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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ. 700/51/83019 Σ. 437 (1)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31−7−2012

απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Υγείας 
«Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρ−
μάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων 
που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιω−
τικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» (ΦΕΚ 
Β΄ 2270/06−08−2012). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 6 του Ν.Δ. 107/1969 (ΦΕΚ Α΄ 28) «Περί 

διατάξεων τίνων αφορωσών την Υγειονομική Υπηρεσία 
του Στρατεύματος», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
115 του Ν. 3978/2011 (ΦΕΚ Α΄ 137) «Δημόσιες συμβάσεις 
έργων, υπηρεσιών και προμηθειών στους τομείς της 
Άμυνας και της Ασφάλειας − Εναρμόνιση με την οδηγία 
2009/81/ΕΚ− Ρύθμιση θεμάτων του ΥΠΕΘΑ», και ισχύει 
σήμερα.

β. Του άρθρου 40 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Δι−
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες 
διατάξεις».

γ. Της υπ’ αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31−7−2012 κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας 
και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τι−
μών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών 
προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα 
Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» 
(ΦΕΚ Β΄ 2270/6−8−2012)

δ. Της υπ’ αριθμ. Γ.Π/οικ. 61771/ 15−7−2014 απόφασης 
του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 1907) «Διατάξεις Τιμολό−
γησης Φαρμάκων».

ε. Της παραγράφου 13 του άρθρου 5 του νόμου 
2292/1995 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ−
γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενό−
πλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις».

στ. Του Π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και 
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού 
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών 
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και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Δι−
εθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 
Α΄ 76/10−4−2006).

ζ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/05 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίη−
ση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

η. Της υπ’ αριθμ. Υ304/1 Ιουλίου 2013 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Φωτεινή Γεννηματά» 
(ΦΕΚ Β΄ 1635), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Υ330/10−7−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Φωτεινή Γεννη−
ματά.» (ΦΕΚ Β΄ 1706).

θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. Φ. 700/95/82967/Σ.415/31−7−2012
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Άμυνας και Υγείας «Καθορισμός ποσοστού μείωσης των 
τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών 
προϊόντων που διατίθενται στους δικαιούχους από τα 
Στρατιωτικά Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους» 
(ΦΕΚ Β΄ 2270/6−8−2012), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το ποσοστό μείωσης των τιμών των φαρμάκων 
που διατίθενται στους δικαιούχους από τα Στρατιωτικά 
Φαρμακεία και τα υποκαταστήματα τους καθορίζεται 
ως εξής:

α. Για τα διατιθέμενα συνταγογραφούμενα φάρμακα 
με Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up) Φαρμακείου ίσο 
ή μεγαλύτερο του 12% επί της χονδρικής τιμής, στην 
εκάστοτε λιανική τιμή της επίσημης Κρατικής Διατίμη−
σης, ελαττωμένης κατά ποσοστό 10% υπέρ:

(1) Των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α) ή 
τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας 
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ), για τους δικαιούχους που απαλλάσσονται 
από τη συμμετοχή τους στη δαπάνη φαρμακευτικής 
τους περίθαλψης.

(2) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους 
που συμμετέχουν στη δαπάνη της φαρμακευτικής τους 
περίθαλψης με ποσοστό συμμετοχής ίσο ή μεγαλύτερο 
του ποσοστού έκπτωσης.

(3) Των ιδίων των δικαιούχων, για τους δικαιούχους 
που συμμετέχουν στη δαπάνη της φαρμακευτικής τους 
περίθαλψης με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του πο−
σοστού έκπτωσης και εν συνεχεία υπέρ των Φ.Κ.Α. ή τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για το υπολειπόμενο ποσοστό μέχρι το 10%.

(4) Των ιδίων των δικαιούχων στη συνολική επιβάρυν−
ση όπως αυτή προκύπτει από τη διαφορά λιανικής τιμής 
και τιμής αποζημίωσης φαρμάκου.

(5) Των ιδίων των δικαιούχων στην ελεύθερη πώληση 
φαρμάκων όπου αυτή προβλέπεται.

β. Για τα διατιθέμενα συνταγογραφούμενα φάρμακα 
με Ποσοστό Μικτού Κέρδους (mark up) Φαρμακείου κάτω 
του 12% επί της χονδρικής τιμής, στην εκάστοτε λιανική 
τιμή της επίσημης Κρατικής Διατίμησης.

2. Τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗΣΥΦΑ) 
καθώς και τα συναφή φαρμακευτικά προϊόντα (παρα−
φαρμακευτικά, επιδεσμικά κ.λπ.), διατίθενται στην τιμή 
απόκτησης τους, προσαυξημένη κατά 10% πλέον νομί−
μων επιβαρύνσεων.»

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
F

   Αριθμ. 49648/2787 (2)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−

μιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Ξηράς Νάξου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−

στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις».

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄)

δ) Του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012)

2. Το αντίγραφο υπ' αριθμ. 04/2014 πρακτικού της 
Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Ξηράς Νάξου σχετικά 
με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Ξηράς Νάξου, το οποίο μας 
εστάλει με το υπ’ αριθμ. 05/16−12−2014 διαβιβαστικό.

3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Κ.Α.Φ. Ξηράς Νάξου η οποία ελήφθη την 16−12−2014, 
σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ 
Κ.Α.Φ. Ξηράς Νάξου που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου 
Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Νάξου και τη 
διάλυση αυτού.

2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ. 
Ξηράς Νάξου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης 
φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται 
στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφά−
παξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), 
ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι 
31.12.2013, ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου 
χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως 
των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που 
προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας 
και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος 
για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται 
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της 
εφάπαξ αποζημίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως 
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική 
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος 
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προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω 
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα−
γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, 
μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και 
δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ 
αποζημίωση.

Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν 
ικανοποιούνται.

Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, 
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός 
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται 
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, 
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα 
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών δια−
τάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, 
το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, 
χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του 
υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός 
και το αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. θα φυλάσσεται 
προσωρινά στην Επιθεώρηση Εργασίας Νάξου. Υφιστά−
μενες μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται 
αζημίως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.

3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Ξηράς Νάξου 
επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών, 
καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών 
και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

IΩΑΝΝΗΣ BPOYTΣΗΣ 

F
   Αριθμ. 48810/73 (3)
Κατάργηση πόρων και διάλυση του Κεφαλαίου Αποζη−

μιώσεως Φορτοεκφορτωτών Κ.Α.Φ Λιμένα Νάξου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 48 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλου−

στεύσεις − Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προ−
σώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα − Τροπο−
ποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 
ρυθμίσεις».

β) Του 2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
247/Α΄/95) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

γ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).

δ) Του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία υπουρ−
γείων...» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

2. Το αντίγραφο υπ' αριθμ. 05/2014 πρακτικού της Δι−
οικούσας Επιτροπής του Κ.Α.Φ. Λιμένα Νάξου σχετικά 
με τη διάλυση του Κ.Α.Φ. Λιμένα Νάξου, το οποίο μας 
εστάλει με το υπ’ αριθμ. 05/16−12−2014 διαβιβαστικό.

3. Το γεγονός ότι από τη παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 
του Κ.Α.Φ. Λιμένα Νάξου η οποία ελήφθει την 16−12−2014, 
σύμφωνα με την οποία καταργούνται οι πόροι υπέρ 
Κ.Α.Φ. Λιμένα Νάξου που αφορά σχηματισμό Κεφαλαίου 
Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Νάξου και τη 
διάλυση αυτού.

2. Τα εναπομείναντα αποθεματικά κεφάλαια του Κ.Α.Φ. 
Λιμένα Νάξου, μετά την ολοσχερή εξόφληση των πάσης 
φύσεως προς τρίτους τυχόν υποχρεώσεων, διανέμονται 
στα έχοντα δικαίωμα πρόσωπα προς απόληψη εφά−
παξ αποζημίωσης (φορτοεκφορτωτές και υπαλλήλους), 
ανάλογα των ετών συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. μέχρι 
31.12,2013. ανεξαρτήτως του ελάχιστου απαιτούμενου 
χρόνου συμμετοχής τους στο Κ.Α.Φ. και ανεξαρτήτως 
των γενικών και ειδικών όρων και προϋποθέσεων που 
προβλέπονται στο Κανονισμό Διοίκησης, Λειτουργίας 
και Παροχών του Κ.Α.Φ. για τη δημιουργία δικαιώματος 
για τη χορήγηση της εφάπαξ αποζημίωσης.

Κλάσμα του έτους πέραν των έξι (6) μηνών λογίζεται 
ως πλήρες έτος και υπολογίζεται για τη χορήγηση της 
εφάπαξ αποζημίωσης.

Από της εξαντλήσεως του οικείου λογαριασμού, όπως 
προβλέπεται παραπάνω, εξαντλείται κάθε οικονομική 
υποχρέωση του Κ.Α.Φ., λογιζομένου του δικαιώματος 
προς απόληψη εφάπαξ αποζημίωσης εκάστου δικαιού−
χου ως πλήρως ικανοποιημένου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα ισχύουν και για τις τυχόν οφει−
λόμενες εφάπαξ αποζημιώσεις των δικαιούχων φορτο−
εκφορτωτών και υπαλλήλων του Κ.Α.Φ., οι οποίοι λόγω 
οικονομικής αδυναμίας και λόγω έλλειψης των ανα−
γκαίων αποθεματικών του Κ.Α.Φ. δεν έχουν λάβει την, 
μέχρι ισχύος του Ν. 4250/2014, εφάπαξ αποζημίωση και 
δεν τους έχει καταβληθεί μερικά ή συνολικά η εφάπαξ 
αποζημίωση.

Τυχόν οικονομικές απαιτήσεις κάθε είδους των δικαι−
ούχων του Κ.Α.Φ. από τον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν 
ικανοποιούνται.

Τυχόν αδιάθετα κεφάλαια μετά την ολοσχερή καταβο−
λή των υποχρεώσεων και τη διανομή των αποθεματικών, 
καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία, ο εξοπλισμός 
και τα περιουσιακά στοιχεία του Κ.Α.Φ. περιέρχονται 
αυτοδίκαια, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, 
πράξης ή συμβολαίου, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα 
στο Ενιαίο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών 
(Ε.Κ.Α.Φ.), με την επιφύλαξη των συνταγματικών δια−
τάξεων περί δωρεών, κληρονομιών και κληροδοσιών, 
το οποίο έχει στο εξής την αποκλειστική κυριότητα, 
χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του 
υπό διάλυση Κ.Α.Φ. Η κινητή περιουσία, ο εξοπλισμός 
και το αρχείο του υπο διάλυση Κ.Α.Φ. θα φυλάσσεται 
προσωρινά στο Λιμενικό Κατάστημα Νάξου. Υφιστάμε−
νες μισθώσεις ακινήτων του υπό διάλυση ΚΑΦ λύονται 
αζημίως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2014.
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3. Η ολοκλήρωση διάλυσης του Κ.Α.Φ. Λιμένα Νάξου 
επέρχεται μετά την εκτέλεση των ανωτέρω ενεργειών, 
καθώς και με την κατάρτιση των σχετικών απολογισμών 
και την υποβολή τους για έγκριση από την αρμόδια 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

IΩΑΝΝΗΣ BPOYTΣΗΣ 

F
   Αριθμ. οικ. 360125/5984 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι−

ρέσιμων ημερών εργασίας έως 31/12/2015, για το μό−
νιμο και αποσπασμένο προσωπικό της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159 186 και 282 παρ. 1α

του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 132/2010 (ΦΕΚ 225/τ.Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011).
4. Το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 και τα άρθρα 17 και 18 του 

Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/8−8−2013).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 29 του Ν. 3528/2007 

(ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007), 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/
18−3−1998), 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/
09−09−1999) και 6 και 17 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/τ.Α΄/15−3−2010).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4014/2011. (ΦΕΚ 
209/τ.Α΄/21−9−2011).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014. (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/5−5−2014).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003. (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/23−12−2003).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011 
(ΦΕΚ 152/τ.Α΄/1−7−2011).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3613/2007 
(ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23−11−2007), όπως τροποποιήθηκαν με την 
αριθμ. 2/8554/0022/30−1−2012 κοινή απόφαση του ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/92237/0022/21−1−2013 κοινή από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 25/τ.ΥΟΔΔ/24−1−13).

12. Την αριθμ. 51670/19−12−2001 εγκύκλιο του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Καθιέρωση λειτουργίας των υπηρεσιών τε−
χνικού εξοπλισμού των Ν.Α. της χώρας σε 24ωρη βάση». 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 
242/τ.Α΄/1−12−1997) και του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν. 3698/
2008 (ΦΕΚ 198/τ.Α΄/2−10−2008). 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 237/
τ.Α΄/2003) και τις διατάξεις του N. 3728/2008 (ΦΕΚ 258/ 
τ.Α΄/18−12−2008).

15. Την αριθμ. 3951/εγκ. 3/20−9−2006 εγκύκλιο του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την οποία ζητά τη 
διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια όργανα της υγει−
ονομικής υπηρεσίας στα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος κατά την ημέρα αλλά και κατά τις νυ−
χτερινές ώρες. 

16. Την Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/1983) υγειονομική 
διάταξη του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας περί κα−
θιέρωσης υγειονομικών ελέγχων.

17. Την αριθμ. ΔΟΝΣ/17554/23−9−1987 κοινή απόφαση 
των υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 531/τ.Β΄/30−9−1987).

18. Το γεγονός ότι το Γραφείο Περιφερειάρχη, λει−
τουργεί σε 12ωρη βάση όλες τις ημέρες του έτους, 
Κυριακές, εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες στη διάθεση 
και εξυπηρέτηση του πολίτη.

19. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Γραφείων Αντιπε−
ριφερειαρχών και του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την 
διοργάνωση εκδηλώσεων εθνικών εορτών κ.τ.λ.

20. Τις ειδικές έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που 
παρουσιάζονται (χιονοπτώσεις, πλημμύρες, πυρκαγιές, 
σεισμοί) για την αντιμετώπιση των οποίων απασχολού−
νται οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Τεχνικών Εργων (έδρας 
και Περιφερειακών Ενοτήτων), της Αυτοτελούς Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας και των Τμημάτων αυτής καθώς 
και των Γραφείων ΠΑΜ−ΠΣΕΑ, πέραν του ωραρίου σε 
24ωρη βάση και με εργασία σε νυκτερινές ώρες, ημέρες 
αργίας και Κυριακές.

21. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας για την εφαρμογή των διατάξεων 
του προγράμματος Καλλικράτης, την αρχειοθέτηση 
των εγγράφων και την τακτοποίηση του αρχείου, την 
ηλεκτρονική καταχώρηση του προσωπικού μητρώου 
των υπαλλήλων και την εφαρμογή του προγράμματος 
Διαύγεια, την συντήρηση και αναβάθμιση των πληροφο−
ριακών συστημάτων, την σύνταξη Απολογισμού−Ισολογι−
σμού έτους 2014, κλείσιμο βιβλίων Ταμειακής Διαχείρι−
σης, τακτοποίηση τραπεζικού υπολοίπου, συγκέντρωση 
στοιχείων για την απογραφή, την συγκέντρωση και 
έλεγχο χρηματικών ενταλμάτων για τα οικονομικά έτη 
2008−2014, την παρακολούθηση της ροής της εργασίας 
όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και την σύνταξη 
σχετικών εκθέσεων.

22. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Αναπτυξιακού Προ−
γραμματισμού για την διαχείριση των συγχρηματοδο−
τούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ), την κατάρτιση του 
επιχειρησιακού προγράμματος και του ετήσιου προ−
γράμματος δράσης, την έγκριση μελετών περιβαλλοντι−
κών επιπτώσεων και την διαχείριση μελετών και έργων 
που εντάσσονται και συγχρηματοδοτούνται από κοινο−
τικά προγράμματος.

23. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Περιφερειακής Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την διενέργεια 
ελέγχων, τη διαχείριση των κοινοτικών προγραμμάτων 
και την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων στους αγρό−
τες, την επιθεώρηση και έλεγχο κτηνιατρικών εγκατα−
στάσεων.

24. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας 
και Κοινωνικής Μέριμνας για ελέγχους υγειονομικού 
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ενδιαφέροντος σε καταστήματα, πλοία, ξενοδοχεία, 
δειγματοληψίες νερών, αδειοδότηση και έλεγχος φαρ−
μακείων, ιδιωτικών κλινικών και ιατρείων, την εφαρμογή 
προγραμμάτων για την κοινωνική προστασία και τις 
ευπαθείς ομάδες. 

25. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Ανάπτυξης για την 
κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής ανάπτυξης και 
προβολής, για την συμμετοχή και την υλοποίηση δρά−
σεων, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών προώθησης 
της απασχόλησης, για τον έλεγχο των καταστημάτων 
εστίασης και ψυχαγωγίας και των πρατηρίων υγρών 
καυσίμων, την χορήγηση αδειών βιοτεχνιών, βιομηχα−
νιών και επαγγελματικών εργαστηρίων.

26. Τις ανάγκες της Γεν. Δ/νσης Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, 
την αρχειοθέτηση εγγράφων, την ταξινόμηση αδειών 
κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης, τη συντήρηση μηχα−
νημάτων και τη λειτουργία της Κινητής Μονάδας Ελέγ−
χου Καυσαερίων και την έκδοση ειδικών καρτών στα 
φορτηγά οχήματα στο χώρο του λιμανιού της Πάτρας.

27. Τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου Μονίμων και Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Συμβουλίου Επι−
λογής Προϊσταμένων (μονίμων και Ι.ΔΑ.Χ. υπαλλήλων), 
της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πειθαρχικού Συμ−
βουλίου υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

28. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί στον προϋπολογι−
σμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ποσό 603.325,05 
ευρώ (ΚΑΕ 0511 και 0512) (Βεβαίωση Δ/νσης Οικονομικού 
Π.Δ.Ε. αριθ. 328102/8383/3−12−2014), για την κάλυψη ισό−
ποσης δαπάνης, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας με αμοιβή για πεντακόσιους τριάντα εννέα (539) 
υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Έδρας 
και Περιφερειακών Ενοτήτων) μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2015 για απογευματι−
νή εργασία εργάσιμων ημερών. Στον ανωτέρω αριθμό 
υπαλλήλων δεν υπάγονται οι υπάλληλοι των κατωτέρω 
στοιχείων Β έως Ε.

Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή για εκατόν πενήντα δύο (152) υπαλλήλους των 
κατωτέρω Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−
δας: Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Τμήματα 
Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐ−
ας, Ηλείας, Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, 
Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού των Δ/νσεων Ανάπτυ−
ξης Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας, Τμήματα Συγκοινωνιακών 
Έργων των Δ/νσων Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνα−
νίας, Αχαΐας και Ηλείας, Δ/νση Τεχνικών Έργων, Δ/νση 
Ανάπτυξης Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, Αυτοτελές Τμήμα 
ΠΑΜ−ΠΣΕΑ, Γραφείο ΠΑΜ−ΠΣΕΑ Π.Ε. Ηλείας, Γραφείο 
ΠΑΜ−ΠΣΕΑ Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας καθώς και οι οδηγοί 
της Δ/νσης Διοίκησης, οι οδηγοί της Δ/νσης Διοικητι−
κού – Οικονομικού Π.Ε Ηλείας και οι οδηγοί της Δ/νσης 
Διοικητικού − Οικονομικού Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2015 
για απογευματινή εργασία εργάσιμων ημερών, μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2015 για 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και μέχρι ενενήντα 
έξι (96) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2015 για εργασία 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Γ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή για είκοσι (20) υπαλλήλους των Γραφείων 
Αντιπεριφερειαρχών και του Γραφείου Τύπου και Δη−
μοσίων Σχέσεων, για σύνολο εκατόν είκοσι (120) ωρών 
απογευματινής εργασίας κατά εξάμηνο του έτους 2015 
(συμπεριλαμβανομένων και μέχρι ενενήντα έξι (96) ωρών 
κατά εξάμηνο του έτους 2015 για εργασία κατά τις νυ−
χτερινές ώρες και μέχρι ενενήντα έξι (96) ωρών κατά 
εξάμηνο του έτους 2015 για εργασία κατά τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες).

Δ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας με αμοιβή για ενενήντα τέσσερις (94) υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, των Δ/νσεων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, 
Αχαΐας και Ηλείας, των Δ/νσεων Ανάπτυξης Π.Ε Αχαϊας 
και Ηλείας, της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Π.Ε. Αχαϊας, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού 
Σχεδιασμού και των Τμημάτων Περιβάλλοντος και 
Υδροοικονομίας Π.Ε Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού μέχρι 
εκατόν είκοσι (120) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2015 
για απογευματινή εργασία εργάσιμων ημερών και μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες κατά εξάμηνο του έτους 2015 για 
εργασία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Ε. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους του Γραφείου 
Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για σύνολο τριάντα 
(30) ωρών (συμπεριλαμβανομένων μέχρι επτά (7) ωρών 
κατά μήνα για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες και 
μέχρι οκτώ (8) ωρών κατά μήνα για εργασία κατά τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες).

ΣΤ. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή για τους υπαλλήλους της Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδας που είναι μέλη, εισηγητές και γραμματείς 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, του Κοινού Πειθαρχικού 
Συμβουλίου Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων, του Σ.Ε.Π και της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη−
σης Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και 
των αναπληρωτών αυτών.

Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος εργα−
σίας (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και Κυριακών) 
των ανωτέρω ωρών θα γίνει με νεότερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

F
     Αριθμ. οικ. 140701/11579 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, με αμοιβή, κατά τις 

απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2015, για το προσω−
πικό που υπηρετεί στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου του 186 και 282 παρ. 1 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012 − 2015»( ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του Ν. 2738/1999.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω−

ριακής απασχόλησης» του Ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄).

5. Την ανάγκη απασχόλησης κατά τις απογευματινές 
και νυχτερινές ώρες καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
πέραν του κανονικού ωραρίου, υπαλλήλων της Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων, εποχιακών και επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών όπως πλημμύρες, θεομηνίες, 
κατολισθήσεις, καθιζήσεις, άρση καταπτώσεων επαρχι−
ακού και εθνικού δικτύου καθώς και κάθε ενδεχόμενη 
αποκατάσταση και καθαρισμό οδοστρώματος, αποχιο−
νισμούς λόγω χιονοπτώσεων και παγετών σε ολόκληρο 
το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, κ.λπ.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 84348/17255/10−12−2014 απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας περί «λειτουργίας της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής 
Προστασίας των ΓΙ.Ε. Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας και Θε−
σπρωτίας σε 24ωρη βάση καθώς και σε εξαιρέσιμες ημέρες 
καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 2015», η οποία δημοσιεύτηκε 
στο Φ.Ε.Κ.3439/τ.Β΄/22−12−2014.

7. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 176, του Ν. 4261/
2014 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄), με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες 
της παρ. 1, του άρθρου 20, του Ν. 4024/2011 και από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης (5−5−2014) 
και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η καταβολή αμοιβής υπε−
ρωριακής απασχόλησης και στους Προϊσταμένους Δ/νσης.

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 148.500,00 ευρώ, που θα 
αντιμετωπισθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμέ−
νες στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου και 
στους Κ.Α.Ε. 0511, 0512 και 9459, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες καθώς 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, με αμοιβή, για το έτος 2015, 
όπως παρακάτω:

Αριθμός 
υπαλ−
λήλων

Ώρες 
υπερωρ. 
εργα−

σίας γ ια 
απόγευ−

μα

Ημέρες

Ώρες
που Θα 

προσφερ−
θεί

η εργασία

Πίστωση  
υπερωρια−
κής εργα−

σίας

76 17.928

Από
Δευτέρα 

έως
Παρασκευή

Πέραν του 
ωραρίου

#89.200,00# 
ευρώ

Αριθμός 
υπαλ−
λήλων

Ώρες 
νυχτερ. 

και
εξαιρεσ.

Ημέρες

Ώρες
που Θα

προσφερ−
θεί

η εργασία

Πίστωση  
νυχτερινής 
και εξαιρέ−
σιμων ημε−

ρών

69 12.432

Από
Δευτέρα 

έως
Κυριακή

− #59.300,00# 
ευρώ

Σε κάθε περίπτωση, οι ώρες απογευματινής απασχό−
λησης ανά υπάλληλο δεν θα υπερβαίνουν τις είκοσι 
(20) μηνιαίως και κατά τις νυχτερινές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, τις δέκα έξι (16) ώρες μηνιαίως.

Η ονομαστική κατανομή και η κατανομή κατά είδος 
εργασίας (απογευματινής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων) 
των παραπάνω ωρών θα γίνει με νεότερες αποφάσεις 
μας).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 

F    
 Αριθμ. οικ. 139856/6497 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους μήνες Ια−

νουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2015 για το 
προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου 
και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του προγράμμα−
τος: "CultRoutes". 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης' άρθρο 282, παρ. 1. (ΦΕΚ 87/
Α/07−07−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.΄./27−10−2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
"Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 180/Α΄/09−09−1999).

4. Του φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτού−
μενου του έργου «Cross−border Cultural Routes» (Project 
Code: 13.31.02) με το ακρωνύμιο «Cult.routes» που υλο−
ποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος 
Εδαφικής Συνεργασίας "GREECE − ITALY 2007−2013"

5. Την υπ' αριθμ 85790/58 απόφαση της Αντιπεριφε−
ρειάρχη Ηπείρου με θέμα με θέμα Συγκρότηση Ομά−
δας Εργασίας του έργου «Cross−border Cultural Routes» 
(Project Code: 13.31.02).

6. To γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ−
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονι−
σμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος 
κ.τ.λ.) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου εργάζονται 
και πέραν του κανονικού ωραρίου.

7. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεως και μετατάξεων 
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 2.000 €, θα αντιμετωπιστεί 
από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «Staff Costs» 
του έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες της 
Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του έργου Cross−border 
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Cultural Routes» (Project Code: 13.31.02) με το ακρωνύμιο 
«Cult.Routes» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνο−
ριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "GREECE −
ITALY 2007−2013".

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
(ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 2 20

ΣΥΝΟΛΟ 2 40

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις μας. Η απόφαση αυτή ισχύει 
από 1−1−2015 μέχρι και τις 30−09−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
F

   Αριθμ. οικ. 139851/6496 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για τους μήνες Ια−

νουάριο έως και Σεπτέμβριο του έτους 2015 για το 
προσωπικό που υπηρετεί στην Περιφέρεια Ηπείρου 
και συγκροτεί την ομάδα εργασίας του προγράμ−
ματος: "I.C.E." 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης", άρθρο 282, παρ. 1. (ΦΕΚ 87/
Α΄/07−07−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν2738/1999 
"Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 180/Α΄/09−09−1999).

4. Του φακέλου του, σε εξέλιξη, συγχρηματοδοτούμε−
νου του έργου «Ι.CE. Innovation, Culture and Creativity for 
a new Economy» (Project Code: 15 −1.1) με το ακρωνύμιο 
«I.CE.» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας "GREECE − ITALY 
2007−2013".

5. Την υπ' αριθμ 110896/4529/11−11−2013 απόφαση της 
κας Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου με θέμα με θέμα Συ−
γκρότηση Ομάδας Εργασίας του έργου «Ι.CE. Innovation, 
Culture and Creativity for a new Economy» (Project Code: 
15 −1.1).

6. To γεγονός ότι οι υπάλληλοι της Π.Ε. Ιωαννίνων που 
αποτελούν την ομάδα έργου, για να αντιμετωπίσουν 
τις αυξημένες υποχρεώσεις τους (σύνταξη μετάφραση 
κειμένων, οικονομική διαχείριση, παρακολούθηση συμ−
βάσεων, σύνταξη αναφορών προόδου, εν γένει συντονι−
σμό και οργάνωση δραστηριοτήτων του προγράμματος 
κ.τ.λ.) όσον αφορά την υλοποίηση του έργου εργάζονται 
και πέραν του κανονικού ωραρίου.

7. Την ανάγκη κάλυψης των παραπάνω έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών λόγω αποχωρήσεως και μετατάξεων 
και κατά συνέπεια έλλειψης προσωπικού.

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 €, θα αντιμετω−
πιστεί από πιστώσεις της κατηγορίας δαπανών «Staff 
Costs» του έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες, προκειμένου 
να αντιμετωπισθούν έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες 
της Π.Ε. Ιωαννίνων για την εξέλιξη του έργου «I.C.E. 
Innovation, Culture and Creativity for a new Economy» 
(Project Code: 15 −1.1) που υλοποιείται στο πλαίσιο του 
Διασυνοριακού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας 
"GREECE − ITALY 2007−2013"

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ
(ΩΡΕΣ/ΜΗΝΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΗΠΕΙΡΟΥ 3 20

ΣΥΝΟΛΟ 3 60

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών θα γίνει 
με νεώτερες αποφάσεις μας. Η απόφαση αυτή ισχύει 
από 1−1−2015 μέχρι και τις 30−09−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 30 Δεκεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ 
F

   Αριθμ. οικ. 140700/11578 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης, με αμοιβή, κατά 

τις απογευματινές ώρες για προσωπικό της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου για το έτος 2015. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 283, του Ν. 3852/

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περι−
φέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20, του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012 − 2015» ( ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, του Ν. 2738/1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 «Μείωση ορίων υπερω−

ριακής απασχόλησης» του Ν. 3833/2010 «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40, Α΄).

6. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 176, του Ν. 4261/
2014 (ΦΕΚ 107/τΑ΄), με τις οποίες τροποποιούνται οι 
όμοιες της παρ. 1, του άρθρου 20, του Ν. 4024/2011 και 
από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διά−
ταξης (5−5−2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η κα−
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ταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους 
Προϊσταμένους Δ/νσης.

7. Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων υπηρεσιακών ανα−
γκών του συνόλου σχεδόν των Υπηρεσιών της Περιφέ−
ρειας Ηπείρου.

8. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών όπως — διαθεσιμότητα υπαλλήλων, 
πλήρης επανέλεγχος και επικαιροποίηση ατομικών μη−
τρώων υπαλλήλων, επανέλεγχος συμβάσεων υπαλλήλων 
Ι.Δ.Α.Χ., διαχείριση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασί−
ας, διαδικασία μετατάξεων στο πλαίσιο του προγράμ−
ματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, 
δειγματοληπτικός έλεγχος γνησιότητας πιστοποιητικών, 
συνεχιζόμενος έλεγχος νομιμότητας Πτυχίων−Πιστοποι−
ητικών υπαλλήλων κ.ά. επεξεργασία στοιχείων προϋ−
πολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου για ενημέρωση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Οικονομικών και 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επεξεργασία στοι−
χείων για το μητρώο δεσμεύσεων ταμειακού διαθέσιμου, 
ενημέρωση Κόμβου Διαλειτουργικότητας κ.ά καθώς και 
αγορανομικοί έλεγχοι, συμμετοχή υπαλλήλων σε επι−
τροπές θεμάτων γης και επίλυσης διαφορών, διορθώσε−
ως κτηματολογικών στοιχείων αναδασμών κ.ά αλλά και 
την υποστήριξη των δραστηριοτήτων αναφορικά με την 
πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων, τη στήριξη 
και λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρει−
ας Ηπείρου και των συνεδριάσεων των ίδιων οργάνων 
αλλά και τις ανάγκες υποστήριξης του τεχνικού και 
οικονομικού προγράμματος των έργων που εκτελού−
νται, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη προσωπικού λόγω 
αυξημένου αριθμού συνταξιοδοτήσεων — οι υπάλληλοι 
ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−

γισμό οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Ηπείρου, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης, με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες για 
προσωπικό της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2015.

Ορίζουμε ότι:
Α) Ο αριθμός του προσωπικού της Περιφέρειας Ηπεί−

ρου που θα απασχοληθεί υπερωριακά είναι εκατόν τρι−
άντα οκτώ (138) υπάλληλοι.

Β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων θα είναι στο σύνολο τους τριάντα τρεις χιλιάδες 
εκατόν είκοσι (33.120) ώρες και σε κάθε περίπτωση, δε θα 
υπερβαίνουν ανά υπάλληλο τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

Για κάθε Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, θα εκ−
δοθεί απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο της απα−
σχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχό−
λησης για τον καθένα, κατά μήνα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την 
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.

Η δαπάνη που προκαλείται ανέρχεται στο ποσό των 
#143.500,00# ευρώ, σε βάρος του Ε.Φ. 072 και Κ.Α.Ε. 0511 
& 0512 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 της 
Περιφέρειας Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 31 Δεκεμβρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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