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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 245
6 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. ΠΟΛ 1028
(1)
Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρ−
νησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή
παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς
και χρόνος και τρόπος απόδοσής του.

Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυ−
βέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγα−
θών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του
ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδο−
σής του ...................................................................................................
Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης καθαριότητας ........
Έγκριση τροποποίησης άρθρων 26 και 40 του Κα−
ταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφά−
λισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών
(Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.−Ν.Π.Ι.Δ.).......................................................................
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012
(Α΄ 101)......................................................................................................
Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου
και με ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσι−
ών κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων
ημερών, τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τα Σάβ−
βατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες...
Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Κρυονερίου (Τε−
νάγη) Δήμου Καβάλας έτους 2004 .................................
Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής επιχείρησης
«ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ − ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
Ο.Ε.» επένδυσης του Ν. 3299/04, όπως ισχύει .......
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας
κατά τις Kυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυ−
χτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση αυτής
για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρ−
γων που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα Διαύ−
λου Λευκάδας για το χρονικό διάστημα έως και
31−12−2014...............................................................................................
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ
213 Α΄) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄)
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Οικονομικών με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδι−
ότητες στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του
ν.4172/2013(ΦΕΚ 167 Α΄) περί παρακράτησης φόρου κατά
την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
4. Τις διατάξεις της περίπτωσης 165 του άρθρου 2 της
με αριθμό Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013 (ΦΕΚ 3317 Β΄) απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 31 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
41 του ίδιου νόμου.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του
ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄), που προστέθηκαν με τη παρά−
γραφο 6γ΄ του άρθρου 24 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄).
7. Την ανάγκη έγκαιρης ενημέρωσης των υπόχρεων
φορέων της γενικής διακυβέρνησης για την παρακρά−
τηση και τον τρόπο και χρόνο απόδοσης του φόρου
της προηγουμένης παραγράφου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του φόρου που πα−
ρακρατείται κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών
ή παροχής υπηρεσιών από τους φορείς γενικής κυβέρ−
νησης, με προσωρινή δήλωση και τρόπος υποβολής της.
1. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης που παρακρατούν
φόρο κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή πα−
ροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)
αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με προσωρινές
δηλώσεις ως εξής:
Οι εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροπο−
ποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του παρα−
κρατηθέντα φόρου φορολογικού έτους 2014 υποβάλλο−
νται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό
τόπο www.gsis.gr.
2. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφο−
νται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα
με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/ 7.12.2010,
ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ(ΦΕΚΒ΄/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους
ήδη πιστοποιημένους χρήστες.
3. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής, οι υπόλογοι
χρηματικών ενταλμάτων του δημοσίου γενικά και οι
διαχειριστές χρηματικού που παρακρατούν φόρο κατά
την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσι−
ών, αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο με τη χρήση
ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου,
στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr και εγγράφονται στις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σε ειδική εφαρμογή
που συστήνεται γι’ αυτό τον σκοπό.
4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης απόδοσης
φόρου που παρακρατείται κατά την προμήθεια κάθε εί−
δους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών φορολογικού έτους
2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας
μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγμα−
τοποιείται από 03.01.2014.
5. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας
ολοκλήρωσης της υποβολής της δήλωσης, αυτή υπο−
βάλλεται άμεσα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., με συνημμένο το
εκτυπωμένο αποδεικτικό στοιχείο της μη δυνατότητας
υποβολής της.
Άρθρο 2
Έκδοση ταυτότητας οφειλής
1. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβο−
λής της δήλωσης παράγει την «Ταυτότητα Οφειλής»,
στοιχείο απαραίτητο για την απόδοση του φόρου μέσω
πιστωτικών ιδρυμάτων.
2. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 5 του
άρθρου 1 της παρούσας, αποδεικτικό υποβολής της
δήλωσης του παρακρατηθέντος φόρου, αποτελεί η
υποβληθείσα δήλωση σφραγισμένη από τον αρμόδιο
υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. παραλαβής, με σχετική επισημεί−
ωση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης
του φόρου.
Άρθρο 3
Προθεσμία υποβολής και απόδοσης του φόρου
Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις

της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 167) υποχρεούνται να υποβάλουν προσωρινή δήλωση
το αργότερο μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από
την ημερομηνία καταβολής της υποκείμενης σε παρα−
κράτηση πληρωμής, η οποία περιλαμβάνει το είδος των
αγαθών και υπηρεσιών, το καθαρό ποσό της αξίας ανά
συντελεστή φόρου, τα ακαθάριστα ποσά που έχουν
καταβληθεί στον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα και
τον παρακρατηθέντα φόρο.
Άρθρο 4
Έλεγχος – Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται ηλεκτρονικά, αμέσως
μετά την υποβολή των προσωρινών δηλώσεων απόδο−
σης του φόρου που παρακρατείται κατά την προμήθεια
κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από τους
φορείς γενικής κυβέρνησης, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρο−
νη καταχώριση των βασικών στοιχείων παραλαβής και
πληρωμής στο σύστημα Τaxis.
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης
και εκτύπωσης των προσωρινών δηλώσεων.
Άρθρο 5
Ισχύς της Απόφασης
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από το φορολογικό έτος
2014 για προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που
λαμβάνονται 1.1.2014 και μετά.
2. Ειδικά οι υπόχρεοι που παρακράτησαν φόρο για το
μήνα Δεκέμβριο του έτους 2013 και η απόδοσή του θα
γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4174/2013, υποβάλ−
λουν τη δήλωση του παρακρατηθέντος φόρου σύμφωνα
με τα ανωτέρω, εντός των οριζομένων προθεσμιών από
τον ν. 2238/1994.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F
Αριθ. 137
(2)
Καθορισμός πάγιας επιχορήγησης καθαριότητας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Β/ΜΙΑΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.Δ/τος 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατά−
ξεις», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
Ν.3871/2010.
2. Του Π.Δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες ΦΕΚ 194Α.
3. Του Π.Δ./τος 151/98 «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρι−
σης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».
4. Την 2061120/26−8−97 (ΦΕΚ 754/28.08.1997/τ.Β΄) από−
φαση Υπ. Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών».
5. Την 194902/69 Απόφαση Υπ. Οικονομικών «Περί δι−
αδικασίας πληρωμής σταθερών, διαρκούς ή περιοδικού
χαρακτήρα δαπανών».
6. Την 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/25.05.2012/τ.Β΄)
απόφαση του Υπ. Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2014, της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε 8.250,00 €.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 90−23−185 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2014.
Η παραπάνω πίστωση θα καταβάλλεται σε λογαρια−
σμό της υπηρεσίας και θα αποδίδεται στον δικαιούχο,
βάσει μηνιαίων καταστάσεων, για την πληρωμή δα−
πανών καθαρισμού των γραφείων της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους ο Διευθυντής
της ανωτέρω Υπηρεσίας, ως υπεύθυνος διαχειριστής
της πίστωσης αυτής υποχρεούται να αποδώσει λογα−
ριασμό σωστής διαχείρισής της, υποβάλλοντας πλήρη
δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
Υ.Δ.Ε. Ν. Θεσσαλονίκης ελέγχθηκε και καταχωρήθηκε
με α/α 2676 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρω−
μής της Υπηρεσίας μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Ιανουαρίου 2014
Ο Περιφερειακός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ
F
Αριθ. Φ. 51020/776/13
(3)
Έγκριση τροποποίησης άρθρων 26 και 40 του Καταστα−
τικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλ−
λήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.−Ν.Π.Ι.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 7 του
ν.3029/2002 (ΦΕΚ A΄160).
2. Την υπ’ αριθ. Φ51020/5352/121/21−02−2013 (ΦΕΚ Β 412)
απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας με την οποία εγκρίθηκε το καταστατι−
κό του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων
Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε− Ν.Π.Ι.Δ).
3. Το υπ’ αριθ. 2163/09−01−2014 συμβολαιογραφικό
έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλεοπάτρας−
Μαρίας Παπαρρηγοπούλου.
4. Την σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής
Αρχής που διατυπώνεται στο υπ’ αριθμ. Οικ.21/13−01−2014
έγγραφό της.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 52 και 90 του Κώδι−
κα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
6. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ.
1 του π.δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄ 143).
7. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις των άρθρων 26 παρ. 1.2
και 40 περ. ε του καταστατικού του Ταμείου Επαγγελμα−
τικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών −
Ν.Π.Ι.Δ. (Τ.Ε.Υ.Φ.Ε.− Ν.Π.Ι.Δ.) που περιλαμβάνονται στο υπ’
αριθ. 2163/09−01−2014 συμβολαιογραφικό έγγραφο της
Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλεοπάτρας−Μαρίας Παπαρ−
ρηγοπούλου.
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Από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης
αυτής και των τροποποιήσεων του καταστατικού, οι
τροποποιήσεις του καταστατικού καταχωρίζονται στο
Μητρώο που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2163 A
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)»
Στην Αθήνα σήμερα στις εννέα (9) του μηνός Ιανουα−
ρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα (2014), ημέρα
Πέμπτη, στο γραφείο μου στην Αιόλου 102 τρίτο όροφο
παρουσιάστηκε σ' εμένα τη Συμβολαιογράφο ΚΛΕΟ−
ΠΑΤΡΑ − ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ σύζυγο Ιωάννη
Αμανατίδη (Α.Φ.Μ. 026510364, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών), η οποία
κατοικώ στη Βούλα και εδρεύω στην Αθήνα (Αιόλου
αρ. 102), ο μη εξαιρούμενος από το νόμο ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης, ιδιωτι−
κός υπάλληλος, που γεννήθηκε στη Νεμέα Κορινθίας
το έτος 1961 και κατοικεί στο Κορωπί οδός Αντωνί−
ου Κιούση αριθμός 47, κάτοχος Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας του Τ.Α. Κορίνθου με αριθμό ΑΕ 255394
που εκδόθηκε την 20−4−2007, με Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου 030334060, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας
Κορωπίου, ο οποίος δήλωσε ότι ενεργεί στον παρόν ως
Πρόεδρος και ειδικά εξουσιοδοτημένος για την κατάρ−
τιση και νόμιμος εκπρόσωπος του «ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)», με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
997380931, Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Α΄ Αθη−
νών, που εδρεύει στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη αριθμός
56) και έχει συσταθεί με το με αριθμό 2073/19−2−2013
συμβόλαιό μου το οποίο δημοσιεύθηκε στο με αριθμό
412/22−2−2013 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Δεύτερο) φωτοαντίγραφο του οποίου προσαρ−
τάται στο με αριθμό 2085/27−3−2013 συμβόλαιό μου, του
οποίου το καταστατικό δεν τροποποιήθηκε κατ’ άλλον
τρόπο μέχρι σήμερα, το δε ταμείο δεν έχει λυθεί και
δεν τελεί υπό εκκαθάριση ούτε έχει κηρυχθεί σε κατά−
σταση πτωχεύσεως ή αναγκαστικής διαχειρίσεως κατά
ρητή δήλωση του εδώ εμφανισθέντος, ο οποίος ως
νόμιμος και ειδικά εξουσιοδοτηθείς για την υπογραφή
του παρόντος εκπρόσωπος του ανωτέρω Ταμείου με
την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)»
ορίσθηκε με την από 11−12−2013 απόφαση υπ’ αρ. 39
της σχετικής συνεδρίασης της προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής του εν λόγω Ταμείου το οποίο προσαρτάται
στο παρόν σε επικυρωμένο αντίγραφο − Απόσπασμα
από το βιβλίο πρακτικών της προσωρινής Διοικούσας
Επιτροπής και ζήτησε τη σύνταξη του παρόντος, με το
οποίο δήλωσε ότι δυνάμει της με αριθμό Απόφασης 310
της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του παραπάνω
ταμείου αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Καταστα−
τικού του παραπάνω − Ταμείου α) σε ό,τι αφορά τους
πλασματικούς χρόνους και δη στο άρθρο 26 παρ. 1.2
όπου μετά την περίπτωση β) προστίθεται περίπτωση
γ) ως εξής: «γ) κάθε άλλος χρόνος που αναγνωρίζεται
στους οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης βάσει των
άρθρων 39 και 40 του ν.3996/2011, όπως κάθε φορά
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ισχύουν» ενώ η περίπτωση γ) της παρ. 1.2 του ίδιου ως
άνω άρθρου αναριθμείται σε δ) και β) σε ό,τι αφορά τη
θητεία της ΠΔΕ, όπου η προθεσμία, που προβλέπεται
στην περίπτωση ε) του άρθρου 40, παρατείνεται για
τρία επιπλέον χρόνια, καθώς επίσης και ειδικά εξου−
σιοδοτήθηκε προκειμένου να υπογράψει τη σχετική
συμβολαιογραφική πράξη.
Κατόπιν αυτού ο παραπάνω εμφανισθείς νόμιμος
εκπρόσωπος του ανωτέρω Ταμείου με την επωνυμία
«ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΕΑΥΦΕ)» δια της παρού−
σης πράξεώς μου ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ το παραπάνω Καταστα−
τικό ως εξής:
Α) Σε ό,τι αφορά τους πλασματικούς χρόνους
Στο άρθρο 26 παρ. 1.2 μετά την περίπτωση β) προστί−
θεται περίπτωση γ) ως εξής:
«γ) κάθε άλλος χρόνος που αναγνωρίζεται στους ορ−
γανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης βάσει των άρθρων
39 και 40 του ν.3996/2011, όπως κάθε φορά ισχύουν».
Η περίπτωση γ) της παρ. 1.2 του ίδιου ως άνω άρθρου
αναριθμείται σε δ).
Β) Σε ό,τι αφορά τη θητεία της ΠΔΕ
Η προθεσμία, που προβλέπεται στην περίπτωση ε)
του άρθρου 40, παρατείνεται για τρία επιπλέον χρόνια.
Κατά τα λοιπά το παραπάνω Καταστατικό παραμένει
ως έχει.
Σε βεβαίωση όλων των ανωτέρω συντάχθηκε το πλη−
ρεξούσιο αυτό, σε δύο (2) φύλλα. Επικολλήθηκε τέλος
μεγαροσήμου 0,50 € για το πρωτότυπο και 1,50 € για τα
αντίγραφα. Για δικαιώματα του παρόντος, καθώς και για
δικαιώματα εκδόσεως τριών (3) αντιγράφων εισπράχθη−
καν 68,88 € εκ των οποίων καθαρή συμβολαιογραφική
αμοιβή 49,94 € και δικαιώματα Ε.Τ.Α.Α. (Τ.Α.Ν. & Τ.Σ)
6,06. €. Επί των εισπραχθέντων δικαιωμάτων (56,00 €
μικτή αμοιβή) εισπράχθηκε Φ.Π.Α. 12,88 €.
Η Πράξη αυτή διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα
από εμένα, για να το ακούσει ο εμφανισθείς ο οποίος
βεβαίωσε ολόκληρο το περιεχόμενό του και το υπέ−
γραψε, καθώς και εγώ η συμβολαιογράφος, όπως ο
νόμος ορίζει.
Η Συμβολαιογράφος
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ−ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Εμφανισθείς
Κ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ
Η απόφαση αυτή και οι επισυναπτόμενες τροποποιή−
σεις του καταστατικού να δημοσιευθούν στην Εφημε−
ρίδας της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθ. A3/οικ. 67914/10190
(4)
Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, παρ. 2 του άρθρου 3 και 4 του ν. 1338/

1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως
το άρθρο 1, και η παρ. 5 αυτού, τροποποιήθηκαν με τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν.1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ»
(Α΄70) και όπως η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.1338/83
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄101) και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 6 παρ. 4 του ν.1440/1984 και τροποποιήθηκε δι−
αδοχικά, με τα άρθρα 7 του ν.1775/1988 (Α΄ 101), 31 του
ν.2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν.2367/1995 (Α΄ 261), 22 του
ν.2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν.3427/2005 (Α΄ 312) και 91 του
ν. 3862/2010 (Α΄ 113).
β) του άρθρου δευτέρου του ν.2077/1992 «Κύρωση της
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην
Τελική Πράξη» (Α΄136).
γ) της παραγράφου 8 του άρθρου 94 του ν.2696/1999
(Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως
ισχύει.
δ) του π.δ.51/2012 (Α΄101) «Προσαρμογή της ελληνι−
κής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγί−
ες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009
και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011»,
όπως ισχύει.
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (Α΄98).
στ) του άρθρου 2, του ν.3897/2010 (Α΄208) «Σύσταση
Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Δι−
εύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση
του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την
προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία
του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνι−
κού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
ζ) του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως.», όπως έχει τροποποιηθεί
με το άρθρο 1 του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
η) του π.δ. 119/2013 (Α΄153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
θ) της υπ’ αριθ. 1135/2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 324) απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
ι) της υπ’ αριθ. 329/3.7.2013 (Β΄ 1655) Απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ
Παπαδόπουλου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
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1208/2013 (Β΄ 1718) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροπο−
ποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ
Παπαδόπουλο».
2. Την ανάγκη τροποποίησης του Παραρτήματος ΙΙ του
π.δ. 51/2012 (Α΄101) για την προσαρμογή κυκλοφορούντων
εκπαιδευτικών μοτοσικλετών στις προδιαγραφές της
οδηγίας 2006/126/ΕΚ, όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
1. Αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο που αφορά στα
ελάχιστα κριτήρια των Κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και
πριν την «Κατηγορία Β» του Σημείου 5.2. του Παραρτή−
ματος ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει, ως εξής:
«Στα οχήματα αυτά δεν πρέπει να μεταβάλλονται τα
εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά τους προκειμέ−
νου να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους, η απο−
τελεσματικότητά τους και η επίτευξη των επιδόσεών
τους (όπως η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης στην
κινηματική αλυσίδα), επιτρεπόμενης της μείωσης της
ονομαστικής ισχύος».
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 22 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 4375/333
(5)
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.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 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
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Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς»,
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 −Δασοπρο−
στασία 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) «Συνταξι−
οδοτικές 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
με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769)
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης &
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη
προστέθηκε με την αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (Β΄
388) τροποποιητική ΥΑ.
3. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σε ότι αφορά τόσο την
καθημερινή τους λειτουργία όσο και την υλοποίηση
των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και την εν γέ−
νει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με την
κατά το δυνατόν άρτια οργάνωσή τους και την πλήρη
αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την απο−
τελεσματικότερη 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 διατά−
ξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το τρέχον
έτος συνολικού ποσού μέχρι 380.000 €, η οποία θα
καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 του Κρατικού
Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου Ταμείου.
6. Το υπ’ αριθ. 104331/259/20−1−2013 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Προστασίας Δασών & Φ.Π του ΥΠΕΚΑ (Ειδική
Γραμματεία Δασών) σχετικά με τον καθορισμό ωραρίου
εργασίας κλάδων προσωπικού Δασικών Υπηρεσιών.
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7. Την 104305/112/13−1−2013 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ σχε−
τικά με καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλο−
ποίηση του προγράμματος πρόληψης λαθροϋλοτομιών,
αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
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,
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 εβδομαδιαίας 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.
Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F
Αριθ. 04/943
(6)
Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Κρυονερίου
(Τενάγη) Δήμου Καβάλας έτους 2004.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 160 και 282 παρά−
γραφος 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237 Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Την υπ’ αριθ. οικ. 39/14−1−2011 (ΦΕΚ 122 Β΄/8−2−2011)
απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμε−
σα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 του Ν. 674/
77 (ΦΕΚ 242 Α΄/1−9−1977).
5. Την από 17−01−2014 προφορική εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με τον αναδασμό έτους 2004 στην κτηματική
περιοχή Κρυονερίου (Τενάγη) Δήμου Καβάλας, όπως
αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επι−
τροπή Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και δια−
γράμματα της περιοχής αυτής.
Η εν λόγω απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Καβάλα, 20 Ιανουαρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ
F
(7)
Ανάκληση της απόφασης υπαγωγής επιχείρησης «ΜΠΑ−
ΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ − ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ Ο.Ε.» επέν−
δυσης του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.
Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/36342/1682/Π07/5/0500/Ε/Ν.3299/
04/22−1−2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου,
ανακαλείται η υπ’ αριθ. ΙΕ/11002/Π07/5/00500/Ε/Ν.3299/
2004/25−11−2010 απόφασης της Γεν. Γραμματέως της
Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της
επιχείρησης «ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ − ΜΠΑΣΙΟΥΚΑ ΜΑ−
ΡΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση ποιμνιοστασίου
δυναμικότητας 299 αιγοπροβάτων λατομείου αδρανών
υλικών (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 2003: 014) στο Δ.Δ. Αμφιθέας, Δ.
Νικολάου Σκουφά Ηγουμενίτσας, Ν. Άρτας, Περιφέρειας
Ηπείρου περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
Β/2133/31−12−2010 όπως ισχύει σήμερα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 10−12−2013.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
Αριθ. 65121/11835/2013
(8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά
τις Kυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας και καθ’ υπέρβαση αυτής για το προσω−
πικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων που απασχο−
λείται στην Πλωτή Γέφυρα Διαύλου Λευκάδας για
το χρονικό διάστημα έως και 31−12−2014.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΠΔ 147/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27−12−2010).
3. Tις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 « Περί
Προστασίας της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ.
1 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ. 152/Α/01−07−2011) «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
ονομικής Στρατηγικής 2012−2015».
4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ.
226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολό−
γιο−βαθμολόγιο. Εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015»
5. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιος
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «παροχή οδη−
γιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δευτέρου
κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.
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6. Την υπ’ αριθ. οικ. 7834/2928/02−03−2011 (ΦΕΚ 510/Β/
04−04−2011) απόφασή του Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων,
«περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγμέ−
νους Αντιπεριφερειάρχες και στους Αντιπεριφερειάρχες
που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Ιόνιων Νήσων»,
όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 18772/6770/12−05−2011
(ΦΕΚ 1288/Β/2011) όμοια, «περί μεταβίβασης επιπλέον
αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφε−
ρειάρχες της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων».
7. Την υπ’ αριθ. 3131/2/27/92/23−12−1992 (ΦΕΚ 37/τ.Β΄/
03−02−1993) υπουργική απόφαση «Έγκριση του Ειδικού
Κανονισμού Λιμένα Λευκάδας περί κίνησης και λειτουρ−
γίας της Πλωτής Γέφυρας Λευκάδας».
8. Το υπ’ αριθ. οικ. 64739/11793/15−11−2013 έγγραφο
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Iόνιων Νήσων, με
το οποίο αιτείται την έκδοση απόφασης καθιέρωσης
υπερωριακής εργασίας και εργασίας κατά τις Kυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές προς συμπλή−
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και
καθ’ υπέρβαση αυτής για το προσωπικό της Πλωτής
Γέφυρας Διαύλου Λευκάδας και συγκεκριμένα για πέντε
(05) υπαλλήλους και για το χρονικό διάστημα έως και
31−12−2014.
9. Την ανάγκη υπερωριακής εργασίας και εργασίας
κατά τις Kυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερι−
νές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί−
ας εργασίας και καθ’ υπέρβαση αυτής των υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής
Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας ιόνιων Νήσων
που απασχολούνται στην Πλωτή Γέφυρα του Δίαυλου
Λευκάδας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ομαλή και
απρόσκοπτη επί εικοσιτετραώρου (24ωρου) βάσεως
λειτουργία της και η οποία συνδέει το Νομό μας με
την υπόλοιπη Ελλάδα.
10. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμε−
νες πιστώσεις ύψους 21.400,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0511 και
18.400,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0512 του ειδικού φορέα 0273
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Περι−
φερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας Ιόνιων
Νήσων, αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε:
α) την ανάγκη πραγματοποίησης υπερωριακής εργα−
σίας του προσωπικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας
Ιόνιων Νήσων που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα
του Δίαυλου Λευκάδας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η
ομαλή και απρόσκοπτη επί εικοσιτετραώρου (24 ώρου)
βάσεως λειτουργία της και η οποία συνδέει το Νομό
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μας με την υπόλοιπη Ελλάδα, για το χρονικό διάστημα
έως και 31−12−2014.
β) εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
και εργασίας κατά τις Kυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
και νυχτερινές προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας και καθ’ υπέρβαση αυτής συ−
νολικά 8.344 ωρών, αναλυτικά ως εξής:
• 1.200 ώρες συνολικά για υπερωριακή εργασία μέχρι
την 22η ώρα.
Οι ως άνω ώρες δεν θα υπερβαίνουν τις 20 ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως.
• 960 ώρες για εργασία από την 22η μέχρι την 6η
πρωινή πέραν της υποχρεωτικής, οι οποίες δεν θα υπερ−
βαίνουν τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
• 960 ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων
πέραν της υποχρεωτικής οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν
τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.
• 5.224 ώρες για εργασία προς συμπλήρωση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής νυχτερινής εργασίμων ημερών
και νυχτερινή και ημερήσιας Κυριακών και εξαιρέσιμων
για το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας της Περιφέρειας
Ιόνιων Νήσων, που απασχολείται στην Πλωτή Γέφυρα
του Δίαυλου Λευκάδας, για το χρονικό διάστημα έως
και 31−12−2014 και συγκεκριμένα για πέντε (05) συνολικά
υπαλλήλους [τρεις (03) υπαλλήλους κλάδου ΤΕ Μηχανι−
κών Εμπορικού Ναυτικού και δύο (02) υπαλλήλους του
κλάδου ΔΕ Τεχνικών Πορθμέων].
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από−
φαση ανέρχεται σε 39.800,00 ευρώ, θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Φορέα 0273 ΚΑΕ 0511 (21.400,00 ευρώ)
και ΚΑΕ 0512 (18.400,00 ευρώ) του εγκεκριμένου προ−
ϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και έχει προβλεφθεί η
απαραίτητη πίστωση.
Η ονομαστική κατανομή των συνολικά 8.344 ωρών σε
κάθε απασχολούμενο υπάλληλο θα γίνει με νεώτερη
απόφασή μας.
Η βεβαίωση της παρασχεθείσης εργασίας από αυτούς
θα γίνει με απόφαση του Aναπληρωτή Διευθυντή Τε−
χνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας
της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λευκάδα, 20 Ιανουαρίου 2014
Ο Ανιπεριφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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