τον κατά τα προαναφερόμενα νόμιμο 
τίτλο μαζί με την αίτηση είσπραξης ή λήψης συντηρη−
τικών μέτρων στο πλησιέστερο με την κατοικία του 
οφειλέτη Τελωνείο ή Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιδιωχθεί 
η είσπραξη ή να εξασφαλισθεί η απαίτηση.

ε) δίνουν εντολές ώστε τα ποσά που εισπράχθηκαν 
από τις ελληνικές Τελωνειακές και Φορολογικές Αρχές 
να αποδοθούν στους δικαιούχους των αρμοδίων αρχών 
των λοιπών κρατών μελών.

στ) ενημερώνουν τις Τελωνειακές και Φορολογικές Αρ−
χές κατά περίπτωση για τα ποσά που έχουν εισπραχθεί 
για λογαριασμό τους από τις αρμόδιες αρχές των λοι−
πών κρατών μελών και δίνουν εντολές προκειμένου να 
αποδοθούν τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς των 
προαναφερόμενων Αρχών σύμφωνα με τις αριθ. 2/22397/
Α0024/4.2.2010 και 2/10160/Α0024/25.2.2011 ΑΥΟ.

Άρθρο 3
Αρμόδιες Αρχές για την είσπραξη, διαχείριση και 

απόδοση των απαιτήσεων − Ενέργειες Τελωνείων και 
Δ.Ο.Υ.

Αρμόδιες για την είσπραξη, διαχείριση και απόδοση 
των απαιτήσεων στα πλαίσια της αμοιβαίας συνδρομής 
ορίζονται κατά περίπτωση τα Τελωνεία και οι ΔΟΥ. 
Κάθε απαίτηση που αποτελεί αντικείμενο απαίτησης 
είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων αιτούσας αρ−
χής άλλου κράτους μέλους εξετάζεται από τα αρμόδια 
Τελωνεία ή Δ.Ο.Υ. σαν απαίτηση που γεννήθηκε στην 
Ελλάδα και εφαρμόζονται για την είσπραξή τους οι δια−
τάξεις της εθνικής μας νομοθεσίας και ιδιαίτερα εκείνες 
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Κατά την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών εκδίδεται 
αποδεικτικό είσπραξης. Τα ποσά που εισπράττονται κα−
τατίθενται στους ειδικούς λογαριασμούς που τηρούνται 
στην Τράπεζα της Ελλάδος από την οποία αποστέλ−
λονται στους δικαιούχους των αρμοδίων αρχών των 
λοιπών κρατών μελών ύστερα από σχετικές εντολές 
της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής και της 16ης Δ/νσης 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 

Άρθρο 4
Έντυπα αιτήσεων αμοιβαίας συνδρομής, 

επιλεξιμότητα, άρνηση αιτήσεων για συνδρομή και 
διακανονισμοί απόδοσης των εξόδων

Τα έντυπα αιτήσεων συνδρομής ήτοι «αίτηση παρο−
χής πληροφοριών, «αίτηση κοινοποίησης» και «αίτηση 
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είσπραξης ή λήψης συντηρητικών μέτρων», η διαβίβαση 
των ανακοινώσεων, η επιλεξιμότητα και η άρνηση αιτή−
σεων για συνδρομή καθώς και οι διακανονισμοί απόδο−
σης εξόδων προβλέπονται και ισχύουν από τις διατάξεις 
του Κανονισμού 1179/2008 (EE L 319/29.11.2008). 

Άρθρο 5
Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κα−
ταργείται η αριθ. Τ3383/243/Α0019/22.7.2003 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1068/Β/1.8.2003), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Επίσης καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διά−
ταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Μαΐου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
    Αριθμ. 4341 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2011 

για το μόνιμο προσωπικό που ασχολείται με το πρό−
γραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 3, 113, 114, 159, 186, 241, 

245, 255, 257, 282 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την αριθ. 407/38/07−01−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφε−
ρειαρχών Ηπείρου» (ΦΕΚ 130/Β/9−02−2011) και την αριθ. 
6061/205/8−2−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου 
«Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρ−
χών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου με 
εντολή Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 374/Β/9−3−2011).

3. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) 
Προστασία της εθνικής οικονομίας− επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 
154Α) σχετικά με την απασχόληση των γεωπόνων και 
λοιπών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και ημέρες αρ−
γίας.

6. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄/9−
9−1999)

7. Την αριθμ. 123877/24−5−05 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 775/Β/9−6−05 
που αφορά τη διάρκεια της δακικής περιόδου η οποία 
ορίζεται από 1η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου.

8. Το αριθ. 183294/30−3−2010 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με Υπερω−
ριακή με αμοιβή εργασία και εκτός έδρας μετακινήσεις 
στους Υπαλλήλους που ασχολούνται με το Πρόγραμμα 
δακοκτονίας.

9. Την φύση του αντικειμένου της Δακοκτονίας (εργα−
σία υπαίθρου, εποχιακή) που απαιτεί την παρουσία του 
προσωπικού χωρίς χρονικούς περιορισμούς, τόσο κατά 
τις καθημερινές, όσο και κατά τις αργίες και εξαιρέσι−
μες, καθότι η εφαρμογή απαιτεί οργάνωση, παρακολού−
θηση και δεν δικαιολογεί καθυστερήσεις. 

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού εξόδων του προγράμματος Δακοκτονίας 2011 της 
Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας,ύψους 9.000 ευρώ 
για το διάστημα έως 31/12/2011 και συγκεκριμένα στους 
ΚΑΕ 0511 και 0512 για τους οποίους υπάρχει πίστωση, 
αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού Δακοκτονίας έως 
31/12/2011 για τους λόγους που αναφέρουμε στο σκε−
πτικό της παρούσας και εγκρίνουμε την καθιέρωση 
συμπληρωματικής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή 
ως κατωτέρω:

α) Δ/ντής Δακοκτονίας, ώρες συνολικά μέχρι 250 για 
απογευματινή εργασία − Κυριακές και εξαιρέσιμες.

β) Επόπτης Δακοκτονίας και αναπληρωτής του,ώρες 
και για τους δύο συνολικά μέχρι 400 για απογευματινή 
εργασία − Κυριακές και εξαιρέσιμες.

γ) Λογιστής Δακοκτονίας, ώρες συνολικά μέχρι 300 
για απογευματινή εργασία −Κυριακές και εξαιρέσιμες.

δ) Γραμματέας Δακοκτονίας ώρες συνολικά μέχρι 120 
για απογευματινή εργασία − Κυριακές και εξαιρέσιμες.

2. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας θα καθορίζο−
νται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής με αμοιβή απα−
σχόλησης και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον 
καθένα υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής 
του προγράμματος Δακοκτονίας.

3. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 
και από ώρα 15ης ως 22ης και η εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6ης ως 22ης.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν μπορούν να ξε−
περάσουν τις σαράντα (40) ώρες ανά υπάλληλο μηνι−
αίως.

Η απασχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων δεν μπορεί 
κατά μήνα να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες, μέσα 
στο όριο των σαράντα (40) ωρών.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας θα είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσίευση 
της.

  Ηγουμενίτσα, 18 Μαΐου 2011 

Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

      Στην υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3884/ΔΒΕ 608/Ν.3299/04/
08−04−11 περίληψη απόφασης του Αναπληρωτή Υπουρ−
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γού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 802/Β/10−05−2011 με 
θέμα «Τροποποίηση− Παράταση Ολοκλήρωση και ορι−
στικοποίηση κόστους ειδικού επενδυτικού σχεδίου της 
επιχείρησης «ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ− ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΣ− ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ» που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 9025/ΔΒΕ 1152/Ν.3299/04/10−06−2009 απόφαση 
στις διατάξεις Ν.3299/04 (άρθρο 3, παρ. 1, περίπτωση ε, 

υποπερίπτωση viii)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 17358/ΔΒΕ 2405/14−12−2009 απόφαση, επιφέρεται 
η παρακάτω διόρθωση ως προς την επωνυμία:

Aπό το εσφαλμένο: «ΥΙΟΙ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ− ΝΙΚΟΛΑΟΣ− ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ»

στο ορθό: «ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ− ΝΙΚΟΛΑ−
ΟΣ− ΔΗΜΗΤΡΑ ΟΕ»,

  (Από το Υπουργείο Οικονομίας, 
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Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009832505110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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




