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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1024637 ΕΞ2015 (1)
Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Διευ−

θύνσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης και Ελέγχων 
της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Των υποπαραγράφων δ΄ και ε΄ της παρ. 7 του άρ−

θρου 34 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως προστέθηκαν με τις 
διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παρα−
γράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). 

β) Των άρθρων 1, 18 και 19 της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 
2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρω−
σης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Των άρθρων 54, 71 και 72 του π.δ. 111/2014 (Α΄178) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2013−2016−Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
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«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄ 130 και 
Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την ανάγκη ανακαθορισμού της καθ’ ύλην αρμο−
διότητας των Διευθύνσεων Φορολογικής Συμμόρφω−
σης και Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής 
Διοίκησης, για την βελτίωση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας αυτών.

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

Α.− Μεταφέρουμε, από 02−03−2015, αρμοδιότητες του 
Τμήματος Β΄ −Διασταυρώσεων, Αξιολόγησης και Στό−
χευσης Ελεγχομένων και Οφειλετών της Διεύθυνσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημο−
σίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών στο 
Τμήμα Α΄ – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης 
Ελέγχων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, μετονομάζου−
με τα δύο Τμήματα σε «Τμήμα Β΄ − Αξιολόγησης και 
Στόχευσης Οφειλετών» και «Τμήμα Α΄− Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού – Διασταυρώσεων − Στατιστικής Ανάλυσης 
και Αξιολόγησης Ευρημάτων», αντίστοιχα, ανακαθορί−
ζουμε τις αρμοδιότητές τους και τροποποιούμε τις δι−
ατάξεις των άρθρων 18 και 19 της αριθμ. Δ6Α 1058824 
ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασής μας 
«Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των 
αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών 
και μετονομασία ορισμένων από αυτές», ως εξής:

1) Τροποποιούμε τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 
18 «Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης», ως κατωτέρω:

α) Διαγράφουμε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 
2 αυτού και αναριθμούμε τις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄ και 
στ’ σε β΄, γ΄, δ΄ και ε΄, αντίστοιχα.

β) Αντικαθιστούμε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 
3 αυτού, ως εξής:

«3.− β) Τμήμα Β΄− Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών»
γ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο II. της παρα−

γράφου 4 αυτού, ως εξής:
«4.− II. Τμήμα Β΄− Αξιολόγησης και Στόχευσης Οφειλετών
(α) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρω−

σης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολό−
γηση των οφειλετών, με σκοπό περαιτέρω ενέργειες.

(β) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) 
για την επιλογή της απαιτούμενης δράσης συμμόρφω−
σης οφειλετών.

(γ) Η ανάπτυξη μεθόδων για τον προσδιορισμό του εκτι−
μώμενου φόρου για όσους δεν υποβάλλουν δηλώσεις.»

δ) Διαγράφουμε την περίπτωση γ΄ της υποπαραγρά−
φου IV. της παραγράφου 4 αυτού και αναριθμούμε τις 
περιπτώσεις δ΄ και ε΄ σε γ΄ και δ΄, αντίστοιχα.

2) Τροποποιούμε τις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρ−
θρου 19 «Διεύθυνση Ελέγχων», ως κατωτέρω: 

α) Προσθέτουμε περίπτωση (η) στην παράγραφο 2 
αυτού, ως εξής:

«(η) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υπο−
θέσεων προς έλεγχο με τη χρήση μεθόδων ανάλυσης 
κινδύνου, με πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των 
πληροφοριακών συστημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), με στόχο τη μείωση της φο−
ροδιαφυγής και την διεύρυνση της φορολογικής βάσης.»

β) Αντικαθιστούμε την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 
3 αυτού, ως εξής:

«3.− α) Τμήμα Α΄ Επιχειρησιακού Σχεδιασμού − Δια−
σταυρώσεων − Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης 
Ευρημάτων»

γ) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο Ι. της παρα−
γράφου 4 αυτού, ως εξής:

 «4.− Ι. Τμήμα Α΄ − Επιχειρησιακού Σχεδιασμού − Δια−
σταυρώσεων − Στατιστικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης 
Ευρημάτων

(α) Η εκπόνηση ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγ−
χων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής. 

(β) Η αξιολόγηση και η πρόταση ποσοστών κάλυψης 
των ελέγχων ανά τύπο ελέγχου, με βάση το επιχειρη−
σιακό σχέδιο.

(γ) Ο καθορισμός των κριτηρίων για τις αρμοδιότη−
τες των ελεγκτικών υπηρεσιών και ο διαχωρισμός των 
φορολογουμένων ανά ελεγκτική υπηρεσία. 

(δ) Η τήρηση και η ενημέρωση της βάσης δεδομένων 
εκδοτών και ληπτών εικονικών και πλαστών φορολο−
γικών στοιχείων.

(ε) Η τήρηση Μητρώου εξωχώριων (offshore) εταιρειών 
και ο προγραμματισμός του ελέγχου αυτών.

(στ) Η δημιουργία υποδειγμάτων ανάλυσης κινδύνου 
με μαθηματικούς ή μη τρόπους και η εφαρμογή τους σε 
πραγματικά δεδομένα, καθώς και η επανατροφοδότηση 
αυτών με βάση νέα – συμπληρωματικά στοιχεία.

(ζ) Ο καθορισμός κριτηρίων και προδιαγραφών για την 
διενέργεια διασταυρώσεων με βάση τα στοιχεία από 
τα πληροφοριακά συστήματα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και εν γένει του Υπουργείου 
Οικονομικών, καθώς και Τρίτων Φορέων, με χρήση της 
διαδικασίας data – mining.

(η) Η ανάπτυξη συστημάτων μοριοδότησης (scoring) 
των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου.

(θ) Η ανάπτυξη μεθόδων και συστημάτων διασταύρω−
σης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου για την αξιολόγηση 
των ελεγχομένων, με σκοπό την στόχευση υποθέσεων.

(ι) Η διενέργεια στόχευσης για την επιλογή υποθέσε−
ων προς έλεγχο και για την αποστολή στις ελεγκτικές 
υπηρεσίες, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄− Απαιτήσεων 
Επιχειρησιακών Χρηστών σε θέματα Συμμόρφωσης και 
Ελέγχου της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικής Υποστήριξης 
της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών.

 (ια) Η αξιοποίηση δεδομένων της βάσης καταγγελιών 
της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων 
Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε), καθώς και παραβατών μεγάλης φο−
ροδιαφυγής.

(ιβ) Οι διασταυρωτικές επαληθεύσεις επί συναλλαγών 
ή περιουσιακών στοιχείων των φορολογουμένων.
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(ιγ) Η διενέργεια στοχευμένων ερευνών και διασταυ−
ρώσεων προς επαλήθευση καταγγελιών ιδιωτών ή άλ−
λων στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους από 
κάθε πηγή.»

Β.− Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/
8−4−2014 (Β΄865, 1079 και 1846) απόφασή μας, όπως τρο−
ποποιήθηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ 

F
   Αριθμ. 11174/6143 (2)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυ−

ριακές και αργίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βριλησσίων. 

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».

5. Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βριλησσίων περί καθιέρωσης 24ωρης επταή−
μερης λειτουργίας (Σάββατα, Κυριακές και αργίες) της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την 24ωρη επταήμερη λειτουργία (Σάβ−
βατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου 
Βριλησσίων, όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, λόγω 
της ιδιαίτερης φύσης των εργασιών τους (αποκομιδή 
απορριμμάτων σε ώρες και ημέρες που δεν υπάρχει 
μεγάλος κυκλοφοριακός φόρτος, αποφυγή κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία, διατήρηση ασφάλειας και προστασίας 
του περιαστικού δάσους Αγ. Θεοκλήτου, αποκατάσταση 
βλαβών στο φωτιστικό δίκτυο, στο ηλεκτρικό κύκλωμα 
των αντλιοστασίων της πόλης – παροχή νερού, κάλυψη 
εκδηλώσεων, φεστιβάλ) όπως αναφέρεται στην υπ’ αρ. 
149/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 584.442,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 20.6011, 20.6051.01, 20.6051.02, 20.6021, 
20.6052.01, 20.6041, 20.6054, 35.6011, 35.6051.01, 35.6051.02, 
35.6021, 35.6052.01, 35.6052.02, 35.6041 και 35.6054. Ανά−
λογη δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος 
των ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 11177/6144 (3)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυ−

ριακές και αργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρε−
σιών του Δήμου Βριλησσίων.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».

5. Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθ. 145/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βριλησσίων περί καθιέρωσης 24ωρης επταήμε−
ρης λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: α) την 24ωρη επταήμερη λειτουργία 
(Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες) του Γραφεί−
ου Κατασκευών και Διαχείρισης Έργων Υποδομών, του 
Τμήματος Υποδομών Πόλης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπη−
ρεσιών, το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει απρόβλε−
πτες καταστάσεις, όπως βλάβες στο δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, αποκατάσταση φθορών σε οδοστρώματα και 
πεζοδρόμια, βλάβες στις εγκαταστάσεις των δημοτικών 
κτηρίων, κτλ

β) την 24ωρη επταήμερη λειτουργία (Σάββατα, Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες) του Τμήματος Ηλεκτρομηχα−
νολογικών Εγκαταστάσεων Πόλης, της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, το οποίο απασχολείται με την παρακολούθη−
ση της λειτουργίας των αντλιοστασίων και υδατοδεξα−
μενών, τη συντήρηση του δικτύου ύδρευσης κ.τ.λ,

γ) την 24ωρη επταήμερη λειτουργία (Σάββατα, Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες) της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, εξαιτίας απρόβλεπτων καταστάσεων που 
λαμβάνουν χώρα στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης κα.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 62.527,50 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου που θα 
βαρύνει τους ΚΑ: 25.6011, 25.6051.01, 25.6051.02, 25.6051.03, 
25.6021, 25.6052.01, 25.6052.02, 30.6011, 30.6051.01, 
30.6051.02, 30.6051.03, 30.6021, 30.6052.01, 30.6052.02, 
30.6041 και 30.6054. Ανάλογη δαπάνη προκαλείται για 
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τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 11298/6188 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των 

Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων, Ύδρευσης, Καθαριότη−
τας−Ηλεκτροφωτισμού, Πρασίνου και του Τμήματος 
Κοινωνικής Πολιτικής της Δ/νσης Διοικητικών Υπη−
ρεσιών του Δήμου Κρωπίας.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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’ αριθ. 11/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Κρωπίας περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου και 
λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας−Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Πρασίνου, 
Τεχνικών Έργων και του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κρωπίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών».

6. Την υπ’ αρ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: α) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης, λόγω του μεγάλου και παλαιού 
δικτύου ύδρευσης το οποίο παρουσιάζει συχνά βλάβες 
με συνέπεια να προκαλείται διαρροή νερού,

β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Υπηρεσίας Καθα−
ριότητας−Ηλεκτροφωτισμού, για να υπάρχει η σχετική 
καθαριότητα τόσο μέσα στη πόλη του Κορωπίου όσο 
και στους πέντε οικισμούς,

γ) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Υπηρεσίας Πρασίνου, 
για τη φροντίδα των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου,

δ) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Υπηρεσίας Τεχνι−
κών έργων, για να αντιμετωπίζονται οι έκτακτες ανά−
γκες και τα απρόβλεπτα περιστατικά,

ε) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος Κοινω−
νικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 254.100,00 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Κρωπίας για το οικονομικό έτος 
2015 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 25−6012.001, 25−6022.001, 
25−6042.001, 20−6012.001, 20−6022.001, 20−6042.001, 
35−6012.001, 35−6042.001, 30−6012.001, 30−6022.001, 10−
6012.001 και 70−6022.001, δαπάνη ίδιου περίπου ύψους 
προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων 
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 563/13082 (5)
Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας, υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Αμφί−
κλειας – Ελάτειας Νομού Φθιώτιδας, για το έτος 2015. 

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και ιδίως των 
άρθρων 6 και 280. 

β) του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄/18−02−199) και ιδίως της παραγράφου 
3 του άρθρου 2.

γ) του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄/09−09−1999) και ιδίως 
της παραγράφου 6 του άρθρου 25.

δ) του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικο−
νομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03−2010) και ιδίως 
της παραγράφου 1 του άρθρου 9.

ε) του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−
2006) και ιδίως της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρ−
θρου 5 και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7.

ζ) του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
Α΄/27−12−2010) και ιδίως της παραγράφου 4, περίπτωση 
γγ του άρθρου 8. 

2. Την πράξη 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμβου−
λίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α΄).

3. Τις διατάξεις του αρθρ.56 του Ν. 4257/2014 «Επείγου−
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΦΕΚ 93 Α΄).

4. Τo αριθμ. 537/21−01−2015 έγγραφο του Δήμου Αμφί−
κλειας Ελάτειας. 

5. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης από την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 
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10.500,00 ευρώ, είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Αμφίκλειας– 
Ελάτειας, ως κατωτέρω:

α) Στον Κ.Α. 10.6422 «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημί−
ωση μετακινούμενων υπαλλήλων» ποσό 3.000,00 € και 

β) Στον Κ.Α. 30.6422.0001 «Οδοιπορικά έξοδα και απο−
ζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εκτός έδρας» ποσό 
5.000,00 €.

γ) Στον Κ.Α. 30.6422.0002 «Οδοιπορικά έξοδα και 
αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων εντός έδρας», 
ποσό 2.500,00 €, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, για το 
έτος 2015 ως εξής:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 2  30

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 
ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΕ 
ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΤΩΝ  
(Καπνοτεχνιτών)

1

2

1

30

30

60
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ 

ΤΜΗΜΑ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

2

60

60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Λαμία, 20 Φεβρουαρίου 2015 

O Aσκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
F

Αριθμ. 16810/2002 (6)
    Αντικατάσταση Ληξιάρχων των Ληξιαρχικών Περιφερει−

ών Πυλλήνης και Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, 
Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 2 του Ν.344/1976 

“περί ληξιαρχικών πράξεων”.
2. Του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α77−6−2010) Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α727−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις της αρίθμ. ΓΠ5650/1253 (ΦΕΚ 480/τ.
Β729−3−2011) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελ−

λάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στο Προϊστάμενο 
της Γενικής Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των 
υπηρεσιών, με εντολή Γενικού Γραμματέα

5. Την αρίθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/τ.Β 
722−12−2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., περί Υποδιαί−
ρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώνται 
από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.

6. Την αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31−12−2010 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ., περί των ληξιαρχικών βιβλίων 
των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.

7. Την αρίθμ. 117644/11239/29−09−2014(ΑΔΑ:77Ι1ΟΡ1Φ−
ΖΡΝ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΠ.Δ.Π.ΔΕ.& Ι. 
περί διορισμού Ληξιάρχων στο Δήμο Ναυπακτίας.

8. Το αρίθμ. πρωτ. 3336/09−02−2015 έγγραφο του Δη−
μάρχου Ναυπακτίας, με το οποίο μας γνωρίζει ότι οι 
Ληξίαρχοι των Ληξιαρχικών Περιφερειών Πυλλήνης και 
Χάλκειας, Καραγιάννη Ελένη, και Δημοπούλου Μαρία 
αντίστοιχα υπέβαλλαν την παραίτηση τους από την 
θέση τους ως Ληξίαρχοι, και ως εκ τούτου, προτεί−
νει την αντικατάσταση τους από τις υπαλλήλους του 
Δήμου Αναγνωστοπούλου Βασιλική για τη ληξιαρχική 
Περιφέρεια Χάλκειας, και Σμπούκη Αλεξάνδρα για τη 
ληξιαρχική Περιφέρεια Πυλλήνης.

9. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν δημιουρ−
γείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούν τη με αριθμ. πρωτ. 117644/11239/29−09−2014 
(ΑΔΑ:77Ι1ΟΡ1Φ−ΖΡΝ) απόφασή μας ως προς τους λη−
ξιάρχους των ληξιαρχικών Περιφερειών Πυλλήνης και 
Χάλκειας, και αναθέτουμε; α) την άσκηση καθηκόντων 
Ληξιάρχου της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Πυλλήνης του 
Δήμου Ναυπακτίας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλο−
ακαρνανίας, στην υπάλληλο του Δήμου Ναυπακτίας, 
Σμπούκη Αλεξάνδρα κλάδου ΠΕ Διοικητικού ΜΕ βαθμό Δ’

β) την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου της Ληξιαρχικής 
Περιφέρειας Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας, Περιφερει−
ακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην υπάλληλο του 
Δήμου Ναυπακτίας, Αναγνωστοπούλου Βασιλική κλάδου 
ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Ε΄.

Κατά τα λοιπά η με αρίθμ. πρωτ. 117644/11239/ 29−
09−2014 (ΑΔΑ:77Ι1ΟΡ1Φ−ΖΡΝ) απόφαση μας ισχύει ως έχει.
   Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 17 Φεβρουαρίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
F

    Αριθμ. 19578/94 (7)
Υπερωριακή απασχόληση πέντε υπαλλήλων του τμή−

ματος Πληροφορικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Καστοριάς για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
β. Της παρ. 10 του άρθ. 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄)
γ. Της παρ. 7 του άρθ. 25 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180 Α΄)
δ. Του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄)
ε. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40 Α΄) 
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στ. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του Π.Δ. 146/2010 
(ΦΕΚ 239 Α΄)

ζ. Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερει−
ακής Ενότητας Καστοριάς, οικονομικού έτους 2015, στο 
φορέα 072 και στους ΚΑΕ 0511.

η. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης πέντε υπαλ−
λήλων του τμήματος Πληροφορικής κατά τις εργάσιμες 
ημέρες, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση της υπερωριακής εργασίας πέντε υπαλ−
λήλων του τμήματος Πληροφορικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Καστοριάς, για το χρονικό διάστημα: από τη 
δημοσίευση της παρούσας έως και τις 30−06−2015.

Υπηρεσία Αριθμός Υπαλλήλων Σύνολο ωρών
ΤΜΗΜΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
5 480 

απογευματινές

Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιηθεί κατά τις 
απογευματινές ώρες από 15.00΄ έως 22.00΄ και μέχρι της 
συμπληρώσεως των ογδόντα (80) ωρών, ανά υπάλληλο 
κατά την διάρκεια του εξάμηνου .

Η καθιέρωση της υπερωριακής εργασίας των παρα−
πάνω υπαλλήλων κρίνεται εξαιρετικά αναγκαία λόγω:

• Αναβαθμίσεων εφαρμογών.
• Αναδιοργανώσεων Κεντρικών Υπολογιστών (Fileserve, 

Mail Server, Proxy Server, κ.λπ.).
• Συντηρήσεων Κεντρικών Υπολογιστών, προγραμμα−

τισμένων και έκτακτων λόγω βλαβών.
• Δημιουργία Αντιγράφων Ασφαλείας συστημάτων 

και βάσεων δεδομένων.
• Υλοποίηση προγράμματος Ανοικτής Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης.
Όλες οι παραπάνω εργασίες, αλλά και άλλες που 

πιθανώς θα προκύψουν από τις αλλαγές που είναι απα−
ραίτητο να γίνουν, θα επιφέρουν πιθανώς μερική μη 
λειτουργία του δικτύου δεδομένων της Π.Ε. Καστοριάς 
ή δυσλειτουργίες στις χρησιμοποιούμενες εφαρμογές 
για το επόμενο χρονικό διάστημα και για τους λόγους 
αυτούς, την δηλαδή το κατά το δυνατόν απρόσκοπτη 
λειτουργία των συστημάτων και εφαρμογών θα πρέπει 
οι ανωτέρω εργασίες να γίνουν απογευματινές ώρες 
κατά τις οποίες τα δίκτυα δεδομένων και τα περιφερει−
ακά δεν εξυπηρετούν τους χρήστες του δικτύου. 

Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απασχό−
λησης των υπαλλήλων θα πληρωθούν από πιστώσεις 
του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Κα−
στοριάς 2015 και συγκεκριμένα από τον φορέα 072 και 
τον ΚΑΕ 0511, ύψους περίπου 2.000€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Kαστοριά, 24 Φεβρουαρίου 2015

O Περιφερειάρχης 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 1157 (8)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απα−

σχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητι−
κού – Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μα−
γνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως 
αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 176 του 
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/5−5−2014).

3. Την αριθμ. 2/70738/0022/28−9−2012 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
4. Την αριθμ. οικ.2/41768/0022/20−5−2014 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27−12−2010) 

«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας», όπως ισχύει.
6. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 

της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού των Περιφερεια−
κών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, για την αντι−
μετώπιση των οποίων απαιτείται να απασχοληθούν, 
κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015, υπάλληλοι της 
Διεύθυνσης αυτής πέραν του κανονικού ωραρίου εργα−
σίας τους και συγκεκριμένα για να απασχοληθούν με 
την ταξινόμηση του αρχείου παρελθόντων ετών όλων 
των Τμημάτων της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού, 
λόγω επιτακτικής ανάγκης αποσυμφόρησης των χώρων 
φύλαξης των εγγράφων.

7. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση 
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2015 της Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας – Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.

8. Την αριθμ. 232/12−01−2015 απόφαση δέσμευσης πίστω−
σης προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μα−
γνησίας και Σποράδων (ΑΔΑ: 6ΡΤ4ΛΡ−Π22), αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση τριάντα (30) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού 
– Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας 
και Σποράδων κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 
για την κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών 
το πρώτο εξάμηνο του έτους 2015 και μέχρι 3.600 ώρες 
συνολικά για τριάντα (30) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Διοικητικού−Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας και Σποράδων ως κατωτέρω:

Υπερωρίες: τριάντα (30) υπάλληλοι με εκατόν είκοσι 
(120) ώρες για το πρώτο εξάμηνο του 2015 = 30 x 120 = 
3.600 ώρες.

Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον 
κάθε υπάλληλο κατά το πρώτο εξάμηνο, θα γίνει με 
απόφασή μας ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζό−
μενες ανάγκες.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 21.000 
ευρώ, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2015, του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορί−
ζεται η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοι−
κητικού − Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μαγνησίας και Σποράδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 20 Φεβρουαρίου 2015 

 Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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    Αριθμ. απόφ. 14 (9)
Αποτίμηση των χορηγουμένων από τους εργοδότες 

παροχών σε είδος για το έτος 2015.

   ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
(ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 2/29.1.2015) 

  Αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 12 του A.N. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/τ.Α΄/

21−6−1951), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
μεταγενέστερα,

β) Του άρθρου 25 παρ.4 του A.N. 1846/51 (ΦΕΚ 179/τ.
Α΄/21−6−1951),

γ) Του άρθρου 19 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
δ) Του άρθρου 12 περί Κανονισμού των εργασιών του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Α.Υ.Ε. 9615/22−2−37) (ΦΕΚ 34/ τ. Β΄/1937).

2) Την με αριθμ. πρωτ. Α42/4/18−12−2014 εισήγηση της 
Δ/νσης Ασφάλισης − Εσόδων με θέμα: «Αποτίμηση των 
χορηγουμένων, από τους εργοδότες, παροχών σε είδος 
για το έτος 2015».

3) Τις απόψεις των μελών.

4) Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Την έγκριση για τις ασφαλιστικές περιοχές όλων 
των Υποκαταστημάτων και Παραρτημάτων του ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ της προτεινόμενης από την Υπηρεσία αποτίμησης 
της αξίας των χορηγουμένων παροχών σε είδος για το 
έτος 2015, ως κάτωθι:

α) Για ένα γεύμα 4,80 ΕΥΡΩ
β) Για πλήρη τροφή 9,60 ΕΥΡΩ
γ) Για κατοικία (μην.) 75,40 ΕΥΡΩ
δ) Για πλήρη τροφή και κατοικία (μην.) 301,50 ΕΥΡΩ 

Β) Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μη απαιτουμένης προη−
γούμενης επικύρωσης Πρακτικών και εφαρμόζεται από 
1.1.2015.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. − Διοικητής

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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


		2015-03-18T17:30:39+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




