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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2329/48283 (1)
  Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 266355/11−02−2009 

(ΦΕΚ 594/Β΄ /2009) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων περί συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Καν(ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−

καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα» (ΕΕ L 299 
της 16.11.2007), ο οποίος ενσωμάτωσε τις σχετικές δια−
τάξεις του Καν(ΕΚ) 1182/07 του Συμβουλίου.

β) Καν. (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου «σχετικά με τη 
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
ριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων 
στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των 
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, 
(ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003» (ΕΕ L 30 της 31.01.2009).

γ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1698/05 για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 277/21.10.2005).

ε) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Καν(ΕΚ) 1405/06 του Συμβουλίου σχετικά με τον 
καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν(ΕΚ) 
1782/03.

ζ) ΚΑΝ(ΕΚ) 885/06 της Επιτροπής, σχετικά με τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1290/05 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπί−
στευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων οργανι−
σμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ 
και του ΕΓΤΑΑ.

2. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρμο−
γή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34), όπως τροποποιήθηκε 
από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 



17914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄101).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Α΄ 98δ) του άρθρου 1 παρ.4 του ν. 2469/97 (Α΄38).

δ) Του Ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγρο−
τικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και 
την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου.» (Α΄210)

3. Το Π.Δ. 86/2012 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών. (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

4. Την Υ144 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση 
Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων». (ΦΕΚ 2094/Β΄/2012.

5. Την απόφαση 2006/595/ΕΚ της 04/08/06 της Επιτρο−

πής σχετικά με την κατάρτιση του καταλόγου περιφε−
ρειών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα 
διαρθρωτικά ταμεία στο πλαίσιο του στόχου «Σύγκλιση» 
για την περίοδο 2007−2013.

6. Την αριθμ. 356007/5−11−1997 Απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «Σύσταση γνωμοδοτικής επιτροπής επι−
χειρησιακών προγραμμάτων των ομάδων παραγωγών 
οπωροκηπευτικών».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση του παραρτήματος 4 «Κριτήρια ανα−
γνώρισης» της αριθ. πρωτ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/
Β΄/2009) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα.
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Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,   ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 19653/16621 (2)
Καθιέρωση 12ωρης, 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών 

του ΝΠΔΔ Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Κηφισιάς. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αρ. 7/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΝΠΔΔ Δημήτριος Βικέλας του Δήμου Κηφισιάς 
για την καθιέρωση 12ωρης και 24ωρης λειτουργίας των 
υπηρεσιών του ΝΠΔΔ., αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) την 12ωρη λειτουργία (07:00 έως 
19:00) των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών του 
ΝΠΔΔ, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή των 
αθλητικών δραστηριοτήτων και η λειτουργία του ΝΠΔΔ,

β) την 24ωρη λειτουργία των δημοτικών χώρων άθλη−
σης του ΝΠΔΔ καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες, λόγω του ότι οι δημοτικοί χώροι άθλησης του 
ΝΠΔΔ λειτουργούν καθημερινά μέχρι 23:00 και στην 
περίπτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου, εφόσον προπο−
νούνται επαγγελματικές ομάδες μπορεί να παρατείνεται 
κατά περίπτωση μία ή δύο ώρες.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 25.125,00 € περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, για το οικονομικό έτος 
2013 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 15.6012.01, 15.6022.01 και 
15.6042.01, ενώ ανάλογη δαπάνη ύψους 33.500,00 € πε−
ρίπου θα προκληθεί τα επόμενα έτη σε βάρος των 
αντίστοιχων κωδικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

F
     Αριθμ. 20199/17031 (3)
Καθιέρωση 12ωρης λειτουργίας των επτά Τμημάτων 

των Δημοτικών Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης του Δήμου Αθηναίων. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 295/2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης 12ωρης λει−
τουργίας των επτά Τμημάτων των Δημοτικών Κοινο−
τήτων της Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
του Δήμου.

5. Το γεγονός ότι με τον ΟΕΥ του Δήμου Αθηναίων 
τα επτά τμήματα Δημοτικών Κοινοτήτων της Διεύθυν−
σης Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχουν την ευθύνη 
της οργάνωσης και λειτουργίας σημείων εξυπηρέτησης 
δημότη − ένα σε κάθε τμήμα − στα οποία υποβάλλονται 
αιτήματα αμιγώς δημοτικά και παρέχονται διευκρινίσεις 
για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να διεκ−
περαιώνονται μια σειρά από ζητήματα και διαδικασίες 
διευκολύνοντας τους δημότες ώστε να μην απευθύνο−
νται για απλές διαδικασίες στις κεντρικές υπηρεσίες, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε τη λειτουργία των επτά Τμημάτων των 
Δημοτικών Κοινοτήτων της Διεύθυνσης Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης του Δήμου Αθηναίων, από Δευτέρα έως 
και Παρασκευή 08:00 έως 20:00 και Σάββατο από 08:00 
έως 14:00, λόγω της ιδιαίτερης φύσης των καθηκόντων 
τους, όπως περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας 
και της υπ’ αρ. 295/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβου−
λίου Αθηναίων. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται καμία επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού 2013 του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

F
     Αριθμ. 4590 (4)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 

του Δήμου Αίγινας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 παρ. 1 του 

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

Ν. 3584/2007
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 

Ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 503/97.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δή−

μου.
8. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι αυξη−

μένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας, οι οποίες 
δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου, θα 
πρέπει να εργασθούν υπάλληλοι του Δήμου πέραν του 
υποχρεωτικού κανονικού τους ωραρίου, αποφασίζουμε: 
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα (10) 
υπαλλήλων κλάδου Υ.Ε. 16 εργατών καθαριότητας, τριών 
(3) υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε. οδηγών αυτοκινήτων καθα−
ριότητας και ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Δ.Ε. εποπτών 
καθαριότητας κατά το χρονικό διάστημα από τη δη−
μοσίευση της παρούσας έως 31−12−2013, προκειμένου 
να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της 
υπηρεσίας καθαριότητας, που δεν μπορούν να αντιμε−
τωπισθούν εντός του ωραρίου.

Μηνιαία υπερωριακή απογευματινή απασχόληση: Έως 
20 ώρες ο καθένας. 

Η αμοιβή τους θα βαρύνει τον ΚΑ 02.20.6012.01 στον 
προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013 
με προβλεπόμενη πίστωση 5.000,00 €, με την προσκό−
μιση σχετικού εγγράφου περί της πραγματοποίησης 
υπερωριακής απασχόλησης των ανωτέρω από τον αρ−
μόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Αίγινας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αίγινα, 1 Απριλίου 2013

Με ειδική εντολή Δημάρχου
Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 

F
     Αριθμ. 21012 (5)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων 
Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου έτους 2013.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80, όπως αυτός τροποποι−

ήθηκε και ισχύει.
2. Τη συστατική πράξη ίδρυσης της Δημοτικής Επι−

χείρησης Ύδρευσης −Αποχέτευσης Δήμου Κορινθίων 
Π.Δ. 286/1982 (ΦΕΚ 51 Α/29−04−1982), καθώς και τις τρο−
ποποιήσεις αυτής.

3. Τον Ο.Ε.Υ της Δ.Ε.Υ.Α Κορίνθου (ΦΕΚ 653/29−10−1985 
τ.Β΄)/

4. Την 4/50/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Κορινθίων περί ορισμού του Νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ και συγκρότησης του σε σώμα.

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

6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012.
7. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ1 της παραγρά−

φου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α).
8. Τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου για το 

έτος 2013, στον οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη για υπε−
ρωριακή και λοιπή απασχόληση η οποία βαρύνει τους: 
Κ.Α. 60.01.005 (υπερωρίες προσωπικού διοίκησης) ποσού 
3.000 €, Κ.Α. 60.01.006 (εργοδοτικές εισφορές υπερωρι−
ών προσωπικού διοίκησης) ποσού 850 €, Κ.Α.60.03.003 
(υπερωρίες προσωπικού ύδρευσης) ποσού 26.400 €, 
Κ.Α. 60.03.004 (εργοδοτικές εισφορές ύδρευσης) ποσού 
8.400 €, Κ.Α. 60.04.003 (υπερωρίες προσωπικού αποχέ−
τευσης) ποσού 18.000 € και Κ.Α. 60.04.004 (εργοδοτικές 
εισφορές αποχέτευσης) ποσού 6.000 €.

9. Την υπ’ αριθμ. 1/9/2013 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου με θέμα «Τρόπος κα−
θορισμού υπερωριών προσωπικού της ΔΕΥΑΚ».

10. Τις διαπιστωτικές πράξεις κατάταξης του προσω−
πικού σύμφωνα με το Ν. 4024/2011 και την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης ΔΙΔΑΔ−ΔΙΠΙΔΔ/οικ.29605/12−12−2012.

11. Το γεγονός ότι το δίκτυο ύδρευσης − αποχέτευσης 
και ο Βιολογικός Καθαρισμός λειτουργούν καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 24ώρου, όλες τις ημέρες του χρόνου και 
η ΔΕΥΑ καλείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
που αφορούν επείγουσες, απρόβλεπτες και έκτακτες 
εργασίες συντήρησης και αποκαταστάσεις βλαβών των 
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2013, 
ως εξής:

Δέκα εννέα (19) υπάλληλοι για υπερωριακή απογευ−
ματινή εργασία μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Οι παραπάνω υπερωρίες είναι οι ανώτερες που μπο−
ρούν να πραγματοποιηθούν και εφόσον το επιβάλλουν 
οι υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Κορίνθου.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόρινθος, 5 Απριλίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

F
      Αριθμ. απόφ. 2 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Δήμου Πωγωνίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του όρθρου 58 του Ν.3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του όρθρου 48 του 

Ν.3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
5. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

το έτος για την αντιμετώπιση ληξιαρχικών καθηκόντων, 
οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας ληξιαρχείων πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.

8. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση δεν θα υπερβαίνει τα όρια που καθορί−
ζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Οικονομικών.

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι−
στώσεις των ΚΑ 10−6012.004, του Προϋπολογισμού του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2012, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση έξι υπαλλή−
λων του Δήμου, βάσει του ΦΕΚ 114/2011 για όλο το έτος 
του 2013 με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημί−
ωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρε−
σιακών αναγκών του Δήμου.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Καλπάκι, 2 Ιανουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ

F
         
     Αριθμ. 5849 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 2293/19.2.2013 απόφα−

σης (ορθή επανάληψη) περί καθιέρωσης υπερωρια−
κής απασχόλησης με αμοιβή για μονίμους υπαλλή−
λους του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας Δήμου Αθηναίων.

  H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 1302/2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΦΕΚ 2784/τ.Β΄/2.12.2011) και την υπ’ αριθμ. 
οικ. 14660/13681/2.4.2012 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ. 1005/τ.Β΄/ 
3.4.2012), περί έγκρισης της συγχώνευσης των Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Αθηναίων Δ.Α.Μ.Σ., Π.Ο.Δ.Α. και Ο.Ν.Α. σε ένα 
νέο Ν.Π.Δ.Δ. με την ονομασία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣ−
ΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» 
(«Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α».).

2. Την υπ’ αριθμ. 865/1.11.2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων περί καθορισμού των ανα−
γκαίων θέσεων προσωπικού του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. και αυτοδί−
καιης ένταξης σε αυτές όλων των υπαλλήλων των πρώ−
ην Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Ν.Α.», «Π.Ο.Δ.Α.» και «Δ.Α.Μ.Σ.», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 241 Ν. 3463/2006, 
όπως διορθώθηκε με την υπ’αριθμ. 77/24.1.2013 όμοια.

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 Ν. 4024/2011. 
σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση με 
αμοιβή εργασίας πέραν του κανονικού ωραρίου των 
υπαλλήλων Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. για την αντιμε−
τώπιση εκτάκτων εποχικών ή όλως απρόβλεπτων υπη−
ρεσιακών αναγκών, καθώς και για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών των υπηρεσιών που λειτουργούν σε 24ωρη 
βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν. 3584/2007 («Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» −ΦΕΚ. 141/28.6.2007−τ.Α΄) περί αποδοχών 
υπερωριακής εργασίας.

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. α του άρθρου 36 
Ν. 3584/2007, σύμφωνα με τις οποίες «με απόφαση του 
οικείου Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, μετά 
από πρόταση των οικείων Δημοτικών και Κοινοτικών 
Συμβουλίων ή της οικείας διοίκησης των Δημοτικών 
και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
Ιδρυμάτων και Συνδέσμων Δήμων, Κοινοτήτων ή Δήμων 
και Κοινοτήτων μπορεί οποτεδήποτε να καθιερώνονται 
εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας 
κατά υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή 
περιοχή, εφόσον επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των 
συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της 
υπηρεσίας ή εργασίας».

6. Την υπ’ αριθμ. 5/10.1.2013 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. (Α.Δ.Α.: ΒΕΦΝΟΞΩΡ−ΚΕΘ) 
περί έγκρισης της εξαίρεσης από την εφαρμογή της 

πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Οργανισμού Πο−
λιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 
(Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α).

7. Την υπ’ αριθμ. 3101/2899/29.1.2013 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου εργασίας υπη−
ρεσιών του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.). (ΦΕΚ. 374 τ.Β΄).

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
9. Την υπ’ αριθμ. 2293/19.2.2013 απόφαση (ορθή επανά−

ληψη) της υπ’ αριθμ. 2293/8.2.2013 απόφασης περί καθι−
έρωσης υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2013 
με αμοιβή για μονίμους υπαλλήλους του Οργανισμού 
Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων 
(Ο.Π.A.N.Α.Α.). (Φ.Ε.Κ. 395/21.2.2013 τ.Β΄).

10. Την υπ’ αριθμ. 13404/21.1.2013 απόφαση Δημάρχου 
Αθηναίων.

11. Την υπ’αριθμ. 74/7.2.2013 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 2293/19.2.2013 απόφαση 
(ορθή επανάληψη) της υπ’ αριθμ. 2293/8.2.2013 απόφασης 
περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 
για μονίμους υπαλλήλους του Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) 
για το έτος 2013, ως εξής:

1. Για διακόσιους εβδομήντα ένα (271) υπαλλήλους, 
ειδικοτήτων: Διοικητικού, Διοικητικού προσωρινών θέ−
σεων, Διοικητικού−λογιστικού, Καθηγητών, Μουσικών, 
Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Ιατρών, Φυλάκων, 
Φυλάκων−νυχτοφυλάκων, Κλητήρων, Εποπτών καθαρι−
ότητας, Προσωπικού καθαριότητας (φυλάκων), Ασφα−
λείας, Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολό−
γων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Τεχνολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Εργατών−φυλάκων και 
Εργατών γενικά. Εργατών φυλάκων νυχτοφυλάκων, 
Εργατών, Βιβλιοθηκονόμων, Εφόρων Βιβλιοθηκών, Συ−
ντηρητών έργων τέχνης, Γραφικών Τεχνών, Εφόρων 
πινακοθηκών. Εργοδηγών, Εργοδηγών προσωρινών 
θέσεων, Οδηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών γενικά, Προ−
σωπικού Η/Υ, Τεχνιτών γενικά, Τεχνιτών π.α.τ.ε.ς προ−
σωρινών θέσεων, Επιμελητών επαγγελματικών σχολών 
προσωρινών θέσεων, Εποπτών υγείας, απογευματινή 
υπερωριακή απασχόληση με ανώτατο όριο τις 20 ώρες 
το μήνα για κάθε υπάλληλο.

2. Για διακόσιους πενήντα επτά (257) υπαλλήλους 
ειδικοτήτων: Διοικητικού, Διοικητικού προσωρινών θέ−
σεων, Διοικητικού−λογιστικού, Καθηγητών, Κοινωνικών 
Λειτουργών, Ψυχολόγων, Ιατρών, Φυλάκων, Φυλάκων−
νυχτοφυλάκων, Κλητήρων, Εποπτών καθαριότητας, 
Προσωπικού καθαριότητας (φυλάκων), Ασφαλείας, 
Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Τεχνολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Εργατών−φυλάκων και Ερ−
γατών γενικά, Εργατών φυλάκων νυχτοφυλάκων, Εργα−
τών, Βιβλιοθηκονόμων, Εφόρων Βιβλιοθηκών, Εφόρων 
Πινακοθηκών. Συντηρητών έργων τέχνης, Γραφικών 
Τεχνών, Εργοδηγών, Εργοδηγών προσωρινών θέσεων 
,Οδηγών Αυτοκινήτων, Οδηγών γενικά. Προσωπικού Η/Υ, 
Τεχνιτών γενικά. Τεχνιτών π.α.τ.ε.ς. προσωρινών θέσεων, 
Μουσικών. Επιμελητών επαγγελματικών σχολών προσω−
ρινών θέσεων, Εποπτών υγείας, απασχόληση ημερήσια 
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Κυριακών − Εξαιρέσιμων με ανώτατο όριο τις 16 ώρες 
το μήνα για κάθε υπάλληλο.

3. Για πενήντα επτά (57) υπαλλήλους ειδικοτήτων: 
Φύλακες−νυχτοφύλακες, Εργατών−φυλάκων, Προσωπι−
κού καθαριότητας(φυλάκων), Εργατών γενικά, Εργα−
τών, Εργατών φυλάκων, Τεχνιτών γενικά, Διοικητικού, 
Μουσικών, Οδηγών−εργοδηγών, οδηγών αυτοκινήτων, 
Οδηγών γενικά, Εργοδηγών προσωρ. θέσεων, Διοικη−
τικού, Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολό−
γων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Τεχνολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων, Προσωπικό καθαριότητας 
(φυλάκων), νυχτερινή απασχόληση Κυριακών−Εξαιρέ−
σιμων με ανώτατο όριο τις 16 ώρες το μήνα για κάθε 
υπάλληλο.

4. Για ενενήντα τρεις (93) υπαλλήλους ειδικοτήτων: 
Διοικητικού , Ηλεκτρολόγων, Μουσικών, Τεχνιτών γενικά, 
Εργατών φυλάκων, Εργατών γενικά, Εργατών, Προσω−
πικού καθαριότητας(φυλάκων), Εποπτών καθαριότητας, 
Εργοδηγών −οδηγών αυτοκινήτων, Οδηγών γενικά. Φυ−
λάκων −νυχτοφυλάκων , Εργατών φυλάκων νυκτοφυλά−
κων, Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολό−
γων Μηχανικών, Τοπογράφων Μηχανικών, Τεχνολόγων 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τεχνολόγων Μηχανολόγων 
Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, νυχτερινή 
απασχόληση καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής με 
ανώτατο όριο τις 16 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

5. Για είκοσι πέντε (25) υπαλλήλους ειδικοτήτων: 

φυλάκων νυχτοφυλάκων, προσωπικό καθαριότητας 
(φυλάκων), Εργατών−φυλάκων, Εργατών φυλάκων νυ−
κτοφυλάκων, Εργατών γενικά, Εργατών, Εργατών, Οδη−
γών−εργοδηγών, οδηγών αυτοκινήτων, Οδηγών γενικά, 
που θα απασχοληθούν σε νυχτερινή βάρδια απασχό−
ληση νυχτερινή προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής, με ανώτατο όριο τις 220 ώρες το μήνα 
για κάθε υπάλληλο.

Η δαπάνη για την εκτέλεση της απόφασης αυτής 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του 
Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α., οικονομικού έτους 2013. υπό Κ.Α. 6012.001 
(«Αποζημίωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
μονίμων υπαλλήλων») με ανώτατο όριο το ποσό των 
200.000,00 € και Κ.Α. 6012.002 («Αποζημίωση κατά τις 
Κυριακές− Εξαιρέσιμες και νυκτερινές ώρες μονίμων 
υπαλλήλων») με ανάκατο όριο το ποσό των 140.000,00 €.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μη−
νιαίως από τους καθ’ ύλην αρμοδίους Προϊσταμένους 
των Διευθύνσεων του Ο.Π.A.N.Δ.Α.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
ΝΕΛΛΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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. − − 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.

  . . .

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. 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 επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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