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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/30520/0022 (1)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυρια−

κές και Εξαιρέσιμες ήμερες έτους 2013, καθ’ υπέρ−
βαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για 
το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου προσωπικό φύλαξης που υπηρε−
τεί στην Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάν−
δρου Σούτζου.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1) Του Ν. 1079/1980 (ΦΕΚ 239/Α΄), «Περί Οργανισμού και 

Λειτουργίας της ΕΠΜΑΣ».
2) Της παρ.4 του άρθρου 21 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 

84/Α΄) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.» 
προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

3) Της παρ.7 του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).

4) Την κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/ 
31−05−89 «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 
42/Α΄) και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 
7 παρ.8 εδ.γ−δδ του Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και 
δράσεις της Πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α΄).
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5) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά κα κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

6) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

7) Την υπ’ αριθμ. Υ27/28−6−2012 Πρωθυπουργική από−
φαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (ΦΕΚ 2048/Β΄).

8) Της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52α/122886/19−12−2011
απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΦΕΚ 
2883/Β΄) «Καθορισμός ωραρίου του φυλακτικού προσω−
πικού Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του ΥΠΠΟΤ».

9) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη ύψους:

α) 46.415,00 ευρώ, για το προσωπικό της παρ. 1 της 
παρούσας που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΚΑΕ 0512) και μετά από ισόποση μείωση 
του προϋπολογισμού της ΕΠΜΑΣ, και

β) 23.992,40 ευρώ, για το προσωπικό της παραγράφου 
2 της παρούσας, που θα βαρύνει τον προϋπολογισμού 
της ΕΠΜΑΣ (ΚΑΕ 0289),

10) Την υπ’ αριθμ. 26365/3724/3592/2164/25/02/2013/
ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΓΠ/Δ.Ο.Υ/ΤΑΤΠΥ απόφαση Ανάληψης Υποχρέ−
ωσης που αφορά στη δέσμευση πίστωσης 49.000,00 € 
σε βάρος του Προϋπολογισμού Εξόδων του ΥΠΑΙΘΠΑ 
και μετά από ισόποση μείωση του Προϋπολογισμού της 
ΕΠΜΑΣ, για την αποζημίωση απασχόλησης κατά Κυρια−
κές και Εξαιρέσιμες του προσωπικού της παραγράφου 1,

11) Την υπ’ αριθμ. 415/26−02−2013 απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, που αφορά στη δέσμευση πίστωσης σε 
βάρος του Προϋπολογισμού της Εθνικής Πινακοθήκης 
και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου, για την αποζημίωση 
απασχόλησης κατά Κυριακές και Εξαιρέσιμες του προ−
σωπικού της παραγράφου 2, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε, σε μέχρι 48 ώρες κατά μήνα, την απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του 
έτους 2013, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας δέκα πέντε (15) μονίμων υπαλλήλων, 
οι οποίοι ασκούν καθήκοντα φύλακα, του κλάδου ΔΕ 
φύλαξης Πληροφόρησης και ΥΕ Κλητήρων − Φυλάκων − 
Νυκτοφυλάκων.

2. Καθορίζουμε σε μέχρι 48 ώρες τον μήνα, την απα−
σχόληση κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες του 
έτους 2013, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας πέντε (5) υπαλλήλων με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του κλάδου 
ΥΕ φυλάκων, και ενός (1) υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ 
νυκτοφυλάκων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Αρμόδιοι για την διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίστανται οι κατά την 
υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

    Αριθμ. Α4 −333 Αγορανομική Διάταξη 02/2013 (2)
Νέα Αγορανομική Διάταξη σχετικά με την υποχρέωση 

ανάρτησης των παραστατικών που αναφέρονται στα 
κοινόχρηστα των πολυκατοικιών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κωδικός», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 298), και ιδίως 
το άρθρο 1.

2. Το Ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων περί 
κυρώσεων του Ν.Δ. 136/1946 “Περί Αγορανομικού Κώδικα” 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 115/2008) και 
ιδιαίτερα το άρθρο 8α όπως αυτό προστέθηκε με το 
άρθρο 236 του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Με−
σίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων 
και αλιείας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 86/11.4.2012)».

3. Την υπ’ αριθμ. 7/2009 Αγορανομική Διάταξη «Τροπο−
ποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, 
εκδοθεισών μέχρι και την 14−5−09» (ΦΕΚ Β΄ 1388) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

5. Το Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός τού Υπουργείου Εμπο−
ρίου» (ΦΕΚ Α΄ 185/1988) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής», 
(ΦΕΚ Α΄ 213/2009).

7. Το Π.Δ. 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221/2009).

8. Του Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός Αντωνίου Σαμαρά του 
Κωνσταντίνου ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 140/Α΄/20−6−2012).

9. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
141/2012).

10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 141/2012).

11. Την με αρ. 30376/Δ106 721/05−07−2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων Αθανάσιο Σκορδά». (Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012).

12. Την ανάγκη θέσπισης μέτρων αναφορικά με την 
ανάρτηση των νομίμων παραστατικών στοιχείων κατά 
την έκδοση κοινοχρήστων για την προστασία του κα−
ταναλωτικού κοινού.

13. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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«Άρθρο 1
Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται

στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

1. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν 
υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρ−
τούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικί−
ας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και 
αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, 
από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που ανα−
φέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα 
ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο 
πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε 
αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των 
ανωτέρω δαπανών.

Άρθρο 2
Κυρώσεις

2. Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 
της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χι−
λιάδων (2.000) ευρώ.

Άρθρο 3
Ισχύς της παρούσας

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ σε όλη την Χώρα από 
τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο 
και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F    
    Αριθμ. 7004/10/26−ζ΄ (3)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 7004/10/14 από 15−3−2013 απόφα−

σης του Αστυνομικού Διευθυντή Θεσπρωτίας «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με 
εντολή Διευθυντή” στους Υποδιευθυντές της Αστυ−
νομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας».

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 23 παρ. 6 του Ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση 

Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α΄ 213).

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 
(Α΄ 149) και 98/2012 (Α΄ 160).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την 7004/10/14 από 15−3−2013 απόφαση του 
Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων “Με 
εντολή Διευθυντή”, στους Υποδιευθυντές της Αστυνο−

μικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας», το περιεχόμενο της 
οποίας έχει ως εξής:

«ΑΠΟΦΑΣΗ 

Αριθμ. Πρωτ. 7004/10/14
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με 

εντολή Διευθυντή» στους Υποδιευθυντές της Αστυνο−
μικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 του Ν. 2800/2000 

«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 41).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών, μείω−
σης της αλληλογραφίας και εξασφάλισης της εύρυθμης 
και αποτελεσματικής λειτουργίας της Αστυνομικής Δι−
εύθυνσης Θεσπρωτίας.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Μεταβιβάζουμε στους Υποδιευθυντές της Αστυνο−
μικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας το δικαίωμα υπογραφής 
«Με εντολή Διευθυντή», εγγράφων, αποφάσεων, διατα−
γών ή άλλων πράξεων, ως ακολούθως:

Α. Στον Υποδιευθυντή που συντονίζει, εποπτεύει και 
ελέγχει το Γραφείο Εσωτερικών Λειτουργιών για θέμα−
τα της αρμοδιότητας του Γραφείου:

(1) Τα συνήθη έγγραφα προς τις υφιστάμενες και τις
κατώτερες της Διεύθυνσης Υπηρεσίες της Ελληνικής 

Αστυνομίας.
(2) Τα έγγραφα προς ισότιμες και κατώτερες της Δι−

εύθυνσης δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και ο με τα οποία 
παρέχονται ή ζητούνται πληροφορίες ή αφορούν την 
επίδοση ή κοινοποίηση ή εκτέλεση εγγράφων ή αποφά−
σεων κατά του προσωπικού της και των υφισταμένων 
της Υπηρεσιών.

(3) Τα έγγραφα με τα οποία δίνονται απαντήσεις σε 
επιστολές, αναφορές, καταγγελίες, αιτήσεις και υπο−
μνήματα του προσωπικού, των ιδιωτών, συλλόγων, σω−
ματείων κ.λπ. Εάν για τις περιπτώσεις αυτές απαιτείται 
η λήψη απόφασης του Διευθυντή της Διεύθυνσης, η 
απάντηση δίνεται μετά την απόφαση αυτή.

(4) Τις διαταγές με τις οποίες παρέχονται στις Υπηρε−
σίες της Διεύθυνσης ερμηνευτικές οδηγίες ή απαντήσεις 
για συγκεκριμένες διατάξεις της νομοθεσίας, περί της 
έννοιας των οποίων δεν καταλείπονται αμφιβολίες ή 
καλύπτονται από προηγούμενη ενέργεια ή γνωμοδό−
τηση ή νομολογία.

(5) Τα παραπεμπτικά σημειώματα προς τους ιατρούς 
που εκτελούν την υγειονομική υπηρεσία, για εξέταση 
των ασθενών αστυνομικών του Επιτελείου.

(7) Τα Φύλλα Πορείας και Φύλλα Αδείας του προσω−
πικού του Επιτελείου.

Β. Στον Υποδιευθυντή που συντονίζει, εποπτεύει και 
ελέγχει το Γραφείο Αστυνόμευσης − Ασφάλειας για θέ−
ματα της αρμοδιότητας του Γραφείου:
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(1) Τις βεβαιώσεις του ιδιοχείρου της υπογραφής των 
Διοικητών των Υπηρεσιών σε έγγραφα ιδιωτών και το 
ακριβές του αντιγράφου εγγράφων, που προορίζονται 
για την αλλοδαπή.

(2) Τις εγκριτικές διαταγές μετακινήσεων εκτός έδρας 
και εντός ορίων της Διεύθυνσης των Ανθυπαστυνόμων − 
Αρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων.

(3) Τις υποβλητικές αναφορές και τους πίνακες υπο−
μνημάτων οδοιπορικών κ.λπ. εξόδων για τη δικαιολό−
γηση εκτός έδρας αποζημίωσης του προσωπικού του 
Επιτελείου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας, 
καθώς και τις εγκριτικές διαταγές της Διεύθυνσης που 
αφορούν τις εκτός έδρας κινήσεις του προσωπικού των 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης μας με δικαιολόγηση ημε−
ρήσιας αποζημίωσης.

(4) Το βιβλίο υπηρεσίας και τους πίνακες διάταξης 
υπηρεσίας του προσωπικού του Επιτελείου.

(5) Τις διαταγές πορείας για την κίνηση των υπηρε−
σιακών οχημάτων του Επιτελείου.

(6) Τα δελτία επισκευής του άρθρου 5 παρ. 2 του 
Β.Δ. 24/1969 (Α΄ 7/1970), για τα υπηρεσιακά οχήματα 
του Επιτελείου.

2. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής, δεν αποκλείει την παράλ−
ληλη άσκηση του από το Διευθυντή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσπρωτίας, αν κρίνει τούτο σκόπιμο, λόγω 
της φύσης και του περιεχομένου του εγγράφου ή αν 
εισηγούνται την υπογραφή αυτού οι Υποδιευθυντές, 
λόγω της ιδιαίτερης σπουδαιότητάς του.

Ηγουμενίτσα, 15 Μαρτίου 2013

Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ

Ταξίαρχος»

Άρθρο 2

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2013

Ο Αρχηγός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 5551 (4)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 18251/ 

24.12.2012 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού περί 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή 
Υπουργού” στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί−
ου Τουρισμού, στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσε−
ων, στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Τουρι−
στικής Πολιτικής και Οργάνωσης, στον Προϊστάμε−
νο Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανάπτυξης, 
στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού και στον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουρ−
γείου Τουρισμού». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005).

β) Του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/
Α΄/11.10.2004).

γ) Του Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α΄/22.8.2005).

δ) Του Ν. 3861/10 το άρθρο 3 παρ.1 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13−07−2010).

ε) Του Π.Δ. 85/2012 άρθρο 6 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141/Α΄/21−06−2012) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄) και των 
άρθρων 1,2 του Π.Δ. 131/2012 (ΦΕΚ 239 Α΄). 

στ) του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/21−06−2012).

ζ) Του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νο−
μικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δη−
μόσιου τομέα. Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 16/Α΄/23−01−2013)

2. Την υπ’ αριθμ. 11097/03−08−2012 απόφαση της Υπουρ−
γού Τουρισμού περί Μεταβίβασης δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Τουρισμού, στον Προϊστάμενο Γενικής 
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, στον 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Επενδύσεων και Ανά−
πτυξης, στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικού και 
στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουρ−
γείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 2259/Β΄/06−08−2012), όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 18251/24−12−2012 απόφαση 
της Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 3358/Β΄/31−12−2012) και 
όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ75/Β΄/18−01 −2013.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
18251/24−12−2012 απόφαση της Υπουργού Τουρισμού στο 
μέρος που αφορά στην περίπτωση Β του άρθρου 3 
στην οποία προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:

«3. Συμβάσεις και αναγγελίες προσλήψεων εκπαι−
δευτικού−διοικητικού προσωπικού για υλοποίηση, 
από το Υπουργείο Τουρισμού, πράξεων ΕΣΠΑ για 
κατάρτιση/μετεκπαίδευση εργαζομένων και εποχιακά 
ανέργων».

«4. Ενδιάμεσες Διοικητικές Πράξεις που αφορούν την 
διαδικασία υλοποίησης από το Υπουργείο Τουρισμού, 
πράξεων ΕΣΠΑ για κατάρτιση/μετεκπαίδευση εργαζο−
μένων και εποχιακά ανέργων».

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Μαρτίου 2013
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 
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   Αριθμ. 36593 (5)
Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι−

μων ημερών των υπαλλήλων της ΔΚΕΣΟ της Περι−
φέρειας Αττικής για το έτος 2013. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.A΄/7−6−2010) και 
ιδίως των άρθρων 210 παρ. Ι τομέας Γ και 282 παρ. 1α 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 
215/τ.Α΄/30−10−2011).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44403/20−10−2011 από−
φασης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρί−
θηκε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4−11−2011, όπως δι−
ορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/14−12−2011).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14−11−2011 (ΑΔΑ: 4577Η−5ΕΤ) 
εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αναφορικά 
με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. 13223/11321/11−3−2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής περί καθορισμού του ωραρίου εργασίας σε 
24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται σε διά−
φορες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 613/ 
τ.Β΄/15−3−2013).

8. Τα υπ’ αριθμ. 1445/22−2−2013 και 1059/12−2−2013 έγ−
γραφα της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων Συντήρησης 
Οδοποιΐας (ΔΚΕΣΟ) της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία 
δηλώνεται η ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων της για το έτος 
2013 και αναλύονται οι λόγοι καθώς και οι απαιτούμενες 
ώρες. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι θα 
απασχοληθούν για:

• τον έλεγχο, την καταγραφή και την επίβλεψη κα−
τασκευής όλων των έργων για τα οποία η εν λόγω 
Διεύθυνση αποτελεί τη Δ/νουσα Υπηρεσία,

• την καταγραφή και εποπτεία για βλάβες στο οδικό 
δίκτυο (ΠΑΟΔ),

• την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο (οδοποιίας, 
φωτεινής σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού, σήμαν−
σης, πράσινο, αντλιοστάσια κ.λπ.) με τα συνεργεία της 
υπηρεσίας,

• τη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφο−
ρίας για το Ν. Αττικής (ΚΔΚ),

• τη λειτουργία του Κέντρου Φ. Σηματοδότησης,
• την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (σφοδρές βρο−

χοπτώσεις, χιονόπτωση, κατολισθήσεις κ.λπ.).
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 

αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους €141.000 που θα κα−
λυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του Φ. 072 και 

ΚΑΕ 0512 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής 
έτους 2013, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας ή/και καθ’ υπέρβαση αυτής για 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων 
Συντήρησης Οδοποιΐας (ΔΚΕΣΟ) της Περιφέρειας Αττι−
κής που απασχολούνται στα συνεργεία σήμανσης, φω−
τεινής σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού, συντήρησης, 
διαγράμμισης οδών καθώς και για την αντιμετώπιση 
έκτακτων καιρικών φαινομένων έως και 31−12−2013.

123 υπάλληλοι, 30.000 ώρες, € 141.000
Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασία 

οι ώρες νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά 
περίπτωση το μήνα ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
(6)

   Ολοκλήρωση, της επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΣ ZAPΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΠ/95242/1257/ΠΟ9/5/298/Ε/Ν.3299/ 
04/09−04−2013 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυ−
ξης και Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας, ολο−
κληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας 
«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ZAPΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», που αναφέρε−
ται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ στο Γλυκορίζι Καλίδο−
νας του Δήμου Ζαχάρως της Περιφερειακής Ενότητας 
Ηλείας.

— Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 141.600,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40,00 % 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, 
ύψους 354.000,00 ευρώ.

— Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
212.400,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60,00% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 354.000,00 ευρώ.

— Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που 
προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 20/08/2012

— Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 106.200,00 ευρώ.

— Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και 
το Π.Δ. 33/2011.

— Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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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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