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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12304/ΕΥΘΥ 594 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44210/ΚΠΣ Γ΄ 299/27.12.2000 

(ΦΕΚ 1623/Β΄/29.12.2000) Υπουργικής απόφασης περί 
καθορισμού των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων 
του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται σύμ−
φωνα με το Άρθρο 7 παρ. 2Α του Ν.2860/2000, στην 
υπηρεσία διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος Ηπείρου. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007) «Διαχείριση, 

έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007 −2013», όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 18 αυτού 
παρ. 1(α).

2. Το Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 
22.4.2005)

4. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) για την ανα−
σύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» 
κ.λπ.
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5. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009) περί καθορι−
σμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28.9.2010) «Σύσταση 
Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Το Π.Δ. 178/2000 (165/Α΄/14.7.2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού αριθμ. 2876/2009 
(ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων»

9. Την υπ’ αριθμ. 4014/ΔΙΟΕ 120/2011 (ΦΕΚ Β΄ 134) Κοινή 
Υπουργική απόφαση περί σύστασης Ειδικής Γραμμα−
τείας Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 
1642/Β΄/14.10.2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, Παναγιώτη Ρήγα.

10. Την υπ’ αριθμ. 41544/ΓΚΠΣ 279 (ΦΕΚ 1501/Β΄/08.12.2000) 
κοινή υπουργική απόφαση περί σύστασης Ειδικής Υπη−
ρεσίας στην Περιφέρεια Ηπείρου με τίτλο «Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6635/733/1.3.2011 πρόταση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας περί τροποποίησης 
της υπ’ αριθμ. 44210/ΚΠΣ Γ΄ 299/27.12.2000 (ΦΕΚ 1623/
Β΄/29.12.2000) Υπουργικής απόφασης περί καθορισμού 
των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσω−
πικού που μετακινείται ή αποσπάται στην Ενδιάμεση 
Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου.

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

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44210/ΚΠΣ Γ΄299/ 
27.12.2000 (ΦΕΚ 1623/Β΄/29.12.2000) Υπουργικής από−
φασης περί καθορισμού των τυπικών και ουσιαστικών 
προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή απο−
σπάται στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ηπείρου 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Ο τίτλος και το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’ 
αριθμ. 44210/ΚΠΣ Γ΄ 299/27.12.2000 Υπουργικής απόφα−
σης αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2

Τυπικά, ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα για το 
προσωπικό της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευ−
σης (ΓΙΕ) και των Προϊσταμένων Μονάδων

Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ και των Προϊ−
σταμένων Μονάδων απαιτούνται τα κατωτέρω τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα:..»

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 προ−
στίθεται περίπτωση γ) ως εξής:

«γ) Για τη θέση των Προϊσταμένων Μονάδων απαι−
τείται:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου 
ιδρύματος της αλλοδαπής

2. Ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία
i. Οκταετής (8) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 

με εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στην εκτέλεση, 

διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών 
προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμμάτων

ii. Εξαετής (6) για όσους είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού 
τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου 
σπουδών της αλλοδαπής, ετήσιας τουλάχιστον φοίτη−
σης, ή είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 
Διοίκησης με εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην 
εκτέλεση, διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο 
κοινοτικών προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμ−
μάτων.

iii. Τριετής (3) για όσους είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 
με εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκτέλεση, 
διαχείριση, συντονισμό, σχεδιασμό, έλεγχο κοινοτικών 
προγραμμάτων ή αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται είτε η άσκηση 
ελευθερίου επαγγέλματος συναφούς με το πεδίο της 
Υπηρεσίας, είτε η απασχόληση με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας, είτε η υπηρεσία ως υπαλλήλου σε φορείς του 
δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα.»

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 44210/ΚΠΣ Γ΄ 299/ 
27.12.2000 Υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

F
(2)

   Απόφαση υπαγωγής της εταιρείας «Π. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΒΕΕ», 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης. 

 Με την αρ. πρωτ. 60362/ΥΠΕ/5/002537/Ε/Ν.3299/2004/ 
29.12.10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Π. ΣΚΟΥΡ−
ΤΗΣ ΑΒΕΕ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας 
αυγού, στη θέση Συκιά Κυνηγού, πρώην Κοινότητα 
Χιλιομοδίου, νυν Δήμος Τενέας, στο Νομό Κορινθίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού εννέα εκα−
τομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων 
ευρώ (9.187.900 €).

Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 45%, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων 
εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πε−
νήντα πέντε ευρώ (4.134.555 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7), νέες 
θέσεις μόνιμης απασχόλησης που αντιστοιχούν σε 7 
Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17/12/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως  

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 
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(3)
   Υπαγωγή της εταιρείας «ΕΣΑΕΙ (ESAI) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΣΑΕΙ 
Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. 

 Με την αρ. Πρωτ. 59598/ΥΠΕ/5/02474/Ε/Ν. 3299/04/27−12−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίνεται η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΕΣΑΕΙ (ESAI) 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με δ.τ. « ΕΣΑΕΙ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ−
ρεται α) στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδος 
κλασικού τύπου 5* και β) στην επέκταση της μονάδος 
που βρίσκεται στην περιοχή Καμίνια του Αγροκτήματος 
Νέων Ρόδων του Δήμου Σταγίρων Ακάνθου, του Νομού 
Χαλκιδικής, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης δέκα 
πέντε εκατομμυρίων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων 
χιλιάδων εξακοσίων (15.434.600,00) ευρώ, με ποσοστό 
επιχορήγησης 31,963% δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα 
τριών χιλιάδων τετρακοσίων (4.933.400,00) ευρώ. Το 
ποσό αυτό της επιχορήγησης αναλύεται ως εξής:

1. σε ποσό 2.630.106,38 €, ήτοι ποσοστό 34% για την 
1η ενότητα του επενδυτικού σχεδίου για την οποία χο−
ρηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για Μικρο−
μεσαίες Επιχειρήσεις κόστους 7.735.607,01 €.

2. σε ποσό 883.113,27 €, ήτοι ποσοστό 39% για την 2η 
ενότητα του επενδυτικού σχεδίου για την οποία χορη−
γείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για Μικρομε−
σαίες Επιχειρήσεις κόστους 2.264.392,99 €.

3. σε ποσό 1.050.998,25 €, ήτοι ποσοστό 25% για την 
1η ενότητα της επένδυσης για την οποία δεν χορηγεί−
ται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις κόστους 4.203.992,99 €.

4. σε ποσό 369.182,10 € ήτοι ποσοστό 30% για την 2η 
ενότητα της επένδυσης για την οποία δεν χορηγείται 
το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις κόστους 1.230.607,01 €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι (20) νέες 
θέσεις απασχόλησης ή 20,00 ΕΜΕ. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25−11−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 
F

   Αριθ. ΔΥ(3−4)/Γ.Π.οικ.32078 (4)
Κατάργηση του Περιφερειακού Γραφείου Βόρειας Ελ−

λάδας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας 
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ/Π.Γ.Β.Ε.) 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  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/τος 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 του Ν.3370/2005 
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας 
υγείας και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 176/Α΄/2005).

3. Τις διατάξεις του όγδοου άρθρου παρ. 3 του Ν. 3527/ 
2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 25/Α΄/2007).

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)/ΓΠ οικ 116348/1−9−2009 υπουρ−
γική απόφαση «Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακού 
Γρα φείου Βόρειας Ελλάδας του Εθνικού Κέντρου Επιχειρή−
σεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ/Π.Γ.Β.Ε.)» (Φ.Ε.Κ. 1821/Β΄/2−9−2009).

5. Την απόφαση της 1ης συνεδρίασης (ΘΕΜΑ 7°) της 
23−4−2010 του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Πε−
ριφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Το Περιφερειακό Γραφείο Βόρειας Ελλάδας του 
Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (Ε.Κ.ΕΠ.Υ/Π.Γ.Β.Ε.), 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που συστήθηκε με τις διατά−
ξεις της υπ’ αριθμ. ΔΥ(3−4)/ΓΠ οικ 116348/1−9−2009 (Φ.Ε.Κ. 
1821/Β΄/2−9−2009) υπουργικής απόφασης καταργείται.

2. Οι αρμοδιότητές του ασκούνται στο εξής από την 
3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια, εξαιρουμένων:

α) των αρμοδιοτήτων για την διαχείριση καταστάσεων 
εκτάκτου ανάγκης που ασκούνται από το Ε.Κ.ΕΠ.Υ, και

β) των αρμοδιοτήτων κίνησης ασθενοφόρων για με−
ταφορές και διακομιδές ασθενών στη Βόρεια Ελλάδα, 
οι οποίες ασκούνται στο εξής από το Ε.Κ.Α.Β.

3. Το πάσης φύσεως ιατρικό, διοικητικό ή λοιπό προ−
σωπικό το οποίο έχει αποσπασθεί ή διατεθεί με οποι−
ονδήποτε τρόπο στο Περιφερειακό Γραφείο Βόρειας 
Ελλάδας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. επανέρχεται αυτοδικαίως στις 
οργανικές του θέσεις.

4. Τα περιουσιακά στοιχεία του Περιφερειακού Γρα−
φείου Βόρειας Ελλάδας του Ε.Κ.ΕΠ.Υ. περιέρχονται στην 
κυριότητα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι λεπτο−
μέρειες της παράδοσης των περιουσιακών στοιχειών και 
κάθε τι άλλο που αφορά στη διακοπή της λειτουργίας 
του Περιφερειακού Γραφείου Βόρειας Ελλάδας του 
Ε.Κ.ΕΠ.Υ. θα ρυθμισθεί με απόφαση του Διοικητή της 
3ης Υγειονομικής Περιφέρειας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 
F

       Αριθ. οικ.763 (5)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, 

καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργα−
σία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, ερ−
γασίας κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το A΄ εξάμη−
νο του έτους 2011, για το προσωπικό του Τμήματος 
Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και του οδηγού 
της Π.Ε. Λάρισας. 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

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

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης», και τις διατάξεις 
του αρ.25 παρ, 7 του Ν. 2738/99, βάσει των οποίων δια−
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πιστώνεται η ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και 
η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή για το προσωπικό 
που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και 
το οποίο μεταφέρθηκε στην Δ/νση Ανάπτυξη της Π.Ε. 
Λάρισας, σύμφωνα με την αρ.6/03−01−2011 (ΦΕΚ 66/28−
01−2011 τ. Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
περί αυτοδίκαιης μεταφοράς του προσωπικού της Ν.Α. 
Λάρισας στην Περιφέρεια.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−10/
τ.A΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 Ν.3205/2003, βάσει των 
οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
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. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31−12−2003 διαταγή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν. 2503/1997 και 
του Ν.3833/2010 «περί δημοσιονομικής προσαρμογής».

6. Την αριθ. 10891/31−7−2007 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, «Περί καθορισμού 
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες».

7. Το γεγονός ότι στους Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋ−
πολογισμού εξόδων έτους 2010 της Ν.Α. Λάρισας έχουν 
εγγραφεί πιστώσεις ύψους 10.000 ευρώ και 14.000 ευρώ 
αντίστοιχα και επίσης θα γίνει η αντίστοιχη πρόβλεψη 
και στον προϋπολογισμό του 2011.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3γ του Ν. 2592/ 
1998.

10. Την αναγκαιότητα διενέργειας Αγορανομικών και Ποι−
οτικών ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο των επιχειρήσεων για 
την προστασία των καταναλωτών και κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.

11. Τις Αγορανομικές Διατάξεις και τις Διατάξεις του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αναφέρονται στους 
όρους που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα και ποτά και 
τα λοιπά είδη που διατίθενται στην κατανάλωση.

12. Το γεγονός, ότι κατά το A΄ εξάμηνο του έτους 2011 
από το προσωπικό που υπηρετεί, εννέα (9) υπάλληλοι 
και ένας (1) οδηγός, απαιτείται να εργάζεται υπερωριακά 
για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι 
τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα από 17:00 έως 22:00, κατά 
μήνα σαράντα ώρες ο καθένας και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και κατά τις νυχτερινές 
ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε−
ρών μέχρι δέκα έξι (16) ώρες ο καθένας το μήνα, κατά 
περίπτωση, αποφασίζουμε: 

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, δέκα 
(10) υπαλλήλων για το A΄ εξάμηνο του έτους 2011, λόγω 
κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υπο−
χρεώσεων μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το A΄ εξάμηνο του έτους 2011 και μέχρι 4.320 
ώρες συνολικά για εννέα (09) υπαλλήλους που υπηρε−
τούν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης 
Ανάπτυξης Π.Ε.. Λάρισας, και ένα (1) οδηγό της Π.Ε.. 
Λάρισας, ως κατωτέρω:

1. Υπερωρίες:
δέκα (10) υπάλληλοι με σαράντα (40) ώρες το μήνα 

για έξι (6) μήνες= 10X40X6=2.400 ώρες.
2. Νυχτερινά:
δέκα (10) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για 

έξι (6) μήνες=10X16X6=960 ώρες. 
3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα:
δέκα (10) υπάλληλοι με δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για 

έξι (6) μήνες = 10X16X6=960 ώρες.
Γ) Έργο των υπαλλήλων θα είναι ο ποιοτικός και αγο−

ρανομικός έλεγχος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
των αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων, εργαστηρίων πα−
ραγωγής τροφίμων, καταστημάτων λιανικής πώλησης, 
εστιατορίων, ταβερνών, ουζερί, οβελιστηρίων καθώς 
και λοιπών καταστημάτων πώλησης καταναλωτικών 
αγαθών με στόχο την προστασία του καταναλωτικού 
κοινού.

Δ) Κατά τους ελέγχους θα συντάσσεται πίνακας στον 
οποίο θα αναφέρονται οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι 
και οι τυχόν παραβάσεις.

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

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό−
λησης των ανωτέρω ορίζεται ο Διευθυντής Ανάπτυξης 
της Π.Ε. Λάρισας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, κάθε προγενέστερη όμοια απόφαση 
παύει να ισχύει. 

 Λάρισα, 15 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ    
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