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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβα−
ση−λαθρεμπορία του Προϊστάμενου του Ε΄ Τελω−
νείου Αερολιμένα Θεσσαλονίκης. ....................................
Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−
ας κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδα−
κτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα»
με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμή−
ματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημί−
ου Πειραιώς. .......................................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014. ....................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστη−
μίου Θράκης, για το χρονικό διάστημα από την
δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014. .......................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για
το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της εν
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως έως 31/12/2014. ....................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του
μόνιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών,
για το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της
εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως έως 31/12/2014. ..............................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό
διάστημα από την δημοσίευση της εν λόγω από−
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31/12/2014. ..............................................................................................
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης
του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου της Φοιτητικής Εστίας του Πανεπιστημίου
Πατρών, για το χρονικό διάστημα από την δημο−
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σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014. ....................................
Παράταση ισχύος της Φ105/57156/6227/17−10−2005
«Όροι και προϋποθέσεις ελέγχου οχημάτων μετα−
φοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR από εξου−
σιοδοτημένους φορείς στη Νησιωτική Ελλάδα»...
Καθορισμός συμπληρωματικού κατ’ αποκοπή χορηγή−
ματος για έξοδα κοινοχρήστων και θέρμανσης των
γραφείων της 1ης και 2ης Υπηρεσιών Επιτρόπων
του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ευβοίας. .........
Ανάθεση καθηκόντων παραλαβής δικογράφων απευ−
θυνόμενων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και πα−
ροχή Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος
Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικο−
νομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησί−
ας & Σποράδων για την επίθεση της επισημείω−
σης (APOSTILLE) της Σύμβασης της Χάγης. ..........
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
4

5

6

7

(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παράβαση−
λαθρεμπορία του Προϊστάμενου του Ε΄ Τελωνείου
Αερολιμένα Θεσσαλονίκης.
Με την αριθ. 11/2014 Καταλογιστική Πράξη επεβλή−
θη στον ALI (ov) ALIOSMAN (επ) του RASIM και της
DJEVIRIE, γεννηθέντα την 12−04−73 στο KRUSHARI Βουλ−
γαρίας, αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες
βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, κάτοχο του με αριθ.
644779832/09−07−13 Δελτίου Ταυτότητας εκδοθέντος
από τις αρχές της Βουλγαρίας ισχύοντος έως 09−07−23,
Α.Φ.Μ.: 153167369 Δ.Ο.Υ.: Α΄ Θεσσαλονίκης, πολλαπλούν
τέλος εκ χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500€), ποσόν που
επιβαρύνεται κατά την είσπραξη με το εκάστοτε ισχύ−
ον Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. επ' αυτού, για τελωνειακή παράβαση
κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 119A παρ. 2,
142 παρ. 2 και 155 παρ. 2ζ΄ του Ν. 2960/01, οποίος την
16−02−14, σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο συνελλήφθη
από Αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού, επί της συμ−
βολής των οδών Ανθέων με Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου (πρώην Φιλελλήλων) στη Δ.Κ. Περαίας της Δ.Ε.
Θερμαϊκού του Δ. Θερμαϊκού Ν. Θεσσαλονίκης, καθό−
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σον κατελήφθη να κατέχει εντός σακιδίου πλάτης,
συνολικά ενενήντα τρία (93) πακέτα τσιγάρα (1.860 τε−
μάχια τσιγάρα) μάρκας ROYAL, ως αυτά λεπτομερώς
περιγράφονται στην από 16−02−14 έκθεση κατάσχεσης
λαθραίων τσιγάρων του Α.Τ. Θερμαϊκού, τα οποία στο
σύνολο τους δεν έφεραν ένσημες ταινίες φορολογίας
καπνού του Ελληνικού Δημοσίου ή άλλου Κ−Μ της Ε.Ε.
Στην από 16−02−14 έκθεση εξέτασης κατηγορουμένου
ενώπιον αστυνομικών του Α.Τ. Θερμαϊκού απολογού−
μενος αποκρίθηκε ότι, τα τσιγάρα είχε αγοράσει προ
δύο ημερών στην Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκης
από άγνωστη γυναίκα για να τα πωλήσει.
Ο Προϊστάμενος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
F
Αριθμ. 117295/Γ2
(2)
Εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
κατόχων Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Προ−
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της
Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυν−
ση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. Δ΄του ν.
3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού −
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 71 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193 Α΄)
2. Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄)
3. Την υπ’ αριθ. 9977/Β7/24−02−2004 Υ.Α. (ΦΕΚ 403Β΄)
περί έγκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
4. Την υπ’ αριθ. 3/20−01−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, όπως διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ.
15/18−06−2014 ειδικής σύνθεσης της Συγκλήτου (θέμα 3°
«Πιστοποίηση Παιδαγωγικής Επάρκειας της κατεύθυν−
σης "Ηλεκτρονική Μάθηση" του Π.Μ.Σ. "Διδακτική της
Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα"»)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική
της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύ−
θυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφια−
κών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει
μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις
νόμιμες προϋποθέσεις εξασφάλισης παιδαγωγικής και

διδακτικής επάρκειας (άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ΄του ν.
3848/2010 και άρθρο 36 παρ. 22 του ν. 4186/2013)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 117371/Β2
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, για το χρονικό διάστημα από την δημοσί−
ευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόφη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».
3. Την αριθμ. 110659/Β1/9−8−2013 (ΦΕΚ 2038/τ.Β΄/22−08−2013)
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα−
θορισμός του ωραρίου εργασίας ορισμένων κατηγοριών
εργαζομένων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
4. Τα με Αριθμ. Πρωτ. 3695/28−04−2014 και 3696/
28−04−2014 έγγραφα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθη−
νών, από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχό−
ληση του μόνιμου προσωπικού του είναι απαραίτητη για
την αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών. Συγκεκριμένα: α) Για να εξασφα−
λιστεί η λειτουργία του Ιδρύματος κατά τις απογευμα−
τινές ώρες, κατά τις οποίες διεξάγονται εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες β) Για να καλυφθούν τα
κενά που παρατηρούνται στην επί 24ωρο φύλαξη των
χώρων και των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύμα−
τος, στην περιποίηση και φύλαξη του ζωικού κεφαλαί−
ου του Ιδρύματος γ) Για την αντιμετώπιση βλαβών του
ηλεκτρικού, υδροδοτικού και αποχετευτικού συστήματος
ως και την επισκευή οργάνων και συσκευών δ) Για να
εξασφαλιστεί η ικανοποιητική διεξαγωγή των εργασιών
που σχετίζονται με τα αγροκτήματα του Ιδρύματος και
οι οποίες αντιμετωπίζονται από περιορισμένο γεωπονικό
και λοιπό προσωπικό του Ιδρύματος και ε) Για να αντιμε−
τωπισθούν οι ανάγκες των Οικονομικών Υπηρεσιών λόγω
των υποχρεώσεων σύνταξης προϋπολογισμού, απολογι−
σμού, ισολογισμού, εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
για πληρωμές μέσω της ενιαίας αρχής και ολοκλήρωση
διαγωνισμών τους μήνες Σεπτέμβριο−Οκτώβριο−Νοέμ−
βριο−Δεκέμβριο του 2014.
5. Το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την αριθ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618/τ. Β΄/
19−6−2014) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2014: α) ποσού χιλίων εκατόν τριάντα δύο
Ευρώ και είκοσι Λεπτών (1132,20), για κάλυψη δαπανών
υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261) και β) ποσού χιλίων
πεντακοσίων εβδομήντα Ευρώ και πενήντα έξι Λεπτών
(1570,56), για κάλυψη δαπανών εργασίας με αμοιβή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτε−
ρινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για τα οποία έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στους ως άνω ΚΑΕ για το έτος 2014,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2014:
Α. Την υπερωριακή απασχόληση, σε τέσσερις (4) μό−
νιμους υπαλλήλους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και
Κυριακής (ΚΑΕ 0261), και για αριθμό ωρών έως είκοσι
(20) ανά υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η
ως άνω υπερωριακή εργασία:
• σε έναν (1) υπάλληλο κλάδου Τ.Ε. Εργοδηγών
• σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού−
Λογιστικού
• σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Υ.Ε. Φυλάκων
Β) Την υπερωριακή απασχόληση, σε δύο (2) μόνιμους
υπαλλήλους του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
που εργάζονται καθ' υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263) και για
αριθμό ωρών έως δέκα έξι (16) ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή εργασία:
• σε δύο (2) υπαλλήλους κλάδου Υ.Ε. Φυλάκων
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων μονίμων και ΙΔΑΧ
και ότι η στελέχωση των υπηρεσιών του είναι ελλιπής,
με αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι να εργάζονται υπερω−
ριακά τις απογευματινές ώρες καθημερινά, προκειμένου
να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
4. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/
19−6−2014) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2014, ποσού οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων
(8.500,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής ερ−
γασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη−
σης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής
(ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31−12−2014:
Την υπερωριακή απασχόληση, σε είκοσι τέσσερις (24)
μόνιμους υπαλλήλους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και
Κυριακής, και για αριθμό ωρών δέκα (10) ανά υπάλληλο
μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή
εργασία:
• Σε δώδεκα (12) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• Σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• Σε οκτώ (8) υπάλληλους κατηγορίας Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Αριθμ. 117331/Β2
(4)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, για το χρονικό διάστημα από την δημοσί−
ευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2014.

F
Αριθμ. 117366/Β2
(5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για το χρο−
νικό διάστημα από την δημοσίευση της εν λόγω
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31/12/2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».
3. Το με Αριθμ. Πρωτ. Β6737/19−06−2014 έγγραφο του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο ανα−
φέρεται ότι στο ως άνω Ίδρυμα ο αριθμός του απασχο−
λούμενου προσωπικού είναι εξαιρετικά χαμηλός, λόγω

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ»(ΦΕΚ
191/τ.Α./30−8−88).

F
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Την αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA.
5. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την
οποία « ... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/
05−02−2004 ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατά−
ξεων του Α΄ μέρους του Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χω−
ρίς παράλληλα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από
την εργατική νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων
εργασίας ή του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η δια−
δικασία αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι
διατάξεις του Α΄ μέρους του Ν. 3205/03 και ειδικότερα
οι διατάξεις του άρθρου 16 η αυτού έχουν επεκταθεί
με Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.».
6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.
7. Το με Αριθμ. Πρωτ. Β6737/19−06−2014 έγγραφο του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο ανα−
φέρεται ότι στο ως άνω Ίδρυμα ο αριθμός του απασχο−
λούμενου προσωπικού είναι εξαιρετικά χαμηλός, λόγω
συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων μονίμων και ΙΔΑΧ
και ότι η στελέχωση των υπηρεσιών του είναι ελλιπής,
με αποτέλεσμα πολλοί υπάλληλοι να εργάζονται υπερω−
ριακά τις απογευματινές ώρες καθημερινά, προκειμένου
να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου.
8. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/2014 (ΦΕΚ 1618/τ.Β΄/19−6−2014)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2014 ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν
πενήντα (4.150,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2014,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2014:
Την υπερωριακή απασχόληση, σε δέκα πέντε (15) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων του Δημοκρίτειου Πανε−
πιστημίου Θράκης, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια των πιστώσεων
του προϋπολογισμού έτους 2014, και για δέκα (10) ώρες
μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
• σε οκτώ (8) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• σε έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας TE
• σε έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ

Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν δύναται να ξεπε−
ράσει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 117396/Β2
(6)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μό−
νιμου προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών, για
το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της εν
λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε−
ως έως 31/12/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).
2. Την αριθμ.2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».
3. Το με Αριθμ. Πρωτ. 4804/03−04−2014 έγγραφο του
Πανεπιστημίου Πατρών, από το οποίο προκύπτει ότι
η υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου προσωπικού
του είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχια−
κών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
οι οποίες προκύπτουν από την ανάγκη εφαρμογής του
νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Α.Ε.Ι., σε συνδυ−
ασμό με τη θεαματική μείωση του Διοικητικού Προσω−
πικού του Πανεπιστημίου λόγω συνταξιοδότησης και
διαθεσιμότητας.
4. Το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618/τ. Β΄/
19−6−2014) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2014, ποσού πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εί−
κοσι πέντε (5.825,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερω−
ριακής εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2014,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2014:
Την υπερωριακή απασχόληση, σε εκατόν είκοσι έναν
(121) μόνιμους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Πατρών,
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής
(ΚΑΕ 0261), και για αριθμό ωρών έως είκοσι (20) ανά
υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω
υπερωριακή εργασία:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• σε σαράντα επτά (47) υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε.
• σε δέκα οκτώ (18) υπαλλήλους κατηγορίας Τ.Ε.
• σε σαράντα εννέα (49) υπαλλήλους κατηγορίας Δ.Ε. και
• σε επτά (7) υπαλλήλους κατηγορίας Υ.Ε.
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν δύναται να ξεπε−
ράσει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 117389/Β2
(7)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό διάστημα από
την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11−
04−2012).
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ»(ΦΕΚ
191/τ.Α./30−8−88).
4. Την αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003
επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA.
5. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία
«... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/05−02−2004
ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων του Α΄
μέρους του Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλληλα
να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική
νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του
Α΄μέρους του Ν. 3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις
του άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές
Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.».
6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.
7. Το με Αριθμ. Πρωτ. 4804/03−04−2014 έγγραφο του
Πανεπιστημίου Πατρών, από το οποίο προκύπτει ότι
η υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου προσωπικού
του είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχια−
κών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
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οι οποίες προκύπτουν από την ανάγκη εφαρμογής του
νέου θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Α.Ε.Ι., σε συνδυ−
ασμό με τη θεαματική μείωση του Διοικητικού Προσω−
πικού του Πανεπιστημίου λόγω συνταξιοδότησης και
διαθεσιμότητας.
8. Το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618/τ. Β΄/
19−6−2014) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο».
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2014 ποσού δέκα χιλιάδων πεντακοσίων
(10.500,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής ερ−
γασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη−
σης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής
(ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για τα χρονικό διάστημα, από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2014:
Την υπερωριακή απασχόληση, σε διακόσιους εβδομήντα
τέσσερις (274) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων του Πα−
νεπιστημίου Πατρών, πέρα από τις ώρες της υποχρεωτι−
κής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου
και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια των πιστώσεων
του προϋπολογισμού έτους 2014, και μέχρι είκοσι (20)
ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
• σε εκατόν τριάντα (130) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• σε τριάντα έναν (31) υπαλλήλους κατηγορίας TE
• σε εκατόν δέκα (110) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
• σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Η ως άνω υπεριοριακή εργασία δεν δύναται να ξεπε−
ράσει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 117383/Β2
(8)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Φοιτη−
τικής Εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών, για το χρονικό
διάστημα από την δημοσίευση της εν λόγω απόφα−
σης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011); όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/
11−04−2012).
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Π.Δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ»(ΦΕΚ
191/τ.Α./30−8−88).
4. Την αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κ.Υ.Α. «Επέκταση
των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/05.02.2004 τ.Β΄), με
την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 του ν.3205/2003
ετχεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου που
υπηρετεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και OTA.
5. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−04−2009 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία
«... η υπερωριακή εργασία του προσωπικού που εμπίπτει
στο πεδίο εφαρμογής της αριθμ. 2/7093/0022/05−02−2004
ΚΥΑ, δηλαδή που αμείβεται βάσει των διατάξεων του
Α΄μέρους του Ν. 3205/03, εγκρίνεται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 16 του νόμου αυτού, χωρίς παράλλη−
λα να απαιτούνται οι προβλεπόμενες από την εργατική
νομοθεσία αποφάσεις των επιθεωρήσεων εργασίας ή
του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας. Η διαδικασία αυτή
εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που οι διατάξεις του
Α΄μέρους του Ν. 3205/03 και ειδικότερα οι διατάξεις
του άρθρου 16 αυτού έχουν επεκταθεί με Συλλογικές
Συμβάσεις εργασίας ή με άλλες ΚΥΑ.».
6. Το γεγονός ότι το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται
στις διατάξεις των νόμων 3205/2003 και 4024/2011.
7. Το αριθμ.4628/01−04−2014 έγγραφο του Πανεπιστη−
μίου Πατρών, από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή
απασχόληση των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου της Φοιτητικής Εστίας
Πάτρας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το πρώην Εθνικό
Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) βάσει της ΚΥΑ αριθμ. 127177/Η/
4−11−2011, είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση εποχι−
ακών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών,
που οφείλονται στις πολυσχιδείς δραστηριότητες του
Ιδρύματος, σε συνδυασμό με τη θεαματική μείωση του
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου λόγω συ−
νταξιοδότησης και διαθεσιμότητας.
8. Το ΠΔ 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την αριθ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (ΦΕΚ 1618/τ. Β΄/
19−6−2014) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνστα−
ντίνο Κουκοδήμο».
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2014 ποσού χιλίων εκατό εβδομήντα πέντε
(1.175,00) Ευρώ, για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργα−
σίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη−
σης και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής
(ΚΑΕ 0261), για το οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση
στον ως άνω ΚΑΕ, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από την δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2014:
Την υπερωριακή απασχόληση, σε είκοσι οκτώ (28) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων της Φοιτητικής Εστίας
του Πανεπιστημίου Πατρών, πέρα από τις ώρες της υπο−

χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα εκτός
Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), μέσα στα όρια των πι−
στώσεων του προϋπολογισμού έτους 2014 και μέχρι είκοσι
(20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
• Σε τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• Σε δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας TE
• Σε έντεκα (11) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ και
• Σε έντεκα (11) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Η ως άνω υπερωριακή εργασία δεν δύναται να ξεπε−
ράσει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 6093/510
(9)
Παράταση ισχύος της Φ105/57156/6227/17−10−2005 «Όροι
και προϋποθέσεις ελέγχου οχημάτων μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR από εξουσιοδοτη−
μένους φορείς στη Νησιωτική Ελλάδα ».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
1.− Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της κ.υ.α. 40955/4862/2013 (Β΄2514) «Προσαρμογή της
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για
την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική
πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με
τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων».
β. Της υπουργικής απόφασης 32591/3257/21−05−2001
(Β΄703) «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγ−
χου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,
όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ. Της αριθμ. 329/3−7−2013 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού (ΦΕΚ 1655/Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ
Παπαδόπουλου»
δ. Της απόφασης με αρ. Φ105/57156/6227/17−10−2005
«Όροι και προϋποθέσεις ελέγχου οχημάτων μεταφοράς
επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR από εξουσιοδοτημέ−
νους φορείς στη Νησιωτική Ελλάδα».
ε. Των αποφάσεων με αρ. Φ105/15652/1173/28−02−
2007, Φ105/42029/5930/24−7−2008, Φ105/67165/8312/
21−07−2010, Φ105/2417/269/22−2−2011, 5242/424/6−8−2012,
και 14969/1158/19−4−2013 «Παράταση ισχύος της Φ105/
57156/6227/17−10−2005 όροι και προϋποθέσεις ελέγχου
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR
από εξουσιοδοτημένους φορείς στη Νησιωτική Ελλάδα».
2− Το με αριθμ. πρωτ. 1128/15−01−2014 έγγραφο της Δ/
νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενό−
τητας Ηρακλείου περί παράτασης της Φ105/57156/6227/
17−10−2005 «Όροι και προϋποθέσεις ελέγχου οχημάτων
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR από εξου−
σιοδοτημένους φορείς στη Νησιωτική Ελλάδα».
3.−Την ανάγκη διενέργειας των υποχρεωτικών ειδι−
κών περιοδικών ελέγχων και δοκιμών σε εξοπλισμούς
και οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
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σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας ADR σε συν−
δυασμό με το γεγονός του γεωγραφικού νησιωτικού
διαμελισμού της χώρας μας και του μεγάλου αριθμού
οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων μικτού βάρους
έως 8 τόνων, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται η ισχύς της Φ105/57156/6227/17−10−2005
για την διενέργεια περιοδικών ελέγχων από διαπιστευ−
μένους από το ΕΣΥΔ φορείς ελέγχου σε βυτιοφόρα
οχήματα μεταφοράς υγρών καυσίμων μικτούς βάρους
έως 8 τόνων σε κατάλληλες εγκαταστάσεις των Περι−
φερειακών Ενοτήτων της Νησιωτικής Ελλάδας μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.
Καθορίζουμε το συμπληρωματικό κατ' αποκοπή χο−
ρήγημα για έξοδα κοινοχρήστων και θέρμανσης των
ανωτέρω Υπηρεσιών για το χρονικό διάστημα από Αύ−
γουστο μέχρι Δεκέμβριο 2014, σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύ−
νης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ειδικός
Φορέας 17−220 και Κ.Α.Ε. 1513), ως κατωτέρω:
Υπηρεσίες Επιτρόπων στους
Νομούς του Κράτους
Ευβοίας 1η & 2η Υπηρεσία
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΥΡΩ
1.000,00
1.000,00

Παπάγου, 22 Ιουλίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

F

Αθήνα 17 Ιουλίου 2014

Αριθμ. 47553
(10)
Καθορισμός συμπληρωματικού κατ’ αποκοπή χορηγή−
ματος για έξοδα κοινοχρήστων και θέρμανσης των
γραφείων της 1ης και 2ης Υπηρεσιών Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Ευβοίας.

Η Προϊσταμένη της Υπηρεσίας
Διοικητικής Υποστήριξης
ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΙΡΗ
F

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΗΣ 11ΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσι−
ου Λογιστικού κ.λπ.» (όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τα άρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010).
β) Του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες».
γ) Της παρ. 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85
Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
2. Την αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και
δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων
κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων
δημοσίων υπηρεσιών» (ΦΕΚ 1741 Β΄/25−5−2012 και ιδίως
το άρθρο 2).
3. Την αριθμ. 56568/28−4−2004 (ΦΕΚ Β΄842/8−6−2004)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθμ. 82834/25−8−2005 (ΦΕΚ Β΄1304/16−9−2005) όμοια.
4. Την αριθμ. 502/8−1−2014 (ΦΕΚ Β΄111/23−1−2014) από−
φαση της Γενικής Συντονίστριας ως Αναπληρώτριας
Προϊσταμένης της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης
«Καθορισμός κατ' αποκοπή χορηγήματος για έξοδα κοι−
νοχρήστων και θέρμανσης των γραφείων των Υπηρεσι−
ών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους Νομούς
του Κράτους».
5. Την ανάγκη καθορισμού συμπληρωματικού κατ'
αποκοπή χορηγήματος για έξοδα κοινοχρήστων και
θέρμανσης της 1ης και 2ης Υπηρεσιών Επιτρόπων του
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο νομό Ευβοίας.

Αριθ. 5007
(11)
Ανάθεση καθηκόντων παραλαβής δικογράφων απευ−
θυνόμενων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και παροχή
Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερει−
άρχη» σε υπαλλήλους του Τμήματος Γραμματείας
της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας & Σποράδων για
την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILLE) της Σύμ−
βασης της Χάγης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 113, 159 και 186 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης
που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλο−
δαπών δημοσίων εγγράφων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του
Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 3 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα−
να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας».
7. Το αριθμ. 5325/2−1−2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με το οποίο οι Περιφερειάρχες
επιβάλλεται να εξουσιοδοτήσουν υπαλλήλους που θα
χορηγούν και θα υπογράφουν τις Επισημειώσεις σύμ−
φωνα με την ισχύουσα με το θέμα αυτό νομοθεσία και
θα τηρούν το σχετικό βιβλίο ή ευρετήριο.
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8. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για
ταχύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων, κα−
λύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και διασφάλιση της
αποδοτικής και εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
9. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κράτους ή
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Εξουσιοδοτούμε τους κατωτέρω υπαλλήλους του
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−
Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
& Σποράδων, όπως παραλαμβάνουν τα πάσης φύσεως
δικόγραφα που απευθύνονται στην Περιφέρεια Θεσσα−
λίας και κατατίθενται στις Περιφερειακές Ενότητες Μα−
γνησίας και Σποράδων και να υπογράφουν «Με εντολή
Περιφερειάρχη» την έκθεση επίδοσης των ανωτέρω εγ−
γράφων, καθώς και να υπογράφουν «Με εντολή Περιφε−
ρειάρχη» και να χορηγούν την επισημείωση (APOSTILLE),
που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 6 της Σύμβασης της
Χάγης (Ν.1497/1984), σε όλα τα διοικητικά έγγραφα που
εκδίδονται από υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας & Σποράδων:

1. Γκουτζίνη Κωνσταντίνο, Προϊστάμενο του Τμήματος
Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού,
κλ. TE Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β΄.
2. Παϊπάη Ευαγγελία, υπάλληλο του Τμήματος Γραμ−
ματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού, κλ.
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ΄.
3. Διανέλλου Γαρυφαλλιά, υπάλληλο του Τμήματος
Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού,
κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Γ΄.
4. Τσιμπανάκου Αικατερίνη−Κωνσταντίνα, υπάλληλο του
Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικο−
νομικού, κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με βαθμό Ε΄.
5. Γάκια Κωνσταντίνο, υπάλληλο του Τμήματος Γραμμα−
τείας της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού με βαθμό
Ε΄, ειδικότητας ΔΕ Πληροφορικής−Προσωπικού Η/Υ.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 21 Ιουλίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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