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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/46535/0022 (1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για 

το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Πε−
ριουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 « (ΦΕΚ 98/Α΄). 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκαν με 
τις όμοιες του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) 
και του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014(ΦΕΚ 107/Α΄).

γ) Του άρθρου 13 του Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9.7.2012) 

απόφαση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ2183/Β΄/
24−4−2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το υπ’ αριθμ. Δ1Α 1092393 ΕΞ2014/19−6−2014 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοικητικού (Δ1)

5. Το υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Δ.Π.Ε.Κ 0005806ΕΞ 2014/6−6−2014 
έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Δημ. Περ. και Εθν. Κληροδο−
τημάτων, όπου αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας στους υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στα 
πλαίσια του έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Πε−
ριουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων , για την ψηφι−
οποίηση των αρχείων της.

6. Την αριθ. 2/49824/24−6−2014 (ΑΔΑ:ΩΡ2ΤΗ−7ΥΧ) δέ−
σμευση πίστωσης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών .

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη ύψους 3.474€ περίπου σε βάρος της 
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−170 και ΚΑΕ 0511, 
οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωρι−
ακής εργασίας για δέκα ( 10) μόνιμους υπαλλήλους της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών 
Κληροδοτημάτων και μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως 
στο καθένα, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί−
ευση της παρούσας και έως 30−9−2014.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
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και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμέ−
νων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυτές θα κοινοποι−
ούνται στη Διεύθυνση Διοικητικού Δ1 και στο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής.

Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην 
αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού με την ευθύνη των 
Προϊσταμένων των Διευθύνσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2014 

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 

Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 111391/3864 (2)
Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης σχετικά με την κα−

θιέρωση υπερωριακής κ.λπ.  εργασίας για την εξυ−
πηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2014 
και  κατανομή πιστώσεων 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Την υπ’ αριθμ. 2877/2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων».

4. Τις διατάξεις του αρθ. 3 του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
του Π.Δ. 46/2014 (ΦΕΚ Α΄79) «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών», καθώς και την υπ’ αριθμ. Υ 436/2014 (ΦΕΚ 
Β΄ 831) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικολάου Ταγαρά».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α΄ 107) και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
Α΄ 297) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλ−
λήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και απο−

κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 998/1979, (ΦΕΚ Α΄ 289) «Περί 
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτά−
σεων της Χώρας», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 575/1980 «Περί 
κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περι−
οχών δασών και δασικών εκτάσεων ως επικινδύνων».

10. Τις διατάξεις του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανά−
πτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής έρευνας και τε−
χνολογίας −Δασοπροστασία και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α΄ 61), άρθρο 21 
«Ενσωμάτωση της Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική 
Υπηρεσία».

12. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 
Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές 
διατάξεις».

13. Την με αρ. πρ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής».

14. Τη διάταξη της παραγράφου 3, στοιχείο δ του άρ−
θρου 1 της με αρ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 
(ΦΕΚ Β΄ 769) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», 
όπως η ως άνω διάταξη προστέθηκε με την αρ. ΔΙ−
ΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (ΦΕΚ Β΄ 388) τροποποιητική ΥΑ.

15. Το υπ’ αριθμ. 2/88864/0022/18−1−13 έγγραφο του 
Γ.Λ.Κ. το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του υπ’ αριθ. 
178589/4847/6−12−12 δικού μας εγγράφου.

16.  Τα Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ Α΄ 228), 136/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
229), 138/2010 (ΦΕΚ Α΄ 231), 139/2010 (ΦΕΚ Α΄ 232), 141/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 234), 142/2010 (ΦΕΚ Α΄ 235), 143/2010 (ΦΕΚ Α΄ 
236) περί «Οργανισμών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

17. Την υπ’ αριθμ. 107772/2244/07.04.2014 (ΦΕΚ Β΄ 916) 
απόφαση του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Καθιέρωση υπερωρι−
ακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμ−
ματος Δασοπροστασίας 2014 και κατανομή πιστώσεων» 
(ΑΔΑ: ΒΙΗΧ0−Τ5Θ).

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται επιπλέον δαπάνη από την προβλεπόμενη στην 
ως άνω (17) δική μας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 107772/2244/07.04.2014 
(ΦΕΚ Β΄916) απόφασή μας, «Καθιέρωση υπερωριακής 
κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος 
Δασοπροστασίας 2014 και κατανομή πιστώσεων» (ΑΔΑ: 
ΒΙΗΧ0−Τ5Θ), ως προς: 

− την παράγραφο 5, δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Οι 
ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και υπάλ−
ληλο για την προαναφερόμενη περίοδο δεν μπορούν 
να υπερβούν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 20 
«Υπερωριακή Εργασία», του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο οποίο 
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προβλέπεται ότι οι ώρες απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι 
(120) ανά υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους 
και άλλες εκατόν είκοσι (120) κατά το δεύτερο».

− την παράγραφο 5.β., δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Σύμ−
φωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
226) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δεν επιτρέπεται 
η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμέ−
νους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, 
δύναται όμως να συμμετέχουν στη συγκρότηση των 
συνεργείων περιπόλων, με αποζημίωση εκτός έδρας». 
Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω (17) σχετική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4787/01 (3)
Εγκατάσταση στην Ελλάδα Γραφείου ή Υποκαταστή−

ματος της Εταιρείας CONCHART COMMERCIAL INC. 
που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17−4−1968).
β. Του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄/31−8−1994).
δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄/25−7−1997).
ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27−12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/29−4−2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22−4−2005). 

θ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149 Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄/10−8−2012). 

ι. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Περί Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των 
αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) και 1246.3/6/94/1−
12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας.

ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 Κοινής απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

2. Το αριθ. 7044325/30−6−2014 παράβολο ΔΟΥ Α΄ ΠΕΙ−
ΡΑΙΑ.

3. Την από 01 Ιουλίου 2014 αίτηση της εταιρείας 
CONCHART COMMERCIAL INC., αποφασίζουμε:

΄Αρθρο 1

1. Εγκρίνουμε την εγκατάσταση στην Ελλάδα γρα−
φείου ή υποκαταστήματος της εταιρείας CONCHART 
COMMERCIAL INC. που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ και 
την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013 με το 
σκοπό όπως εφόσον επιτρέπεται από το καταστατικό 
της, απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με μεσιτεία 
ναυλώσεων ή αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων πλοίων 
με Ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 κόρους ολικής 
χωρητικότητας, με εξαίρεση τα επιβατηγά ακτοπλοϊκά 
πλοία και τα εμπορικά πλοία που εκτελούν εσωτερικούς 
πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση επιχειρήσεων 
που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις 
παραπάνω δραστηριότητες.

2. Ειδικότερα επιτρέπεται από το γραφείο ή υποκα−
τάστημα της εταιρείας να γίνονται στην Ελλάδα οι 
παρακάτω εργασίες:

α. Η μεσιτεία για τη ναύλωση πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές.

β. Η μεσιτεία για αγοραπωλησίες πλοίων που αναφέ−
ρονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια 
κάθε θέματος σχετικού με την εργασία αυτή.

γ. Η μεσιτεία για τη ναυπήγηση, μετασκευή ή επισκευή 
σε Ελληνικά ή ξένα Ναυπηγεία πλοίων που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου αυτού και η επιμέλεια κάθε 
θέματος σχετικού με τις εργασίες αυτές, εφόσον τη−
ρούνται οι σχετικές με την φορολογία πλοίων διατάξεις.

δ. Η τήρηση λογιστικών βιβλίων, η διενέργεια εισπρά−
ξεων και πληρωμών για τις παραπάνω πράξεις και η 
τήρηση λογαριασμών σε συνάλλαγμα στις Τράπεζες 
της Ελλάδος ή του Εξωτερικού.

3. Απαγορεύεται στο παραπάνω γραφείο ή Υποκα−
τάστημα της εταιρείας να αναπτύξει κάθε άλλη δρα−
στηριότητα που δεν αναφέρεται στην απόφαση αυτή.

΄Αρθρο 2

1. Η εταιρεία CONCHART COMMERCIAL INC. που 
εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ είναι υποχρεωμένη μέσα 
σε δύο μήνες από την δημοσίευση της απόφασης αυτής 
να καταθέσει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) Τραπε−
ζική εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας του 
εσωτερικού ή εξωτερικού ποσού δολαρίων ΗΠΑ 10.000.

Η εγγυητική αυτή επιστολή θα καταπίπτει υπέρ του 
Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την διαδικασία του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 378/68 σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του Α.Ν. 378/1968 και του άρθρου 25 
του Ν. 27/1975 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 
του Ν. 2234/1994 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 3752/2009 και με το άρθρο 31 του Ν. 4150/2013, καθώς 
και των όρων της απόφασης αυτής.

2. Η παραπάνω εταιρεία έχει υποχρέωση:
α. Όταν εγκαταστήσει Γραφείο ή Υποκατάστημα στην 

Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 1, να γνωρίσει τούτο στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγω−
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νιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και 
Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος).

β. Να ενημερώνει μέσα στον μήνα Ιανουάριο κάθε 
χρόνο τα παραπάνω Υπουργεία σχετικά με τη Δ/νση 
του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της στην Ελλάδα, 
το αντικείμενο των εργασιών του, τον αριθμό, τα στοι−
χεία ταυτότητος και την ακριβή διεύθυνση διαμονής 
του ξένου και Ελληνικού προσωπικού που απασχολείται 
σ' αυτό και το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συ−
νάλλαγμα, το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, 
ή και σε Ευρώ.

Το ποσό που εισάγεται κάθε χρόνο σε συνάλλαγμα, 
το οποίο μετατρέπεται σε εθνικό νόμισμα, ή και σε 
Ευρώ πιστοποιείται με την προσκόμιση στα Υπουργεία 
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτι−
κής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
(Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οικονομικών 
(Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) των ακολούθων 
εγγράφων:

(α) Βεβαίωσης Τράπεζας ή Τραπεζών, που λειτουργούν 
στην Ελλάδα, από τις οποίες θα προκύπτει το συνάλ−
λαγμα που εισήχθη και μετετράπη σε εθνικό νόμισμα 
καθώς και τα ποσά σε Ευρώ, που εισήχθηκαν κατά το 
παρελθόν έτος για την κάλυψη όλων των πληρωμών 
της εταιρείας στην Ελλάδα. Το σύνολο των ποσών αυ−
τών δεν δύναται να είναι κατώτερο του ισόποσου των 
50.000 δολ. ΗΠΑ.

(β) Υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 με την οποία ο 
νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας θα βεβαιώνει:

ι) το συνολικό συνάλλαγμα που εισήχθη και μετατρά−
πηκε σε εθνικό νόμισμα καθώς επίσης το ποσό σε ευρώ 
που εισήχθη από την εταιρεία κατά το παρελθόν έτος.

ιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για κάλυψη των πάσης φύ−
σεως δαπανών λειτουργίας του γραφείου της στην 
Ελλάδα, το οποίο δεν δύναται να είναι κατώτερο του 
ισόποσου των 50.000 δολ. ΗΠΑ.

ιιι) τα ποσά εισαχθέντος συναλλάγματος ή ευρώ που 
χρησιμοποίησε η εταιρεία για την κάλυψη άλλων πλη−
ρωμών για λογαριασμό της ή για λογαριασμό τρίτων.

Στην ίδια Υπεύθυνη Δήλωση όλα τα ποσά σε ευρώ που 
αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να εκφράζονται και σε 
δολάρια ΗΠΑ και να εμφανίζονται και στα τηρούμενα 
από την εταιρεία λογιστικά βιβλία, μαζί με τα αντίστοιχα 
παραστατικά.

γ. Να γνωστοποιεί κάθε μεταβολή της Ιθαγένειας της 
εταιρείας, του τύπου υπό τον οποίο λειτουργεί αυτή, 
της έδρας, της επωνυμίας της, του αντικειμένου της, 
καθώς και του διευθυντού και εκπροσώπου αυτής στην 
Ελλάδα στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυν−
ση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού) και Οικονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδή−
ματος) μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την μεταβολή 
που έγινε.

δ. Εφόσον απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να γνω−
στοποιεί στα κατά τόπο Γραφεία Αλλοδαπών και Μετα−
νάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών με κοινοποίηση 
και στα Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση 
Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) και στα κατά τόπο τμήματα Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κάθε 

μεταβολή σχετικά με την πρόσληψη, απόλυση, διεύθυν−
ση κατοικίας του προσωπικού αυτού εντός 10 ημέρου 
από της συντελέσεώς της.

ε. Να τακτοποιεί μέσα σε δύο μήνες όλες τις προς 
το Δημόσιο υποχρεώσεις της σε περίπτωση διαλύσεως 
της ή καταργήσεως του Γραφείου ή Υποκαταστήματος 
που θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα.

στ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ανάμειξη ή προσφο−
ρά υπηρεσιών από μέρους του ξένου προσωπικού, που 
απασχολείται στο Γραφείο ή Υποκατάστημα της παρα−
πάνω εταιρείας, σε άλλες δραστηριότητες μέσα στην 
Ελληνική Επικράτεια.

΄Αρθρο 3

1. Η άδεια που χορηγείται με την απόφαση αυτή, παύει 
να ισχύει και θεωρείται ότι δεν έχει χορηγηθεί ποτέ 
εφόσον:

α. Η παραπάνω εταιρεία δεν εγκαταστήσει Γραφείο 
ή Υποκατάστημα που προβλέπει το άρθρο 1 μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την ημέρα που ισχύει η απόφαση 
αυτή ή δεν καταθέσει εμπρόθεσμα την εγγυητική επι−
στολή που αναφέρεται στην παραγρ. (1) του άρθρου 2 
της απόφασης αυτής.

β. Η παραπάνω εταιρεία δεν γνωστοποιήσει στα 
Υπουργεία Ναυτιλίας και Αιγαίου (Διεύθυνση Ναυτιλια−
κής Πολιτικής και Ανάπτυξης), Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) και Οι−
κονομικών (Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος) μέσα 
στην παραπάνω τρίμηνη προθεσμία την εγκατάσταση 
στην Ελλάδα του Γραφείου ή Υποκαταστήματος της 
που ιδρύεται με την απόφαση αυτή.

2. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί σε περίπτω−
ση διαπιστώσεως παράβασης των όρων της από την 
εταιρεία που προαναφέρθηκε.

΄Αρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και για 5 έτη, μετά την 
παρέλευση των οποίων εφαρμογή έχουν οι διατάξεις 
του εδαφ. 2, της παρ. 1, του άρθρου 25 του Ν. 27/75 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 31 
του Ν. 4150/13.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4751/04 (4)
Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την ODYSSEUS 

MARITIME S.A. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Tου Α.Ν 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17−4−1968).
β. Tου άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Tου άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄/31−8−1994).
δ. Tου άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄/25−7−1997).
ε. Tου άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27−12−2005).
στ. Tου άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24353

ζ. Tου άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/29−4−2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22−4−2005). 

θ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149 Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄/10−8−2012). 

ι. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−6−2013) «Περί Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Τ Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Της αριθ. 3122.18/03/13/11−12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των 
αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) και 1246.3/6/94/
1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουρ−
γών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής 
Ναυτιλίας.

ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ). 

ιγ. Της αριθ. 3122.1/4751/01/26−2−2014 Υ.Α (ΦΕΚ 562/
Β΄/06−3−2014).

2. Τα αριθ. 24813/3839/4751/01/22−5−2014 και 31669/4222/ 
4751/01/23−6−2014 έγγραφα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτε−
ρικού), αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά είκοσι εννέα 
(29) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται 
στο άρθρο 2 της αριθ. 3122.1/4751/01/26−2−2014 απόφασης 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 562/Β΄/06−3−
2014) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου ή 
Υποκαταστήματος της εταιρείας ODYSSEUS MARITIME 
S.A. που εδρεύει στη ΛΙΒΕΡΙΑ».

2. Η αριθ. 3122.1/4751/01/26−2−2014 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 562/Β΄/06−3−2014) θεωρείται ότι δεν έχει παύσει 
να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 3122.1/4701/08 (5)
Αποδοχή Εγγυητικής Επιστολής για την GRACE 

TRADING CORPORATION LLC που εδρεύει στα Νη−
σιά ΜΑΡΣΑΛ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του A.N. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17−4−1968).
β. Του άρθρου 25 του Ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α΄/22−4−1975) 

και ιδίως την παράγραφο 1.
γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142 Α΄/31−8−1994).
δ. Του άρθρου 25 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α΄/25−7−1997).

ε. Του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27−12−2005).
στ. Του άρθρου 4 του Ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40 Α΄/4−3−2009).
ζ. Του άρθρου 31 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄/29−4−2013).
η. Του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22−4−2005). 

θ. Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄/21−6−2012) «Περί Ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφοράς και κατάρ−
γησης υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149 Α΄/17−7−2012) «Περί τροποποίησης του Π.Δ. 85/2012 
«Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141)» και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 3 Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄/10−8−2012).

ι. Του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−6−2013) «Περί Διορι−
σμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ια. Της αριθ. 3122.18/03/13/11 −12−2013 (ΦΕΚ 3263 Β΄) κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας − Ναυτιλίας και Αιγαίου και των 
αριθ. 1246.3/5/94/1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) και 1246.3/6/94/
1−12−1994 (ΦΕΚ 919 Β) κοινών αποφάσεων των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

ιβ. Της αριθ. 5111.01/45/2012/26−07−2012 κοινής απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Αιγαίου «Περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 353 ΥΟΔΔ).

ιγ. της αριθ. 3122.1/4701/05/28−3−2014 Υ.Α (ΦΕΚ 829/
Β΄/03−4−2014).

2. Το αριθ. 33931/4406/4701/05/01−7−2014 έγγραφο του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Διεύ−
θυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού), αποφασίζουμε:

1. Αποδεχόμεθα την εκπρόθεσμα κατά είκοσι τρεις 
(23) ημέρες κατατεθείσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας (Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερι−
κού) Εγγυητική Επιστολή Τραπέζης που προβλέπεται 
στο άρθρο 2 της αριθ. 3122.1/4701/05/28−3−2014 απόφασης 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (ΦΕΚ 829/Β΄/03−
4−2014) με θέμα «Εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείου 
ή Υποκαταστήματος της Εταιρείας GRACE TRADING 
CORPORATION LLC που εδρεύει στα Νησιά ΜΑΡΣΑΛ».

2. Η αριθ. 3122.1/4701/05/28−3−2014 Υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 829/Β΄/03−4−2014) θεωρείται ότι δεν έχει παύσει 
να ισχύει μέχρι σήμερα και εξακολουθεί να υφίσταται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 11127/112629 (6)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2896/17888/4−3−2011 από−

φασης της Γενικής  Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας  όπως συ−
μπληρώθηκε με τις αριθμ. 12396/74048/7−7−2011 και 
310/2323/3−2−2014 αποφάσεις. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010«Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α΄).
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2.  Του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
Α΄) και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α΄).

4.  Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών 
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επι−
κράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄).

5.  Το Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση κ.λπ. και ιδιαίτερα το άρθρο 25 παρ.6 
όπου ορίζεται ότι αντί των Κοινών Υπουργικών Απο−
φάσεων της παραγράφου 3, άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 
εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού 
Γραμματέα της Οικείας Περιφέρειας προκειμένου για 
υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄ και β΄.

6.  Τις διατάξεις του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/Α΄) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 
27 του Ν. 2801/1992 (ΦΕΚ 154/Α΄) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄) «περί 
κανονιστικών πράξεων» σύμφωνα με την οποία, προ−
κειμένου περί κανονιστικών πράξεων απαιτείται ανα−
γραφή του μεγέθους των δαπανών και το γεγονός ότι 
η προκαλούμενη, από την απόφασή μας αυτή, δαπάνη 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν ήδη 
εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας στον οποίο συμπεριλαμβάνο−
νται οι επιμέρους προϋπολογισμοί των Περιφερειακών 
Ενοτήτων, δεδομένου ότι ο ανωτέρω επανακαθορισμός 
των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας είναι εντός του 
επιτρεπόμενου ορίου, σύμφωνα με τις σχετικές δια−
τάξεις.

7.  Το αριθμ. 2107/10−6−2014 έγγραφο της Δ/νσης Δι−
οίκησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8.  Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2896/17888/4−3−2011 
(ΦΕΚ 494/Β΄/31−3−2011) απόφασή μας, όπως συμπλη−
ρώθηκε με τις αριθμ. 12396/74048/7−7−2011 (ΦΕΚ 1725/
Β΄/2−8−2011), 310/2323/3−2−2014 (ΦΕΚ 365/Β΄/17−2−2014) 
αποφάσεις μας προκειμένου να επιτραπεί ο ετήσιος 
συμψηφισμός των κατά μηνά ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας και των υπαλλήλων της κατηγορίας−κλάδου ΔΕ 
Οδηγών, επειδή λόγω της ειδικότητάς τους, πρέπει να 
μετακινηθούν εκτός έδρας σε κάθε στιγμή για την αντι−
μετώπιση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει, καθώς και 
για την αντιμετώπιση έκτακτων, απρόβλεπτων και επει−
γουσών αναγκών και για να μεταφέρουν το προσωπικό 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να καλυφθούν 
οι παραπάνω ανάγκες.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2896/17888/4−3−2011 
(ΦΕΚ 494/Β΄/2−8−2011) απόφασή μας, όπως συμπληρώ−
θηκε με τις αριθμ. 12396/74048/7−7−2011 (ΦΕΚ 1725/Β΄/
2−8−2011), 310/2323/3−2−2014 (ΦΕΚ 365/Β΄/17−2−2014) απο−
φάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 1 Ιουλίου 2014 

Η Γενική  Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

   Αριθμ. οικ.66814/2694 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματινής) για 

πέντε (5) άτομα ΔΕ Σπερματεγχυτών της Δ/νσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φλώ−
ρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το 
Β΄ εξάμηνο 2014.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

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

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 176 του 
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄).

3. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
5 ΔΕ Σπερματεγχύτες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας για την εξυπηρέτηση των 
Κτηνοτρόφων του Νομού, σε μεγάλες μονάδες και εφαρ−
μογή των προγραμμάτων για συγχρονισμό οίστρου −
Τεχνητή Σπερματέγχυση πέραν του κανονικού ωραρίου 
τις απογευματινές ώρες.

4. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη, ύψους 2.600 
ευρώ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ072 των ΚΑΕ 
0511 σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2014, για 
την πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω υπαλλήλων.

5. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) άρθρο 45, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας (απογευματι−

νής) καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής για τους παρα−
κάτω υπαλλήλους στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας για Β΄ εξάμηνο 2014 μέχρι 120 απογευματι−
νές ώρες ανά υπάλληλο

Δ/νση−Τμήμα−Γραφείο: Δ.Α.Ο.Κ. Τμήμα Κτηνιατρικής 
Π.Ε. Φλώρινας.

Κλάδος − Ειδικότητα: ΔΕ Σπερματεγχυτών.
Αριθμός υπαλλήλων: 5.
Σύνολο ωρών: 600. 
Ώρες απογευματινής εργασίας (120 ώρες): 600.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Φλώρινα, 2 Ιουλίου 2014

Ο Περιφερειάρχης 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΚΗΣ
F

    Αριθμ. απόφ. 141/19−06−2014 (8)
Θέσπιση παγίου χορηγήματος καθαριότητας κατ’ απο−

κοπή των υπηρεσιών της ΠΕ Χαλκιδικής για διάστη−
μα Ιουλίου− Δεκεμβρίου 2014.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περι−

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ/226 Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−

γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010.

3. Τις διατάξεις του Ν. 2672/1998 άρθρο 12 παρ. 4 «...
πάγια χορηγήματα καθαριότητας».

4. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης...» άρθρο 284 
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παρ. 3 «Λοιπές αρμοδιότητες Ν.Α., όπως είχαν ορισθεί...»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2314/53 «..περί 

καθορισμού παγίας επιχορήγησης δια τον καθαρισμό 
των καταστημάτων ...».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2672/1998 «Οικονομικοί πόροι 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 12 περί νομιμότητας θέσπισης παγίων 
χορηγημάτων.

7. Την αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση Υπ. Οικο−
νομικών (ΦΕΚ Β΄ 1741/2012), περί «καθορισμού διαδικα−
σίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών 
πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων 
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

8. Τις άμεσες και πάγιες ανάγκες για καθαριότητα των χώ−
ρων των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

9. Το γεγονός ότι υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις 
στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 της ΠΕ Χαλ−
κιδικής (ΕΑΔ 2119/6−6−2014, Αρ. Εγκρ.ΥΔΕ 222/11−6−2014, 
ΑΔΑ ΩΦΩΕ7ΛΛ−Ξ2Η), αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει τη θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγή−
ματος καθαριότητας των Διευθύνσεων, αυτοτελών 
τμημάτων και γραφείων της Περιφερειακής Ενότητας 
Χαλκιδικής για το χρονικό διάστημα Ιουλίου − Δεκεμ−
βρίου 2014 , σύμφωνα και με τα αρ. πρωτ. 2/74839/0026/ 
και ΑΔΑ Β4374−Γ2Ξ, 673/17−1−2014 και 2/60992/0026/2012 
έγγραφα του Γ.Λ.Κ. όπως παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ 6ΜΗΝΟΥ 2014

ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΧ

Α΄/Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Φ. ΚΑΕ ΜΗΝ. ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ

1 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΛΗΣΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
ΑΦΜ 028853215) 721 1232 600,00 3600,00

2 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΦΜ 065051999) 721 1232 500,00 3000,00

3 ΓΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202 ) 721 1232 400,00 2400,00

4 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 560,00 3360,00

5 Δ/ΝΣΗ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΞΕΝΟΦΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΜ 030695941) 721 1232 440,00 2640,00

6 ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
(ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΦΜ 043181840) 721 1232 150,00 900,00

7 ΓΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 400,00 2400,00

8 Δ/ΝΣΗ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΑΠΑΝΙΔΗΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΦΜ οι4546740) 721 1232 500,00 3000,00

9 ΓΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 230,00 1380,00

10 ΓΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 250,00 1500,00

11 ΓΡ. ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 400,00 2400,00

12 ΓΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 400,00 2400,00

13 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΦΜ 029446982) 721 1232 320,00 1920,00

14 ΓΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 400,00 2400,00

15 ΓΡ. ΑΓΡ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΥΚΙΑΣ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 400,00 2400,00

16 ΓΡ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ (ΧΡΙΣΤΟΛΙΑΚΟΥ 
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ του ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΑΦΜ 028697202) 721 1232 400,00 2400,00



24356 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

17 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΦΜ 043181840) 721 1232 500,00 3000,00

18 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
(ΔΑΡΕΙΟΥ ΕΥΓΕΝΕΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΑΦΜ 033018369) 721 1232 400,00 2400,00

ΣΥΝΟΛΟ 7250,00 43500,00

Δικαιούχοι των παγίων χορηγημάτων καθαριότητας θα είναι οι Διευθυντές των Υπηρεσιών και η πληρωμή θα 
γίνεται με την ίδια διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των λοιπών δαπανών της Π.Ε. Χαλκιδικής. Η δαπάνη 
συνολικού ύψους 43.500,00€ θα καλυφθεί από το Φορέα 721 και Κ.Α.Ε. 1232 κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθαριό−
τητα σε βάρος του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (υπ’ αριθμ. 
893/02−6−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΗ7ΛΛ−ΜΑ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.K.M.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 7 Ιουλίου 2014 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΜΙΑΤΖΗΣ  
 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019401707140008*


		2014-07-18T12:49:17+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




