Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2015.01.19 10:40:26
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

691

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 67

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

16 Ιανουαρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου. ...............
1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απο−
γευματινές ώρες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2015. .............. 2
Τροποποίηση της με αριθ. 13631/159106/20−12−2013
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων (ΦΕΚ Β΄3410). ..................................................................... 3
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006)
Υ.Α. «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχει−
ρισμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής
κατά την πέδηση», όπως ισχύει ......................................... 4
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότη−
τας Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσ−
σηνίας. ..................................................................................................... 5
Απαλλαγή του Κορακοβούνη Ιωάννη του Γεωρ−
γίου από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημο−
τικής Ενότητας Ανδανίας Δήμου Οιχαλίας Ν.
Μεσσηνίας. ......................................................................................... 6
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας εκπροσώπη−
σης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στην
αναπτυξιακή εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία
Αγροτικής Αναπτύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.». ................................ 7
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας εκπροσώπησης
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όσον αφο−
ρά τη σύναψη συμβάσεων της “Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας” με την “ΔΕΗ” και την “ΕΥΔΑΠ” για
την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων και την
προμήθεια νερού στα πλαίσια και των υφιστάμε−
νων συμφωνιών με τον καταργηθέντα Οργανισμό
Κωπάΐδας. ............................................................................................. 8
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό−
μων (ΚΕΘΕΑ) κατά το έτος 2015. ..................................... 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.: ΔΕΛ Β 1000143 ΕΞ 2015
Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.

(1)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, και 4 του άρθρου
3 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 8 του
ν.2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).
3. Τις διατάξεις του Π.δ.284/1988 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 280/1997 (ΦΕΚ Α΄ 203), με
τις οποίες καθορίσθηκε το οργανωτικό πλαίσιο των
Ελεγκτικών Κέντρων.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2α του άρθρου 34
του ν.4141/2013 (Φ.Ε.Κ.81 Α΄).
6. Τις διατάξεις της περίπτωσης 2 της υποπαρα−
γράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώ−
του του ν.4093/2012, όπως ισχύει και την αριθ.Δ6Α
1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 130/28.1.2013) απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών».
7. Την αριθ.Δ6Α 1036682ΕΞ2014/25.2.2014 (Φ.Ε.Κ. 478Β΄)
απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» σε όργανα της Φορο−
λογικής Διοίκησης, όπως ισχύει.
8. Την αριθ. πράξη 20 της 25.6.2014 (Φ.Ε.Κ.360 Υ.Ο.Δ.Δ.)
«Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου
Οικονομικών».
9. Τo αριθ. πρωτ. 29199/10.9.2014 έγγραφο της Δ.Ο.Υ.
Σπάρτης και το αριθ.πρωτ. 35602/22.9.2014 έγγραφο της
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου.
10. Ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Αναθέτουμε στον Προϊστάμενο του Κέντρου Ελέγ−
χου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
τη διενέργεια μερικού επιτόπιου φορολογικού ελέγχου
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όλων των ανέλεγκτων χρήσεων των κατωτέρω υπο−
θέσεων:
−ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Α.Φ.Μ.
034526398)
− ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 099651701)
−ΑΛΙΚΗ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ. 099651713)
−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Ο.Ε. (Α.Φ.Μ.800500358)
−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (Α.Φ.Μ.
997893214)
−ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. ( Α.Φ.Μ.800449690)
−Π. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.099652421)
−ΕΥΡΟΠΑΚ – Π. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (Α.Φ.Μ.
099650845)
−ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡ−
ΓΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΛΟΥΣ ΛΑ−
ΚΩΝΙΑΣ (Α.Φ.Μ. 099651590)
B. Στο παραπάνω Ελεγκτικό Κέντρο ανατίθεται η έκ−
δοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, η βεβαίωση
και είσπραξη των φόρων, τελών, εισφορών, προστίμων
και λοιπών επιβαρύνσεων, η λήψη διασφαλιστικών μέ−
τρων καθώς και κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια που
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, η λήψη όλων
των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των
οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F
Αριθμ. Φ.80425/οικ.48746/10510
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ −
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 360/97 «Διατήρηση της επο−
πτείας Ν.Π.Δ.Δ. από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α)
4. Τις διατάξεις του Ν.2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α).
5. Το υπ' αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 έγγραφο
του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι−
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015»». (ΑΔΑ: 4577Η−5ΕΤ)

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους περίπου 10.000,00 € σε βάρος του υπό
έγκριση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολή−
σεως Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2015. Η
δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προ−
βλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ
οικονομικού έτους 2015 με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Απο−
ζημίωση για υπερωριακή εργασία» ύψους 5.000.000,00€.
7. Το υπ' αριθ. 100457/24−11−2014 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.
με το οποίο μας διαβιβάστηκε η αριθ. 3238/56/18−11−2014
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ
8. Το υπ' αριθ. 79434/12−11−2014 έγγραφο του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου
9. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επειγου−
σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.
10. Την αριθ. πρωτ. 93841/7−11−2014 βεβαίωση του
Ο.Α.Ε.Δ., αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες
που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση επτά (7)
υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στους οποίους
συμπεριλαμβάνεται και ο Επίτροπος αυτού, που απα−
σχολούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. και
εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόλησης τους, για το
έτος 2015, κατά τις απογευματινές ώρες και έως της
22ης νυκτερινής ώρας, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες
για κάθε εξάμηνο του έτους ανά υπάλληλο και συνολικά
για 1.680 ώρες.
2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται
ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 2/34
(3)
Τροποποίηση της με αριθ. 13631/159106/20−12−2013 από−
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
Β΄3410).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 31 και 50 παρ. 3 περ. γ του ν. 4036/2012
«Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογι−
κή χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις» (Α΄8).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
2. Το Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
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νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(Α΄152).
3. Το Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134) και το Π.δ. 158/2014
«Διορισμός Υπουργών» (Α΄240).
4. Τη με αριθ. Υ 478/9−7−2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρα−
σκευά Κουκουλόπουλου» (ΦΕΚ Β΄1880/10.7.2014).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το άρθρο 2 της με αριθ. 13631/159106/20−12−2013 από−
φασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ
Β΄3410), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομέ−
νων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθο−
λογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του
Παραρτήματος Β του ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά
ισχύει, ορίζεται ως εξής:
Α) Μέχρι τις 31η Μαρτίου 2015, το τέλος συμμετοχής
στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορ−
θολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε
είκοσι πέντε ευρώ (25€).
Β) Από την 1η Απριλίου 2015 μέχρι την 31η Αυγούστου
2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης
πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργι−
κών φαρμάκων ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€)
Γ) Από την 1η Σεπτεμβρίου 2015, το τέλος συμμετο−
χής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων
ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε
εκατό ευρώ (100€)».
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 68176/4406
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006)
Υ.Α. «Ταξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρι−
σμένων οχημάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά
την πέδηση», όπως ισχύει
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 25 του άρθρου 81 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν.2696/1999
(ΦΕΚ Α΄57)
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β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98)
γ) του Π.δ. 109/2014 (Α΄263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
δ)του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 118/2013
(ΦΕΚ Α΄152)
ε) της υπ’ αριθμ. 2821/23−10−2014 (ΦΕΚ Β΄2893/29−10−2014)
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου».
στ) του Π.δ. 537/1983 (Α΄210) «Συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της 71/320/ΕΚ της 26ης Ιουλίου 1971 οδηγί−
ας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών−μελών που
αφορούν στην πέδηση ορισμένων κατηγοριών οχημά−
των με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως
τροποποιήθηκε με τις οδηγίες της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 74/132/ΕΟΚ/11.2.1974, 75/542/
ΕΟΚ/25.7.1975 και 79/489/ΕΟΚ/18.4.1979» όπως ισχύει
ζ) της υπ’ αρ. 1386/74/1999 (ΦΕΚ Β΄ 86/10−2−1999) ΚΥΑ
«Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/12/ΕΚ
της Επιτροπής της 27 Ιανουαρίου 1998 για την προσαρ−
μογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 71/320/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν την πέδηση ορισμένων
κατηγοριών μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλ−
κουμένων τους», με την οποία θεσπίστηκε η υποχρε−
ωτική τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής στα νέα
αυτοκίνητα.
η) της υπ’ αρ. 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006) Υ.Α. «Τα−
ξινόμηση ορισμένων κατηγοριών μεταχειρισμένων οχη−
μάτων με συστήματα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση»
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 38059/2419/14 (Β΄
1692/25−6−2014) Υ.Α.
2. Το παραδοτέο του Εργαστηρίου Οχημάτων της
Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ με τίτλο:
«Μελέτη Ασφαλούς κυκλοφορίας φορτηγών οχημάτων
(κοινού φόρτου και χωματουργικά) με την εκ των υστέ−
ρων (retrofit) τοποθέτηση συστήματος αντιεμπλοκής
(ABS) σε κυκλοφορούντα φορτηγά οχήματα μικτού βά−
ρους πάνω από 3,5 τόνους.»
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 της ΥΑ 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006)
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οχήματα για τις διατάξεις της παρούσας θεωρού−
νται τα μεταχειρισμένα οχήματα των κατηγοριών Μ2,
Μ3, Ν2, Ν3, Ο3, Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του
Π.δ. 431/1984, όπως τροποποιήθηκε με την 32353/1475/2002
κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών και τα οποία
έχουν ταξινομηθεί μετά την 1/1/1999 για πρώτη φορά».
2. Η παράγραφος 3 της ΥΑ 28366/2098/06 (Β΄441/11−4−2006)
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Από 1/4/2015, ή από την ημερομηνία λήξης του
Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου εφόσον αυτή είναι μετα−
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γενέστερη της 1/4/2015, απαγορεύεται η κυκλοφορία
οχημάτων της παραγράφου 1 που δεν φέρουν σύστημα
αντιεμπλοκής κατά την πέδηση.
Εφόσον ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος πραγματο−
ποιηθεί πριν τις 31/3/2015 και διαπιστωθεί ότι το όχημα
δεν είναι εφοδιασμένο με σύστημα αντιεμπλοκής κατά
την πέδηση, χορηγείται ετήσια καταλληλότητα και στο
χώρο των παρατηρήσεων του Δελτίου Τεχνικού Ελέγ−
χου αναγράφεται η παρατήρηση «Το όχημα δεν φέρει
σύστημα αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ABS) και οφεί−
λει να εφοδιαστεί με αυτό έως τον επόμενο περιοδικό
τεχνικό έλεγχο».
3. Τα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν πριν την 1/1/1999
αποσύρονται από την κυκλοφορία εντός πέντε (5) ετών.
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 117015/7459
(5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας
Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας Νομού Μεσσηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ 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», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ
87/τ.Α/7−6−2010).
4. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περι−
φέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ
σύμφωνα με το Ν.3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ.Β/22−12−2010).
5. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/29−3−2011)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί−
ου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».
6. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. πρωτ. Φ127080/57510/
31−12−2010) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περι Λη−
ξιαρχικών Βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται
από συνένωση OTA με το Ν.3852/2010».

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Οιχαλίας που συστάθηκε με
το άρθρο 1 του Ν.3852/2010 αποτελείται από πέντε (5)
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται
σε πέντε (5) ληξιαρχικές περιφέρειες.
8. Την αριθμ.74499/4813/16−9−2014 (ΦΕΚ 2576/τ.Β/
26−9−2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου
για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας
στον υπάλληλο Κορακοβούνη Ιωάννη του Γεωργίου.
9. Το αριθμ. 16906/10−12−2014 έγγραφο του Δήμου Οι−
χαλίας με το οποίο: α) μας γνωρίζει ότι ο διορισθείς
ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας Κο−
ρακοβούνης Ιωάννης του Γεωργίου δεν είναι δυνατόν
στο εξής να εκτελεί χρέη Ληξιάρχου λόγω αποχώρησης
του από την υπηρεσία (συνταξιοδότηση) και β) προτείνει
ως Ληξίαρχο για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότη−
τας Ανδανίας τη δημοτική υπάλληλο Ζέρβα Αργυρώ
του Αθανασίου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Δ΄,
αποφασίζουμε:
1. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου
για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας
στη δημοτική υπάλληλο Ζέρβα Αργυρώ του Αθανασίου
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Δ΄.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 29 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 113150/7215
(6)
Απαλλαγή του Κορακοβούνη Ιωάννη του Γεωργίου από
τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας
Ανδανίας Δήμου Οιχαλίας Ν. Μεσσηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.344/1976
«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15−6−1995).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ
87/τ.Α/7−6−2010)
4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/29−3−2011)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί−
ου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών
της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Την αριθμ. 74499/4813/16−9−2014 (ΦΕΚ 2576/τ.Β/
26−9−2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου με την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου
για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας
Δήμου Οιχαλίας στον υπάλληλο Κορακοβούνη Ιωάννη
του Γεωργίου.
6. Το αριθμ. 16906/10−12−2014 έγγραφο του Δήμου Οι−
χαλίας από το οποίο προκύπτει ότι ο παραπάνω διορι−
σθείς ως Ληξίαρχος της Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας
δεν είναι δυνατόν στο εξής να εκτελεί χρέη Ληξιάρχου
λόγω αποχώρησης του από την υπηρεσία (συνταξιοδό−
τηση), αποφασίζουμε:
1. Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της
Δημοτικής Ενότητας Ανδανίας του Δήμου Οιχαλίας τον
Κορακοβούνη Ιωάννη του Γεωργίου πρώην μόνιμο υπάλ−
ληλο του Δήμου Οιχαλίας.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 29 Δεκεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 147691/1414
(7)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας εκπροσώπησης της
«Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στην αναπτυξιακή
εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αγροτικής Ανα−
πτύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.− τις διατάξεις του άρθρων 159 παρ. 1 στοιχ. δ΄ και
ιγ΄ και 160 παρ. 2, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α΄),
2− Τις διατάξεις του Π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Πε−
ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄) όπως ισχύει,
3.− Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ.Α΄),
4.− Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ
131/τ. Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή−
σεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι
σήμερα και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 2 του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) − «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει.
5.− Την υπ’ αριθμ.22/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφε−
ρειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
για την περίοδο 2014−2019 και το από 28/8/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας των ανωτέρω,
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6.− τις διατάξεις των άρθρων 194 και 198 εδάφιο α΄,
του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των
άρθρων 76, 77, 78 του Π.δ.30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης και 291 του Π.δ.410/1995,
7.− τις διατάξεις των άρθρων 2, 8, 8β, 12, 13,14, 18, 24
παρ. 2, 25− 35γ, 39 και 40 του ν. 2190/1920, ως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν και των διατάξεων του Ν.3604/2007
[ΦΕΚ Α 189/8.8.2007], από τις οποίες προκύπτει ότι οι
μέτοχοι ανωνύμων εταιρειών συνδέονται με το νομικό
πρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με τη μετοχική σχέ−
ση, η οποία παριστά το πλέγμα των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων, φορέας των οποίων είναι ο μέτοχος.
8.− Το γεγονός ότι, η «Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»,
δυνάμει των άνω διατάξεων και δη το άρθρο 198 του
Ν.3852/2010, από 01/01/2011 υπεισήλθε αυτοδικαίως από
την έναρξη της λειτουργίας της, σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων νομαρχιακών
αυτοδιοικήσεων, ως προς τις επιχειρήσεις αυτών και
έτσι κατέστη μέτοχος, της αναπτυξιακής εταιρείας
με την επωνυμία «Εταιρεία Αγροτικής Αναπτύξεως
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
Α.Ε.», στην θέση της «Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευ−
ρυτανίας».
9.− Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της άνω ανα−
πτυξιακής εταιρείας, σε συνδυασμό με την έδρα και
τις δραστηριότητες της, οι οποίες εκτείνονται κυρίως
στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την αμεσό−
τητα και αποτελεσματικότητα στην λειτουργία της και
στην άσκηση των δικαιωμάτων που πηγάζουν από την
ιδιότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μετό−
χου αυτής και
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στον Αριστείδη Τασιό, Αντιπεριφε−
ρειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, την
άσκηση της αρμοδιότητας εκπροσώπησης της «Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας», όσον αφορά τη μετοχική
σχέση και την άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρε−
ώσεων της, που πηγάζουν από αυτή, για την αναπτυ−
ξιακή εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Αγροτικής
Αναπτύξεως ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ Α.Ε.».
Ο παραπάνω θα εκπροσωπεί την «Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας», ως μετόχου της άνω αναπτυξιακής εταιρείας
και θα ασκεί τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
διατάξεων των άρθρων 2, 8, 8β, 12, 13,14, 18, 24 παρ. 2,
25− 35γ, 39 και 40 του ν. 2190/1920, ως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν και των διατάξεων του Ν.3604/2007 [ΦΕΚ Α
189/8.8.2007] και γενικά όλα τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις των μετόχων, ως ορίζονται στους Ν.2190/1920
και Ν.3604/2007, καθώς και στο καταστατικό της άνω
εταιρείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 23 Δεκεμβρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Αριθμ. 148337/1427.
(8)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιότητας εκπροσώπησης
της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όσον αφορά
τη σύναψη συμβάσεων της “Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας” με την “ΔΕΗ” και την “ΕΥΔΑΠ” για την ηλε−
κτροδότηση των εγκαταστάσεων και την προμήθεια
νερού στα πλαίσια και των υφιστάμενων συμφωνιών
με τον καταργηθέντα Οργανισμό Κωπάΐδας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1− τις διατάξεις του άρθρων 159 παρ. 1 στοιχ.δ' και ιγ'
και 160 παρ.2, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την απο−
κεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/
ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ. Α΄),
2− Τις διατάξεις του Π. Δ. 148/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ. Α΄) όπως
ισχύει,
3.− Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του
Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/τ.Α΄),
4− Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ
131/τ. Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνή−
σεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι
σήμερα και ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 2 του
Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄) − «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει.
5.− Την υπ.αριθμ.22/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία ανακηρύχθηκαν ο
Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και οι Περιφε−
ρειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
για την περίοδο 2014−2019 και το από 28/8/2014 πρακτικό
ορκωμοσίας των ανωτέρω,
6.− την διάταξη του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
Α΄237/31.10.2014).
7.− την υπ' αρ. 229/2014 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:ΩΡΚΜ7ΛΗ−ΧΡΓ) περί
οργάνωσης και διοίκησης του καταργηθέντος «Οργανι−
σμού Κωπαίδας», σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε το
σχέδιο οργάνωσης και διοίκησης του καταργηθέντος
«Οργανισμού Κωπαΐδας» όπως διαγράφεται στη συνημ−
μένη στην ίδια απόφαση εισήγησή μας,
8.− Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας, σε σχέση με τα όσα ορίζονται στην
ανωτέρω απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η
ανάγκη συνάψεως συμβάσεων της «Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» ιδιαίτερα με την «ΔΕΗ» και την «ΕΥΔΑΠ» για την
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων και την προμήθεια
νερού στα πλαίσια και των υφιστάμενων συμφωνιών με
τον καταργηθέντα Οργανισμό ΚωπαXδας.
9.− Το γεγονός ότι ο καταργηθείς Οργανισμός Κω−
παXδας και οι δραστηριότητες της, εκτείνονται κυρίως
στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την αμεσό−

τητα και αποτελεσματικότητα στην λειτουργία του, σε
συνδυασμό με την ανάγκη απλούστευσης των διαδικα−
σιών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και την αρτιότερη εξυ−
πηρέτηση των πολιτών και
10.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του κράτους ή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε στην Φανή Παπαθωμά, Αντιπεριφε−
ρειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, την
άσκηση της αρμοδιότητας εκπροσώπησης της «Περι−
φέρειας Στερεάς Ελλάδας», όσον αφορά τη σύναψη
συμβάσεων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με την
«ΔΕΗ» και την «ΕΥΔΑΠ» για την ηλεκτροδότηση των
εγκαταστάσεων και την προμήθεια νερού στα πλαίσια
και των υφιστάμενων συμφωνιών με τον καταργηθέντα
Οργανισμό Κωπα'ίδας και κάθε άλλη σύμβαση αναγκαία
για την διαχείριση του επιχειρησιακού αντικειμένου του
πρώην Οργανισμού Κωπάϊδας, στα πλαίσια της 229/2014
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Η παραπάνω θα εκπροσωπεί την «Περιφέρεια Στερεάς Ελλά−
δας», κατά τη σύναψη των ανωτέρω συμβάσεων, υπογράφοντας
τις εν λόγω συμβάσεις και ό,τι απαιτείται για το σκοπό αυτό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 23 Δεκεμβρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
F
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ−
ΘΕΑ) κατά το έτος 2015.
ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Την υπ' αριθμ. Α2β/οικ. 3983/7.10.1987 απόφαση του
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«Οργάνωση, λειτουργία, Διοίκηση του Κέντρου Θεραπεί−
ας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)» (ΦΕΚ 577/Β/87), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Α2β/
οικ.2280/2.5.1988 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρό−
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Αντικατάσταση και
συμπλήρωση των διατάξεων ης A2β/οικ.3983/7.10.1987
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 577) σχετικής με την
οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ
270/Β/88) και με την υπ' αριθμ. οικ. 245/2.2.1994 απόφαση
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
«Αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων της
Α2β/οικ. 3983/7.10.1987 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β
577) σχετικής με την οργάνωση, λειτουργία και διοίκη−
σης του ΚΕΘΕΑ» (ΦΕΚ 74/Β/94) όπως κωδικοποιημένες
ισχύουν σήμερα με τα άρθρα 40 έως 44 του Π.δ. 148/07.
2) Το άρθρο 33 του Κανονισμού Εργασίας του ΚΕΘΕΑ.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/11
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄).
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθ−
μολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
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στρατηγικής 2012 − 2015», όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν.4038/12 (ΦΕΚ 14/2−2−2012/Α΄),
την παρ. 2 του άρθρου 16 και την παρ. 2 του άρθρου 32
του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22−3−2012/Α) και τις παρ. 1 και 13
του άρθρου 45 του Ν. 4071/12(ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄), την
παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/14(ΦΕΚ 107/5−5−2014/Α).
4) Την αρ. πρωτ. οικ.2/85127/0022/22−1112 (ΑΔΑ: Β4Σ1Η−
8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο−
μικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων»
και τη σχετική εγκύκλιο με ΑΠ: οικ 2/41768/0022 του
Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ−0ΗΠ) «Κοινοποίη−
ση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.Ι του άρθρου
20 του Ν.4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία».
5) Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του ΚΕΘΕΑ, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών αντιμετώπισης του ειδικού πληθυσμού που
είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και λόγω
της έλλειψης προσωπικού.
6) Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους εκατό δέκα τριών χιλιάδων εξακοσί−
ων εβδομήντα εννέα ευρώ (113.679,00€) για την οποία
υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό του ΚΕΘΕΑ του
οικονομικού έτους 2015.
7) την από 21.11.2014 εισήγηση του Διευθυντή ΚΕΘΕΑ
και την από 20.11.2014 εισήγηση της Υπεύθυνης Τομέα
Διοίκησης Οικονομικού ενέκρινε για το έτος 2015, την
υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και εργασία προς συμπλή−
ρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής τριακοσίων ενός
(301) εργαζομένων (επί συνόλου τετρακοσίων δέκα έξι −
416 −εργαζομένων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ).
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Οι εργαζόμενοι θα εργαστούν συνολικά έως είκοσι μία
χιλιάδες διακόσιες σαράντα τρείς (21.243) ώρες, από τις
οποίες εννέα χιλιάδες εξακόσιες εβδομήντα μία (9.671)
αντιστοιχούν στην απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση μέχρι και την 22η ώρα, τετρακόσιες σαράντα (440)
για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών που παρέ−
χεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από
την υποχρεωτική, εννιακόσιες εξήντα οκτώ (968) στις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας πέραν της
υποχρεωτικής από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα,
τετρακόσιες οκτώ (408) στις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες εργασίας πέραν της υποχρεωτικής από την 22η
ώρα μέχρι την 6η πρωινή και οι υπόλοιπες εννέα χιλιά−
δες επτακόσιες πενήντα έξι (9.756) ώρες σε εργασία
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.
Οι συνολικές ώρες της απογευματινής υπερωριακής
εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά
εργαζόμενο μηνιαίως και οι συνολικές ώρες νυχτερινής
απασχόλησης Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, πέραν
της υποχρεωτικής δεν θα υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16)
ώρες ανά εργαζόμενο το μήνα.
Οι συνολικές ώρες της απασχόλησης ως ανωτέρω απο−
τελούν πρόβλεψη με βάση τα επιτρεπόμενα όρια από τις
σχετικές διατάξεις, ενώ η κατανομή των ωρών απασχό−
λησης του προσωπικού ως ανωτέρω θα γίνεται κάθε
φορά ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες του ΚΕΘΕΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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