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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «Α.Ε. ΑΔΕΞΕΝ ΠΑΤΡΑ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ», στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την αρ. πρωτ. 59554 /ΥΠΕ/5/01770/Ε/Ν. 3299/2004/27−
12−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Α.Ε. ΑΔΕΞΕΝ 
ΠΑΤΡΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας 3*** κλασικού τύπου, στην Πά−
τρα Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης δύο 
εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων τετρα−
κοσίων σαράντα επτά ευρώ (2.470.447 €), με ποσοστό 
επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 
εννιακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εβδομήντα 
οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (988.178,80 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 12 νέες θέσεις 
απασχόλησης (12 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25−11−
2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
F

    Αριθμ. Δ16α/48/14/84/Φ.Υπερ (2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού της 

Δ/νσης Δ15 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έρ−
γων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 2876/07−10−2009 (ΦΕΚ 2234/τ. Β΄/07−10−

2009) απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».
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2. Τις διατάξεις του Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄/05−
11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργεί−
ων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ. Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρ. 6 του 
Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15−3−2010).

4. Τις διατάξεις του αρ.2 του Ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ. 
Α΄/25−9−08) «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα 
φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Δημόσιο Λογιστικό» 
(ΦΕΚ 247/τ. Α΄/27−11−1995).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/22−11−2010.

7. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13−7−2010).

8. Την με αρ. πρωτ. Δ18α/οικ.406/Φ.πρ/14−1−2011 Από−
φαση Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ «Κατανομή πιστώσεων κρα−
τικού προϋπολογισμού του Ε.Φ.39−130 σε αναλυτικό 
επίπεδο».

9. Το αριθ. 2/16606/0022/24.4.2009 έγγραφο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

10. Το αρ. Δ15/οικ/846/12−1−2011 έγγραφο της Δ15 σχε−
τικά με την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
υπηρεσίας.

11. Το γεγονός ότι το προσωπικό της Δ/νσης Δ15 είναι 
υποχρεωμένο να εργάζεται και πέραν του κανονικού 
ωραρίου, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η 
υπερωριακή απασχόληση λόγω:

Της διαδικασίας της αναθεώρησης ήτοι του ελέγχου 
εκκρεμών αιτήσεων ατομικών εργοληπτικών επιχειρή−
σεων και εργοληπτικών εταιρειών βάσει του Ν. 3669/08 
(ΦΕΚ 116/Α΄/18−6−2008) και κατάταξης των επιχειρήσεων 
στις κατηγορίες του ΜΕΕΠ την έκδοση πτυχίων και την 
καταχώρηση των ανωτέρω στοιχείων στη βάση δεδομέ−
νων, με σκοπό να λαμβάνουν μέρος στις δημοπρασίες 
Δημοσίων Έργων απρόσκοπτα όλες οι Επιχειρήσεις που 
διαθέτουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής στις 
δημοπρασίες Δημοσίων Έργων, ώστε να εκδίδονται 
άμεσα οι βεβαιώσεις Ενημερότητας Πτυχίου (σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση Δ15/οικ/24298/28−7−2005/
ΦΕΚ τ. Β΄/1105/4−8−05).

Του άμεσου ελέγχου και της αξιολόγησης των εκθέσε−
ων δραστηριότητας για το έτος 2010 των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων.

Της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού αιτήσεων εγγρα−
φών και αναβαθμίσεων στο Μητρώο Εμπειρίας Κατα−
σκευαστών (ΜΕΚ).

Του μεγάλου αριθμού θεμάτων, τα οποία πρέπει να 
προετοιμαστούν προκειμένου να εισαχθούν προς εξέ−
ταση στη ΓΕΜ, που αφορά την εγγραφή στο Μητρώο 
Μελετητών και Γραφείων Μελετών, καθώς και τις με−
ταβολές (προαγωγές, αλλαγές κατηγορίας, ανανεώσεις 
κ.λπ. ατομικών πτυχίων και επανακαθορισμούς, ανανε−
ώσεις κ.λπ. εταιρικών πτυχίων).

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 140.000 ευρώ περίπου 
που θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΚΑΕ 
5291 στον ΚΑΕ 0511 του τακτικού προϋπολογισμού του 
Ε.Φ 39−130 της ΓΓΔΕ έτους 2011, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή με αμοιβή εργασία για 
το έτος 2011 του μονίμου και με σύμβαση προσωπικού 
της Δ/νσης Δ15 της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, ως ακολούθως:

Μόνιμο προσωπικό:
Σύνολο υπαλλήλων 44 (σαράντα τέσσερις).
Προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο−

ρίστου χρόνου: Σύνολο υπαλλήλων 14 (δέκα τέσσερις).
Οι ώρες υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν 

τις 40 ανά μήνα για κάθε υπάλληλο και μέχρι του εγκε−
κριμένου ποσού.

Η κατανομή των ανωτέρω ωρών στους υπαλλήλους 
της Δ/νσης Δ15 θα γίνεται με απόφαση της Προϊστα−
μένης της Δ/νσης Δ15, η οποία είναι υπεύθυνη για τον 
έλεγχο της πραγματικής παροχής της εργασίας.

Η παρούσα απόφαση ισχύει ένα μήνα πριν την δημο−
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
F

Αριθμ. Δ16/12/84/Φ.Υπερ. (3)
    Έγκριση εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων 

ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής φυλά−
κων − νυκτοφυλάκων της ΓΓΔΕ έτους 2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθ. 2876/07−10−2009 (ΦΕΚ 2234/τ. Β΄/07−10−

2009) Απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουρ−
γείων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 189/2009 (ΦΕΚ 221/τ. Α΄/05−
11−2009) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργεί−
ων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ. Α΄/23−12−03) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργούν 
και υπαλλήλων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρ. 6 του Ν. 
3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15−3−2010).

4. Την αριθμ. πρωτ. Δ16/01/12/30−12−98 απόφαση του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός ωραρίου εργασίας 
σε βάρδιες του προσωπικού υπηρεσιών της ΓΓΔΕ που 
απασχολείται σε 24ωρη βάση».

5. Το αριθ. 2/16606/0022/24.4.2009 έγγραφο του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

6. Την με αρ. πρωτ. Δ18α/οικ.406/Φ.πρ/14−1−2011 Από−
φαση Υπουργού Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Κατανομή πιστώσεων κρατικού προϋπολογι−
σμού του Ε.Φ.39−130 σε αναλυτικό επίπεδο».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
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γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ. Α΄/13−7−2010).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από διατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ. Α΄/22−11−2010.

9. Την ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, 
των φυλάκων − νυκτοφυλάκων, μονίμων και με σύμβαση 
που υπηρετούν στην Δ/νση Δ18, στη Δ/νση ΚΕΔΕ, στη 
Δ/νση ΚΕΣΟ και στην ΥΑΣ.

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλεί δαπάνη 78.550 € που θα καλυφθεί από 
τις εγκεκριμένες πιστώσεις σε βάρος του τακτικού προ−
ϋπολογισμού της ΓΓΔΕ έτους 2011 κ.α.ε. 0512 (κωδικός 
φορέα 39−130), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, 
των φυλάκων − νυκτοφυλάκων μονίμων και με σύμβαση, 
για το έτος 2011 των κατωτέρω υπηρεσιών.

1. Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων και Προμηθειών (Δ 18)
Φύλακες−νυκτοφύλακες του συνεργείου αυτοκινήτων 

και των κτιρίων της ΓΓΔΕ
Μόνιμο προσωπικό
2 υπάλληλοι 3.960 ώρες, 12.400 €
Προσωπικό με σύμβαση
1 υπάλληλος 1.980 ώρες, 7.850 €
2. Δ/νση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημ. Έργων (Δ14)
Φύλακες − νυκτοφύλακες του κτιριακού συγκροτήμα−

τος της Δ/νσης ΚΕΔΕ.
Μόνιμο προσωπικό
4 υπάλληλοι 7.920 ώρες, 25.500 €
3. Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΥΑΣ)
Φύλακες − νυκτοφύλακες των αποθηκών της ΥΑΣ στον 

Ασπρόπυργο.
Μόνιμο προσωπικό
4 υπάλληλοι 5.600 ώρες, 17.000 €
4. Δ/νση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας 

(ΔΚΕΣΟ)
Φύλακες − νυκτοφύλακες των συνεργείων αυτοκινήτων 

και του κτιρίου της ΔΚΕΣΟ.
Μόνιμο προσωπικό
3 υπάλληλοι 4.000 ώρες, 12.000 €
Προσωπικό με σύμβαση
1 υπάλληλοι 1.000 ώρες, 3.800 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
  F

    Αριθμ. 639 (4)
Ανάθεση έργων στην Εταιρεία 
«ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 

ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2749/1997 
(ΦΕΚ 67Α΄/6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του 
ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275Α΄/3−12−1998),

β) της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατα−
σταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997 
(ΦΕΚ 67Α΄/6−5−1997) και την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 21 του ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174Α΄/1−9−1997),

γ) της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 
2408/1996 (ΦΕΚ 104Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικαταστα−
θεί με την περίπτωση γ’ της παρ. 5 του άρθρου 21 του 
ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174Α΄/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί 
με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 
275Α΄/3−12−1998), και

δ) της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του 
ν. 2408/1996 (ΦΕΚ 104Α΄/4−6−1996), όπως έχει προστεθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 60 του ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 
165Α΄/30−6−2003).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 205/2004 γνωμοδότηση του Γ΄ 
τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 166/22−1−2010 γνωμοδότηση 
του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων ασφάλειας 
στα κτίρια και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά τα 
πρόσφατα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα τρομοκρατι−
κών ενεργειών, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην Εταιρεία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε.» τα παρακάτω έργα:

1) «Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του 
έργου: «Εγκατάσταση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο του 
νέου Ειρηνοδικείου Αθηνών».

2) «Μελέτη, δημοπράτηση, επίβλεψη και παραλαβή του 
έργου: «Εγκατάσταση μέτρων ασφαλείας στο κτίριο των 
Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 1016/18/47−β΄ (5)
Σύσταση Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) στο 

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη 
Τις διατάξεις:
1. Tου άρθρου 19 παρ. 1 και 2 του ν.3882/2010 «Εθνική 

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με 
την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες 
διατάξεις. Τροποποίηση του ν.1647/1986 «Οργανισμός 
Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
και άλλες σχετικές διατάξεις» (Α΄ 141)» (Α΄ 166).

2. Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ.184/2009 «Σύσταση Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιο−
τήτων του» (Α΄ 213).

4. Περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας [ν. 2690/1999 (Α΄ 45)].
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5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σύσταση «Κομβικών Σημείων Επαφής»

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
τέσσερις (4) διαρκείς συντονιστικές επιτροπές, με τίτλο 
«Κομβικά Σημεία Επαφής» (ΚΟΣΕ). 

2. Στα «ΚΟΣΕ» του Υπουργείου Προστασίας του Πο−
λίτη εκπροσωπούνται όλες οι εποπτευόμενες από το 
Υπουργείο δημόσιες αρχές, ήτοι:

α. Το Πρώτο Κομβικό Σημείο Επαφής εκπροσωπεί το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

β. Το Δεύτερο Κομβικό Σημείο Επαφής εκπροσωπεί 
το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

γ. Το Τρίτο Κομβικό Σημείο Επαφής εκπροσωπεί τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

δ. Το Τέταρτο Κομβικό Σημείο Επαφής εκπροσωπεί τη 
Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας.

Άρθρο 2

Συγκρότηση 

1. Το Πρώτο Κομβικό Σημείο Επαφής που εκπροσωπεί 
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας είναι πενταμε−
λές συλλογικό όργανο και αποτελείται από τους: 

α. Αστυν. Δ/ντή ΣΑΚΕΤΟ Ευθύμιο του Βασιλείου (Α.Γ.Μ. 
233366), Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., ως Πρόεδρο με 
αναπληρωτή τον Αστυν. Δ/ντή ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ Νικόλαο 
του Δημητρίου (Α.Γ.Μ. 229541).

β. Αστυν. Α΄ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ Ελευθέριο του Γεράσιμου 
(Α.Γ.Μ. 268183), Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. με αναπλη−
ρώτρια την Ανθ/μο ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννα του 
Θεοδώρου (Α.Γ.Μ. 269743).

γ. Αστυν. Α΄ ΧΑΛΒΑΤΖΗ Γιαννούλα του Ηλία (Α.Γ.Μ. 
241342), Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α. με αναπληρωτή τον 
Αστυν. Β΄ ΚΟΓΙΑ Μάριο του Γεωργίου (Α.Γ.Μ. 261244).

δ. Αστυν. Υποδ/ντή ΜΑΝΙΑΤΗ Αναστάσιο του Βασιλείου 
(Α.Γ.Μ. 232063), Δ/νση Οργάνωσης−Νομοθεσίας/Α.Ε.Α. με 
αναπληρωτή τον Υπαστυν. Α΄ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟ Κων−
σταντίνο του Σωτηρίου (Α.Γ.Μ. 261271).

ε. Αστυν. Β΄ ΣΙΑΜΗΤΡΑ Ιωάννη του Δημητρίου (Α.Γ.Μ. 
260689), Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α. με αναπληρωτή τον 
Υπαστυν. Α΄ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο του Διονυσίου 
(Α.Γ.Μ. 267120).

2. Το Δεύτερο Κομβικό Σημείο Επαφής που εκπροσω−
πεί το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος είναι πεντα−
μελές συλλογικό όργανο και αποτελείται από τους:

α. Υποπυραγό (12810) ΜΑΛΟΥΝΗ Αλέξανδρο του Δημη−
τρίου, Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυ−
ροσβεστικού Σώματος (199 − Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.), ως Πρόεδρο.

β. Ανθυποπυραγό (12805) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Αναστάσιο 
του Γεωργίου, Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών/
Α.Π.Σ. με αναπληρώτρια την Υποπυραγό (15510) ΦΟΥΣΙ−
ΑΝΗ Χαρίκλεια του Γεωργίου.

γ. Υποπυραγό (14387) ΚΟΥΪΝΕΛΗ Ιωάννη του Θωμά, 
Πυροσβεστική Ακαδημία με αναπληρωτή τον Αρχιπυ−
ροσβέστη (15181) ΚΑΖΟΥΚΑ Βασίλειο του Γεωργίου, 
Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο Υπηρεσιών Πυρο−
σβεστικού Σώματος (199 – Σ.Ε.Κ.Υ.Π.Σ.).

δ. Υποπυραγό (14385) ΚΟΡΟΣΙΑΔΗ Παντελή του Χα−
ραλάμπους, Δ/νση Οικονομικών/Α.Π.Σ. με αναπληρώτρια 

την Υποπυραγό (10704) ΚΑΤΣΙΝΟΥΛΑ Κωνσταντίνα του 
Ελευθερίου.

ε. Υποπυραγό (10692) ΚΑΡΡΑ Αικατερίνη του Λάμπρου, 
Πυροσβεστική Ακαδημία με αναπληρώτρια την Υποπυ−
ραγό (12900) ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ Μαρία του Λουκά.

3. Το Τρίτο Κομβικό Σημείο Επαφής που εκπροσωπεί 
τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι εξα−
μελές συλλογικό όργανο και αποτελείται από τους: 

α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Φοίβο του Νικολάου (ΑΗ 519494), Π.Ε. 
Δασολόγων, Προϊστάμενο Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντι−
μετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, ως Πρόεδρο.

β. ΑΝΤΩΝΑΚΟ Ανδρέα του Κωνσταντίνου (Τ 183730), 
Π.Ε. Γεωλόγων, Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης 
Εκτάκτων Αναγκών με αναπληρώτρια την ΤΕΣΤΕΜΠΑΣΗ 
Κυριακή του Νικολάου (ΑΗ 146836), Π.Ε. Δασολόγων, 
υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα−
σίας.

γ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κωνσταντίνο του Γεωργίου (Π 
747183), Τ.Ε. Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινω−
νιών, Δ/νση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης με 
αναπληρωτή το ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Φώτιο του Αθανασίου (Ρ 
770307), Τ.Ε. Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία, 
Δ/νση Οικονομικού και Διοικητικής Υποστήριξης.

δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Δημήτριο του Νικολάου (Τ 036421), 
Π.Ε. Φυσικών – Μετεωρολόγων, Δ/νση Σχεδιασμού και 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, με αναπληρώτρια 
την ΒΑΚΟΥΛΗ Αλκμήνη του Ευστρατίου (ΑΕ 425749), 
Π.Ε. Διοικητικής Οργάνωσης, Δ/νση Οικονομικού και 
Διοικητικής Υποστήριξης.

ε. ΠΡΕΣΒΕΛΟΥ Αικατερίνη του Κωνσταντίνου (Ρ 
057311), Π.Ε. Διοικητικής Οργάνωσης, Δ/νση Οικονομι−
κού και Διοικητικής Υποστήριξης, με αναπληρωτή τον 
ΣΧΟΙΝΑ Χρήστο του Αλεξίου (ΑΗ 544277), Π.Ε. Λογιστι−
κής και Χρηματοοικονομικής, Δ/νση Οικονομικού και 
Διοικητικής Υποστήριξης.

στ. ΓΑΛΑΝΗ Αρτέμιδα του Νικολάου (Π 395615), Π.Ε. 
Χημικών Μηχανικών, Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώ−
πισης Εκτάκτων Αναγκών.

4. Το Τέταρτο Κομβικό Σημείο Επαφής που εκπρο−
σωπεί τη Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας 
είναι πενταμελές συλλογικό όργανο και αποτελείται 
από τους: 

α. Πλωτάρχη Λ.Σ. (ΑΜ.957), ΤΣΙΚΛΟ Δημήτριο του Ιω−
άννη, Κέντρο Εφοδιασμού/Λ.Σ., ως Πρόεδρο, με αναπλη−
ρωτή τον Υποπλοίαρχο Λ.Σ. (ΑΜ.36Τ) ΜΠΙΜΠΗ Χρήστο 
του Αναστασίου, Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

β. Υποπλοίαρχο (Τ) Λ.Σ. (ΑΜ.16Τ) ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ Γεωργία 
του Δημητρίου, Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας με ανα−
πληρωτή τον Υποπλοίαρχο (Τ) Λ.Σ. (ΑΜ.49Τ) ΓΟΥΣΙΑ 
Χρήστο του Κωνσταντίνου, Δ/νση Πληροφορικής και 
Νέων Τεχνολογιών.

γ. Ανθυποπλοίαρχο (Τ) Λ.Σ. (ΑΜ.61Τ) ΓΚΕΚΑ Σωτήριο 
του Θεοδώρου, Δ/νση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολο−
γιών με αναπληρωτή τον Υποπλοίαρχο (Τ) Λ.Σ. (ΑΜ.69Τ) 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιο του Κωνσταντίνου, Δ/νση Πλη−
ροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

δ. Υποπλοίαρχο Λ.Σ. (ΑΜ.1086) ΠΑΓΩΝΗ Αθανάσιο του 
Στεφάνου, Δ/νση Ασφαλείας και αναπληρωτή τον Επι−
κελευστή Λ.Σ. (ΑΜ.4122) ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ Κωνσταντίνο του 
Αθανασίου, Δ/νση Προσωπικού/Λ.Σ.

ε. Υποπλοίαρχο (Τ) Λ.Σ. (ΑΜ.38Τ) ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ 
Νικήτα του Μιχαήλ, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με 
αναπληρώτρια την Υποπλοίαρχο Λ.Σ. (ΑΜ.1095) ΜΑΚΡΗ 
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Μαρία του Βασιλείου, Δ/νση Προγραμματισμού, Οργά−
νωσης και Εκπαίδευσης.

Άρθρο 3

Αρμοδιότητες ΚΟΣΕ 

1. Κάθε κομβικό Σημείο Επαφής είναι εντεταλμένο για 
την καταγραφή, καθώς και τη διασφάλιση των απαιτή−
σεων του ν. 3882/2010 για την προμήθεια, τήρηση και 
επικαιροποίηση όλων των γεωχωρικών δεδομένων και 
υπηρεσιών των δημόσιων αρχών που εκπροσωπεί και 
διενεργεί τον αναγκαίο εσωτερικό συντονισμό με τις 
εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και τους εποπτευόμενους φορείς του και 
αποτελεί το επίσημο σημείο επαφής και συνεργασίας 
των δημοσίων αρχών που εκπροσωπεί με τον Οργα−
νισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος 
(ΟΚΧΕ).

2. Ειδικότερα, το έργο των ΚΟΣΕ του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη περιλαμβάνει:

α. Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή 
καταλόγου, μεταξύ άλλων:

(1) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδο−
μένων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών 
που εκπροσωπεί, 

(2) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δη−
μοσίων αρχών που εκπροσωπεί,

(3) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γε−
ωχωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

(4) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρή−
σης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφορι−
ών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης 
γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο και

(5) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης 
των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες 
δημόσιες αρχές και τρίτους.

β. Την υποχρέωση ενημέρωσης του Οργανισμού Κτη−
ματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την πρό−
θεση οποιουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκ−
προσωπείται από τα ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει 
ή να επικαιροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

γ. Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκ−
προσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και 
διοικητικών μέτρων ώστε:

(1) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρε−
σίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην Εθνική 
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών,

(2) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται 
από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δε−
δομένα και υπηρεσίες, να συμφωνούν με τις προβλέψεις 
του ν. 3882/2010 (Α΄ 166) και

(3) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις 
της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνι−
κού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας 
και Υπηρεσιών».

δ. Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί 
ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδος σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
3882/2010.

3. Τα ΚΟΣΕ προτείνουν στις δημόσιες αρχές που 
εκπροσωπούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις 
διατάξεις του ν. 3882/2010.

΄Αρθρο 4

Λειτουργία

1. Τα ΚΟΣΕ συνεδριάζουν νομίμως με την παρουσία 
του Προέδρου τους ο οποίος καθορίζει την ημέρα και 
ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, 
τα μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα 
της ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμ−
ματέα στα μέλη του ΚΟΣΕ τουλάχιστον 2 ημέρες πριν 
από τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστο−
ποιούνται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία μέρα πριν 
από τη συνεδρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται 
ακόμη και με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 
τηλεομοιοτυπία, τούτο όμως πρέπει να αποδεικνύεται 
με σχετική υπογεγραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή 
με καταχώρηση στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων 
του ΚΟΣΕ στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα 
πρακτικά, οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις 
συνεδριάσεις του ΚΟΣΕ.

2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται με την 
ημερήσια διάταξη. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία 
των μελών του ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η 
πραγματοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιά−
σκεψης. Στην περίπτωση αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται 
κατά τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως 
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του ν. 
3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχωρικών 
δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη του οικείου ΚΟΣΕ 
μπορούν να επικοινωνούν με τους εποπτευόμενους φο−
ρείς ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται 
να κοινοποιούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική 
αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΟΣΕ 
το οποίο διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

4. Γραμματειακή υποστήριξη σε κάθε ΚΟΣΕ θα παρέ−
χει μέλος του, που θα ορισθεί με τον αναπληρωτή του, 
με απόφαση του Προέδρου του ΚΟΣΕ.

5. Για την εκτέλεση του έργου τους τα ΚΟΣΕ δύναται 
να επιβοηθούνται από ομάδες εργασίας που συγκρο−
τούνται με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου, σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 
3882/2010. 

΄Αρθρο 5

Αποφάσεις − Πρακτικά

1. Οι αποφάσεις των ΚΟΣΕ λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών, η δε ψηφοφορία εί−
ναι φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που 
συμμετέχουν στην τηλεδιάσκεψη.

2. Για τις συνεδριάσεις των ΚΟΣΕ τηρούνται πρακτικά, 
τα οποία συντάσσει ο γραμματέας του και τα οποία 
διατηρούνται και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημο−
νεύονται, ιδίως, ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος 
συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτι−
κή απλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η 
μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι 
αποφάσεις που λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι 
γνώμες των μελών που μειοψήφησαν.

3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
αναρτάται στο διαδίκτυο.



5188 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

΄Αρθρο 6

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την 
παρούσα εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

Άρθρο 7

΄Εναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2011 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
F

(6)
   Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Χατζή Μαριάννα του Ελευθερίου.

    Με την υπ’ αριθμ. 515/4−2−2011 απόφαση της Αντιπε−
ριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα 
Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 1 και 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247), του άρθου 1 
παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α΄ 39) του 
άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄ 43), και του άρθρου 186 
παρ. 2 περιπτ. ΙΙ αριθμ. 17 του Ν. 3852/2010, χορηγείται 
στην Χατζή Μαριάννα του Ελευθερίου, κατοίκου Δήμου 
Αγ. Δημητρίου Αττικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Η Αντιπεριφερειάρχης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΛΙΟΥΜΗ 
F

    Αριθμ. Οικ. 360 (7)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση για 

το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011 υπαλλήλων της Περι−
φέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18 
εδ. 2 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, σύμ−
φωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας 
με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. 
και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών, 
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/ 
15.3.2010). 

5. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν.2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
κ.λπ.».

7. Τις διατάξεις του ΠΔ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27.12.2010) 
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης 
Διοίκησης και της Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση των 
οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό των ανωτέρω 
Διευθύνσεων πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας 
τους και ειδικότερα αφενός την ανάγκη συγκέντρωσης 
και παράδοσης του αρχείου των αδειών εκμετάλλευσης 
περιπτέρων, λόγω μεταφοράς της σχετικής αρμοδιότη−
τας στους οικείους Δήμους του Ν. Λάρισας, την ανάγκη 
καταστροφής του αρχείου των εκδοθέντων διαβατηρί−
ων από τη Ν.Α. Λάρισας την τελευταία πενταετία και την 
ανάγκη συγκέντρωσης και παράδοσης του αρχείου του 
Τμήματος Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης της Ν.Α. 
Λάρισας λόγω μεταφοράς αρμοδιοτήτων στους οικείους 
Δήμους και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας.

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2010 της πρώην Ν.Α. Λάρισας 
και θα προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας.

10. Το γεγονός ότι κατά το Α΄ εξάμηνο του έτους 2011 
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Διοίκησης 
και στη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη δεκαπέντε 
(15) υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά 
για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι 
πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από 17.00 έως 19.00, 
ήτοι κατά μήνα μέχρι σαράντα (40) ώρες ο καθένας, 
αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση έντεκα (11) διοικητικών υπαλλήλων της Δ/νσης 
Διοίκησης και τεσσάρων (4) διοικητικών υπαλλήλων της 
Δ/νσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας για το Α’εξάμηνο του έτους 2011, λόγω κάλυψης 
των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το 
Α’ εξάμηνο του έτους 2011 και μέχρι 3600 ώρες συνολι−
κά για δεκαπέντε (15) διοικητικούς υπαλλήλους και συ−
γκεκριμένα για έντεκα (11) υπαλλήλους που υπηρετούν 
στη Δ/νση Διοίκησης και τέσσερις (4) υπαλλήλους που 
υπηρετούν στη Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι με σαράντα 
(40) ώρες το μήνα για έξι (6) μήνες = 15 x 40 x 6 = 3600 
ώρες.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2011.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 3.569,87 
ευρώ μηνιαίως, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπο−
λογισμού οικονομικού έτους 2011, του φορέα 90−35/072 
και των ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
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ζονται οι Προϊστάμενοι των Δ/νσεων Διοίκησης και Εξυ−
πηρέτησης του Πολίτη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η παρούσα απόφαση ορίζεται να έχει αναδρομική ισχύ 
ενός μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησεως.

  Λάρισσα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

      Στη διόρθωση σφάλματος της υπ’ αριθμ. Δ6Α 10000473 
ΕΞ2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 134/τ. Β΄/9.2.2011 γίνεται η εξής 
διόρθωση, στη σελίδα 2076 και στην 1η στήλη.

από το εσφαλμένο: «Δ6Α 10000437 ΕΞ2011»,
στο ορθό: «Δ6Α 10000473 ΕΞ2011».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F
(9)

      Στο ΦΕΚ 2055/τ. Β΄/31.12.2010 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αρ. πρ. 07/ΔΤΑ/οικ. 9441/2010 διαπιστωτική πράξη του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, σχετικά με τη μεταφορά υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών/−στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρατικούς Δήμους, διορθώνεται η μία εγγραφή α/α 26 στο όνομα:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ

26 ΤΕΜΟΓΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 9ο ΔΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
από το λανθασμένο:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ

26 ΤΕΜΟΓΙΑΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΛΗΡΕΣ 9ο ΔΣ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Στο ορθό και πραγματικό:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΕΙΔΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ/ 
ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ

26 ΤΕΜΟΓΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 21ο ΝΓ ΚΟΡ/ΛΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Η εγγραφή α/α 23 παραμένει ως έχει.

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02003470403110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .

 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858
 -  63 210 4135228 -  2410 597449

 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.

•  Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

. . .

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. και Γ.Ε.Μ.Η. 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 επι−
στρέφονται.

•  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 τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   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.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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