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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 401

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

22 Φεβρουαρίου 2013
Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λαθών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Mεταφορά θέσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας.

Mεταφορά θέσης στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας Ν.
Ηλείας.........................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010
(Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενι−
αίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) − Ηλεκτρονική
Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ». ...................
Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλε−
κτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφα−
λούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα
πρότυπα του συστήματος νια τη γνωστοποίηση
εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρή−
ση ΤΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγρά−
φων μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των
φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ. ....................................................
Σύσταση θέσης στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. ..
Μεταφορά θέσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη−
νών. ..................................................................................................................
Μεταφορά θέσης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα−
νεπιστήμιο Αθηνών..........................................................................
Καθορισμός ανώτατου αριθμού ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» .
Μεταφορά θέσης του Δήμου Πέλλας.....................................
Μεταφορά θέσης του Δήμου Καλαμαριάς. ........................
Διορισμός ληξιάρχου στην Ληξιαρχική Περιφέρεια
Κερκυραίων του Δήμου Κέρκυρας. ...................................
Μεταφορά θέσης του Δήμου Λευκάδας. .............................
Μεταφορά θέσης του Δήμου Λευκάδας. .............................
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Δήμου Αίγινας...........................................................................
Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας πρακτικο−
γράφων Δήμου Λοκρών.......................................................................

1

2

3

4
5

Με την υπ’ αριθμ. 1274/15−01−2013 κοινή απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υφυ−
πουργού στον Πρωθυπουργό μετατάσσεται ο Γεώργιος
Αλεξανδρόπουλος του Χαράλαμπου, υπάλληλος με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευ−
τικής βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας Διοικητικού − Λογιστικού
με βαθμό Δ΄, της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας − Γενικής Γραμματείας Μέσων Ενημέρωσης
στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας, με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης του, με το βαθμό, την ειδικότητα
και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν. 4057/2012, του
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, κατόπιν της ΔΙΠΠ/Φ.
ΕΓΚΡ.Μ.1/25468/21−12−2012 εγκριτικής απόφασης της Επι−
τροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ν. Ηλείας, για
την εξασφάλιση της πίστωσης: 520/15−01−2013).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ Γ/50/23.1.2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/166
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20−9−2010
(Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ορ−
γάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) − Ηλεκτρονική Διεκπε−
ραίωση Διαδικασιών από τα ΕΚΕ».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα,
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει σήμερα,
β) των άρθρων 7, 8 και 9 του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα,
γ) του άρθρου 25 του Ν. 3536/2007 (Α΄ 42) «Ειδικές
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει σήμερα,
δ) του άρθρου 27 του Ν. 3731/2008 (Α΄ 263) «Αναδιορ−
γάνωση της Δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», όπως
ισχύει σήμερα.
ε) του άρθρου 14 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλε−
κτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
2. Το π.δ. 320/1988 (Α΄ 149) «Οργανισμός Υπηρεσιών του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως ισχύει
σήμερα.
3. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Α΄ 147)
και το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
4. Το π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την υπ’ αριθμ. 76051/Η/04−07−2012 (Β΄ 2091) (ΑΔΑ:
Β41ΓΧ−1Ν0) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, Μανούσο−Κωνσταντίνο Βολουδάκη».
6. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
7. Την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής διακίνησης των
εγγράφων και τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών υπο−
γραφής και κρυπτογράφησης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τα άρθρα 2 και 4 της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/
14/380/20−9−2010 (Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού Εσω−
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) −Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση
Διαδικασιών από τα ΕΚΕ» », όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
με την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ Φ16/2/ΟΙΚ.2406/ΦΕΚ 261/Β/2011 και
την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/2/3388/2−2−2012 ΦΕΚ, 250/Β/2012,
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ.
ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380/20−9−2010 (Β΄ 1561) απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, τροποποιείται ως εξής:
«Για την εκτέλεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων τους
τα ΚΕΠ στο πλαίσιο της λειτουργίας τους ως ΕΚΕ χρη−
σιμοποιούν την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ
στην ιστοσελίδα www.eu−go.gr.»

Άρθρο 2
Οι παράγραφοι 1− 4 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.
19.7/14/380/20−9−2010 (Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, τροποποιούνται ως εξής:
«1. Ηλεκτρονική υποδοχή της αίτησης/δήλωσης/αναγ−
γελίας που έχει υποβληθεί μέσω του ηλεκτρονικού «Ενι−
αίου Κέντρου Εξυπηρέτησης» (Ε.Κ.Ε.) της Εθνικής Πύλης
Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» με τις κάτωθι ενέργειες:
i) Ο υπάλληλος ΕΚΕ παραλαμβάνει τον ηλεκτρονικό φά−
κελο που έχει υποβληθεί στο ΕΚΕ μέσα από το ηλεκτρο−
νικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων πολιτών (εΚΕΠ). Ο
ηλεκτρονικός φάκελος αποτελείται κατ’ ελάχιστο (α) από
τη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, (β) το τυποποιημένο
έντυπο υποβολής της διαδικασίας σε ψηφιακή μορφή
υπογεγραμμένο με ψηφιακή ή ηλεκτρονική υπογραφή1.
Η φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής και το τυποποιημέ−
νο έγγραφο συμπληρώνονται στην Ελληνική ή Αγγλική
γλώσσα, (γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε ψηφιακή
μορφή όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθμ.
ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380/20−9−2010 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης (Β΄ 1561).
ii) Δημιουργία του καταλόγου αντιστοίχισης του Φακέ−
λου. Ο κατάλογος αυτός περιέχει τον τίτλο του αρχείου
που παραλήφθηκε και τη φιλική του ονομασία σύμφωνα
με την αίτηση/δήλωση/αναγγελία του ενδιαφερόμενου
καθώς και τον τίτλο του σχετικού απαιτούμενου δικαι−
ολογητικού. Εάν η διαδικασία απαιτεί πρωτότυπα ή επι−
κυρωμένα αντίγραφα αρκούν και απλά έγγραφα εφόσον
συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη με
ψηφιακή υπογραφή ή ηλεκτρονική υπογραφή2 του ενδι−
αφερόμενου για την γνησιότητα των ψηφιοποιημένων
αντιγράφων( σύμφωνα με την παρ. 6, αρ. 16, Ν. 3345/2005).
iii) Διαπίστωση της ύπαρξης ηλεκτρονικής ή ψηφιακής
υπογραφής στο τυποποιημένο έντυπο, καθώς και σε τυ−
χόν υπεύθυνες δηλώσεις.
2. Ο υπάλληλος EKE διαβιβάζει το φάκελο της υπόθε−
σης καθώς και τον κατάλογο αντιστοίχισης συνοδευό−
μενα από διαβιβαστικό το οποίο είναι ψηφιακά υπογε−
γραμμένο από τον υπάλληλο ΕΚΕ που χειρίζεται την
υπόθεση, στις αρμόδιες υπηρεσίες αυθημερόν με τους
κάτωθι τρόπους:
i) Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
ii) Με χρήση εφαρμογής που παρέχεται από την Εθνική
Πύλη Δημόσιας Διοίκησης «ΕΡΜΗΣ» σε εξουσιοδοτημέ−
νους προς τούτο χρήστες των αρμοδίων υπηρεσιών.
iii) Με χρήση εφαρμογών διαλειτουργικότητας πληρο−
φοριακών συστημάτων ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου των
αρμοδίων υπηρεσιών, με βάση τα πρότυπα που ορίζονται
στο άρθρο 27 του Ν. 3731/2008 (Α΄263), αναφορικά με
το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.
3.0 υπάλληλος ΕΚΕ μπορεί να εγγράψει τον ενδιαφερό−
μενο ως χρήστη στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης
«ΕΡΜΗΣ» ή στο ηλεκτρονικό ΕΚΕ για να υποβάλει τον
ηλεκτρονικό του Φάκελο, εφόσον ο αιτών έχει προσέλθει
γι' αυτό το σκοπό στο ΚΕΠ/ΕΚΕ.
Η υποβολή του ηλεκτρονικού Φακέλου από το Κ.Ε.Π.
που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. γίνεται με ένα από τους δύο
παρακάτω τρόπους μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ:
α) Ο υπάλληλος ΕΚΕ χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του
ενδιαφερομένου.
1 H ηλεκτρονική υπογραφή βασίζεται σε ψηφιακό πιστοποι−
ητικό που έχει εκδοθεί από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης
που είναι στους καταλόγους εμπίστευσης, που προβλέπονται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και συγκεκριμένα για την Ελλάδα,
στον κατάλογο της ΕΕΤΤ.
2 η παραπάνω σημείωση 1
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β) Ο υπάλληλος ΕΚΕ χρησιμοποιεί τον ειδικό λογαρια−
σμό χρήστη ΕΚΕ που έχει δημιουργηθεί γι' αυτό το σκοπό.
Σε αυτή την περίπτωση το ΕΚΕ ενημερώνει άμεσα τον
ενδιαφερόμενο εφόσον υπάρξει εξέλιξη στον φάκελο του,
στα στοιχεία επικοινωνίας που διαθέτει το ΕΚΕ.
Ο υπάλληλος ΕΚΕ εκτυπώνει το τυποποιημένο έντυπο
και τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, τα οποία στη συνέ−
χεια υπογράφει ο ενδιαφερόμενος και προωθεί ταχυδρο−
μικά, σε δεύτερο χρόνο, τα ιδιοχείρως υπογεγραμμένα
έγγραφα στον αρμόδιο φορέα.
4. Ο υπάλληλος ΕΚΕ λαμβάνει και διαβιβάζει προς τις
αρμόδιες υπηρεσίες ερωτήματα των ενδιαφερομένων
σχετικά με:
α) την παραλαβή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ του
διοικητικού προϊόντος της διαδικασίας από τον αρμόδιο
φορέα,
β) την ύπαρξη ή μη ανάγκης υποβολής συμπληρωμα−
τικών στοιχείων.
Ο υπάλληλος ΕΚΕ διαβιβάζει στον αιτούντα τα έγγρα−
φα των αρμοδίων υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή ως
ακολούθως:
Τα έγγραφα που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες σε έντυπη μορφή, αφού τα ψηφιοποιήσει και τα
επικυρώσει με την ψηφιακή του υπογραφή. Ειδικότερα,
ο υπάλληλος ΕΚΕ εναποθέτει τα ψηφιακώς υπογεγραμ−
μένα ηλεκτρονικά έγγραφα ή τα ψηφιοποιημένα έντυπα
έγγραφα στη θυρίδα του ενδιαφερόμενου. Τούτο γίνεται
το αργότερο μέχρι την επόμενη της παραλαβής των
εγγράφων από τις αρμόδιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα.
Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. ενημερώνει στα στοιχεία επικοινωνί−
ας τον ενδιαφερόμενο του οποίου η αίτηση έχει υποβλη−
θεί στο www.eu−go.gr μέσα από τον λογαριασμό Ε.Κ.Ε. »

Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ.
ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380/20−9−2010 (Β΄ 1561) απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης «Οργάνωση, Λειτουργία και Αρμοδιότητες των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) − Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση
Διαδικασιών από τα ΕΚΕ», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με
την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ Φ16/2/ΟΙΚ.2406/ΦΕΚ 261/Β/2011 και την
αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ1/2/3388/2−2−2012 ΦΕΚ, 250/Β/2012.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ − ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/163
(3)
Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονι−
κής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρο−
νοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα
του συστήματος νια τη γνωστοποίηση εγγράφων σε
φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ και γ) την
ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του
δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 22 & 1, 24 & 1 και 25 & 2 του Ν. 3979/2011
«Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».
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2. Το άρθρο 20 του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 150 Α), όπως ισχύει.
3. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/130/ΕΕ
(25.2.2011) «περί καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων για
τη διασυνοριακή επεξεργασία εγγράφων τα οποία έχουν
υπογραφεί ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές, σύμφωνα
με την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις υπηρεσίες στην
εσωτερική αγορά».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).
5. Το π.δ. 320/88 (ΦΕΚ 149/1988/τ. Α΄) «Οργανισμός του
Υπουργείου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1301/Β΄/12−04−2012) «Κύρωση του Πλαισίου Παρο−
χής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» του Υφυ−
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
7. Το π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α/27/6/2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοι−
κητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»
8. Το π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012) Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
9. Την υπ’ αριθμ. 76051/Η/05−07−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2091/Β/05−
07−2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Μανούσο − Κωνσταντίνο Βολουδάκη.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1 Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας νοείται ως:
Φορείς του δημόσιου τομέα: Όπως καθορίζονται με τις
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α΄).
Σύστημα γνωστοποίησης: Πληροφοριακό σύστημα ή
εφαρμογή με την οποία φορείς του δημόσιου τομέα
μπορούν να γνωστοποιούν έγγραφα σε τρίτους, φυσικά
πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ., με χρήση ΤΠΕ.
Αποδεικτικό γνωστοποίησης: Ηλεκτρονικό αρχείο το
οποίο βεβαιώνει τη γνωστοποίηση του εγγράφου.
Χρονοσήμανση: Αλληλουχία χαρακτήρων ή στοιχεία
που δηλώνουν με ασφάλεια την ημερομηνία και ώρα που
έχει λάβει χώρα μία πράξη ή ενέργεια και εκδίδεται από
πάροχο υπηρεσιών χρονοσήμανσης.
Πιστοποιητικό: Ηλεκτρονική βεβαίωση, η οποία συνδέει
δεδομένα επαλήθευσης υπογραφής με ένα άτομο και
επιβεβαιώνει την ταυτότητά του.
Έγγραφο: Οι δηλώσεις, αιτήσεις, δικαιολογητικά και
άλλα έγγραφα που αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε έναν
φορέα του δημοσίου τομέα.
Ηλεκτρονικό έγγραφο: Κάθε μέσο, το οποίο χρησι−
μοποιείται από υπολογιστικό −πληροφοριακό σύστημα,
με ηλεκτρονικό, μαγνητικό ή άλλο τρόπο, για εγγραφή,
αποθήκευση, παραγωγή ή αναπαραγωγή στοιχείων που
δεν μπορούν να αναγνωστούν άμεσα, όπως και κάθε
μαγνητικό, ηλεκτρονικό ή άλλο υλικό, στο οποίο εγγρά−
φεται οποιαδήποτε πληροφορία, εικόνα, σύμβολο ή ήχος,
αυτοτελώς ή σε συνδυασμό, εφόσον το εν λόγω περιε−
χόμενο επιφέρει έννομες συνέπειες ή προορίζεται ή είναι
πρόσφορο να αποδείξει γεγονότα που μπορούν να έχουν
έννομες συνέπειες.
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Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο: Το πληροφοριακό σύστημα
που εξυπηρετεί τη συλλογή, καταγραφή και διανομή των
διακινούμενων εγγράφων με όποιο μέσο και αν αυτά
παράγονται, καταχωρίζονται ή διακινούνται.
Πάροχος Υπηρεσιών Χρονοσήμανσης: Ο φορέας που
εκδίδει χρονοσημάνσεις κατ’ εφαρμογή του θεσμικού
πλαισίου διαπίστευσης της ΕΕΤΤ και περιλαμβάνεται
στον κατάλογο εμπίστευσης της ΕΕΤΤ (Κατάλογος
Εμπίστευσης εποπτευόμενων/διαπιστευμένων Παροχών
Υπηρεσιών Πιστοποίησης−TSL).
Ακριβής χρόνος: Η αναφορά στοιχείων με τα οποία
προσδιορίζεται το έτος, ο μήνας, η ημερομηνία, η ώρα,
τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα. Για τους φορείς του Δη−
μόσιου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας,
ο ακριβής χρόνος προσδιορίζεται με βάση την Εθνική
ώρα Ελλάδας.
Μεταφόρτωση ηλεκτρονικού εγγράφου: Η μεταφορά του
συνόλου του περιεχομένου του ηλεκτρονικού εγγράφου
από το διαδικτυακό τόπο στον οποίο αυτό έχει αναρτηθεί
σε αποθηκευτικό χώρο της επιλογής του παραλήπτη.
Άρθρο 2 Πεδίο Εφαρμογής − Αντικείμενο
Με την παρούσα Υπουργική απόφαση ρυθμίζονται τα
θέματα που αφορούν:
α) στη διαδικασία και στον τρόπο ηλεκτρονικής επι−
βεβαίωσης της λήψης εγγράφων που αποστέλλονται
ηλεκτρονικά σε έναν φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέμα και
β) στις προδιαγραφές και τα πρότυπα για το σχεδια−
σμό και την υλοποίηση του συστήματος γνωστοποίησης
εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ.
Άρθρο 3 Προϋποθέσεις για την έκδοση και τη λήψη
ασφαλών χρονοσημάνσεων
1. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Χρονοσήμανσης είναι συγ−
χρονισμένοι με την εθνική ώρα Ελλάδας.
2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Χρονοσήμανσης εφαρμόζουν
τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που ορίζονται στο
Παράρτημα Ι της παρούσας.
3. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την έκδοση
ασφαλών χρονοσημάνσεων από τους Παρόχους Υπη−
ρεσιών Χρονοσήμανσης και τη λήψη αυτών από τους
φορείς του δημόσιου τομέα ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ
της παρούσας.
4. Η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ παρέχει
υπηρεσίες χρονοσήμανσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τους φορείς του δημόσιου τομέα για την έκδοση
ασφαλών χρονοσημάνσεων.
Άρθρο 4 Ηλεκτρονική επιβεβαίωση της λήψης εγγράφων
1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα επιβεβαιώνουν ηλε−
κτρονικά και με ασφαλή χρονοσήμανση, σύμφωνα με
τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου, τη λήψη των
εγγράφων τα οποία περιέρχονται σε αυτούς.
2. Εάν το σύστημα που χρησιμοποιεί ο φορέας του
δημόσιου τομέα δεν υποστηρίζει την αυτόματη επιβε−
βαίωση της λήψης των εγγράφων που περιέρχονται σε
αυτόν, τότε ο φορέας αποστέλλει με χρήση ΤΠΕ, ιδίως
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποδεικτικό των εγγρά−
φων που υπεβλήθησαν στο οποίο αναφέρεται ο ακριβής
χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
16 του Ν. 3979/2011.
3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μπορούν να πρωτο−
κολλούν ηλεκτρονικά τα αποδεικτικά που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο.

Άρθρο 5 Γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο
1. Η γνωστοποίηση ενός εγγράφου περιλαμβάνει την
αποστολή αυτού από τους φορείς του δημόσιου τομέα
και την παραλαβή του από τον αποδέκτη του.
2. Η αποστολή ενός εγγράφου με σκοπό τη γνωστο−
ποίηση του στον αποδέκτη συντελείται με την ανάρτη−
ση του σε διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Δημοσίου,
ή σε πύλη/τόπο που χρησιμοποιείται από τους φορείς
του δημόσιου τομέα για το σκοπό της ανάρτησης, εφό−
σον έχει προηγηθεί εγγραφή του ενδιαφερομένου στην
Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου, ή
κατά περίπτωση σε άλλες πύλες ή τόπους πρόσβασης,
ή σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τους
φορείς του Δημόσιου Τομέα.
3. Η εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώ−
ριση των χρηστών στο διαδικτυακό τόπο γίνεται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΥΑ υπ’ αριθμ.
ΥΑΠ/φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β΄) για την κύρωση του Πλαι−
σίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα κατά την αποστολή
των ηλεκτρονικών εγγράφων με σκοπό τη γνωστοποίηση
τους σύμφωνα με τα παραπάνω εφαρμόζουν τα πρότυπα
για την ασφαλή μετάδοση δεδομένων του παραρτήματος
II της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 (ΦΕΚ 1301/Β΄).
5. Ως χρόνος αποστολής του εγγράφου με σκοπό τη
γνωστοποίηση του στον αποδέκτη λογίζεται ο ακριβής
χρόνος της ανάρτησης του στο διαδικτυακό τόπο σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
6. Οι φορείς του δημόσιου τομέα ενημερώνουν τον
παραλήπτη για τον ακριβή χρόνο της αποστολής του
εγγράφου και την τοποθεσία ανάρτησης, ιδίως με μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
7. Η ανάρτηση του εγγράφου σε διαδικτυακό τόπο του
Ελληνικού Δημοσίου, ή σε πύλη/τόπο που χρησιμοποιείται
από τους φορείς του δημόσιου τομέα για το σκοπό της
ανάρτησης, ισοδυναμεί με παραλαβή του εγγράφου από
τον παραλήπτη.
8. Ως χρόνος παραλαβής του εγγράφου λογίζεται ο
χρόνος ανάρτησης αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
προηγουμένου εδαφίου.
9. Ως χρόνος πρόσβασης του παραλήπτη στο περιεχό−
μενου του εγγράφου λογίζονται τα παρακάτω:
i. Ο χρόνος μεταφόρτωσης του περιεχομένου του εγ−
γράφου από το διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Δημο−
σίου, ή την πύλη/τόπο του φορέα του δημόσιου τομέα
που χρησιμοποιήθηκε για την ανάρτηση του εγγράφου.
ii. Ο χρόνος αποστολής απάντησης από τον παρα−
λήπτη του εγγράφου ότι παρέλαβε το έγγραφου που
αναρτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω
παραγράφων.
iii. Κάθε πράξη ή ενέργεια του παραλήπτη του εγγρά−
φου, από την οποία προκύπτει ότι ο παραλήπτης έχει
λάβει γνώση του περιεχομένου του εγγράφου.
Σε κάθε περίπτωση οι διατάξεις της παρούσας παρα−
γράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων
της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του νόμου 3979/2011
(ΦΕΚ 111/Α΄).
10. Στην τοποθεσία ανάρτησης καταγράφονται ηλε−
κτρονικά:
i. Ο χρόνος ανάρτησης του εγγράφου.
ii. Ο χρόνος ενημέρωσης του παραλήπτη του εγγρά−
φου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του
παρόντος άρθρου.
11. Οι φορείς του δημόσιου τομέα εκδίδουν, εφόσον ζητη−
θεί, αποδεικτικό γνωστοποίησης του εγγράφου, το οποίο
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περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο, το έγγραφο που απεστάλη,
τα στοιχεία του φορέα αποστολής, τα στοιχεία του πα−
ραλήπτη, καθώς και το χρόνο αποστολής του εγγράφου.
Άρθρο 6 Διακίνηση εγγράφων μεταξύ φορέων του δη−
μόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ
Οι φορείς του δημόσιου κατά τη διακίνηση με ηλεκτρο−
νικό τρόπο των εγγράφων που αφορούν σε ατομικές
διοικητικές πράξεις, αποφάσεις, κοινοποιήσεις, πιστο−
ποιητικά και βεβαιώσεις με φυσικά πρόσωπα ή Ν.Π.Ι.Δ.,
τηρούν και εφαρμόζουν τους κανόνες και τα πρότυπα που
καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/φ.40.4/1/989 του Υφυπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ 1301/Β΄/12−04−2012).
Άρθρο 7 Μεταβατικές διατάξεις
Οι προδιαγραφές του άρθρου 3 της παρούσης ισχύουν
από 30 Ιουνίου 2013. Στο μεταβατικό αυτό διάστημα από
την έναρξη ισχύος της παρούσας έως την 30η Ιουνίου
2013 οι φορείς διασφαλίζουν την εγκυρότητα της χρονο−
σήμανσης μέσα από τα πληροφοριακά τους συστήματα
και τις εφαρμογές τους.
Άρθρο 8 Έναρξη Ισχύος
Η απόφαση αυτή να έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παράρτημα Ι
Τεχνική Προδιαγραφή «ETSI TS 102 023 ν 1.2.2 (2008−
10)» «Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy
requirements for time−stamping authorities» του European
Telecommunications Standards Institute για τις απαι−
τήσεις που πρέπει να πληρούν οι Πάροχοι Υπηρεσιών
Χρονοσήμανσης − http://www.etsi.org/deliver/etsi ts/102000
102099/102023/01.02.02 60/ts 102023v01 0202p.pdf
Παράρτημα II
Τεχνική Προδιαγραφή «ETSI TS 101 861 ν 1.4.1 (2011−07)»,
«Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Time stamping
profile» του European Telecommunications Standards Institute
για την έκδοση και τη λήψη ασφαλών χρονοσημάνσεων −
http://www.etsi.org/deliver/etsi ts/101800 101899/101861/
01.04.01 60/ts 101861v01 0401p.pdf.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΟΣ − ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

F
(4)
Σύσταση θέσης στην Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Με την υπ’ αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/66462/
7.9.2012 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Διοικη−
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 56
και 65 του Ν. 4002/2011 και το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β10ΕΕ/78/
οικ4538/20.2.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά
με εξαίρεση από την ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία εργα−
ζόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 1β,
εδάφιο ββ΄ του Ν. 4024/2011, μεταφέρεται από 22.8.2011
(ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4002/2011, με το οποίο
καταργήθηκε το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την

επωνυμία Οργανισμός Εθελοντισμού «Έργο Πολιτών», στην
Κεντρική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, ο Νικόλαος Ρουσόπουλος του Αγγέλου,
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων του ανω−
τέρω καταργηθέντος Οργανισμού, με την ίδια εργασιακή
σχέση, εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, σε συνιστώ−
μενη, με την παρούσα απόφαση, προσωποπαγή θέση.
Η ως άνω συνιστώμενη προσωποπαγής θέση καταργεί−
ται αυτοδίκαια με την κατά οιονδήποτε τρόπο αποχώρη−
ση από την υπηρεσία του υπαλλήλου που την κατέχει.
Ο μεταφερόμενος υπάλληλος κατατάσσεται σε Μ.Κ.
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 65
του Ν. 4002/2011. Τυχόν πρόσθετες αποδοχές ή απολα−
βές και ειδικά επιδόματα οποιασδήποτε ονομασίας δεν
διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού 8809/3.1.2013).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 3435764831/31.1.2013).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 134/Γ/5.2.2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ MΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F

(5)

Μεταφορά θέσης
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Με την υπ’ αριθμ. 5670/Β2/16−01−2013 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 34 παρ. 1 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/
30−08−1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11
του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04−09−2009), τις διατά−
ξεις των άρθρων 69−75 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/
09−02−2007) και τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.
Α΄/05−03−2001) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση 3/26−10−
2010) και την από 05−07−2010 αίτηση της ενδιαφερόμενης,
μετατάσσεται η Μουστάκα Μαρία του Ιωάννη, υπάλληλος
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από την ειδικό−
τητα ΥΕ Καθαριστριών στην ειδικότητα ΥΕ Επιμελητών,
με την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά
της θέσης που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ: 1338/18−1−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 86/Γ/30−1−13
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(6)

Μεταφορά θέσης στο Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Με την υπ’ αριθμ. 5671/Β2/16−01−2013 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 34 παρ. 1 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/
30−08−1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του
Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04−09−2009), τις διατάξεις των
άρθρων 69−75 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09−02−2007)
και τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/05−03−
2001) και κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Υπηρεσι−
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ακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρίαση
της 27ης−06−2012) και την από 28−03−2012 αίτηση της
ενδιαφερόμενης, μετατάσσεται η Βλαχάκη Ασημίνα του
Νικολάου, υπάλληλος του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, από την ειδικότητα ΠΕ Διοικη−
τικού στην ειδικότητα ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, με την ίδια
σχέση ερνασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
που κατέχει, για υπηρεσιακούς λόγους.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ: 1332/18−1−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 86/Γ/30−1−13
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(7)
Καθορισμός ανώτατου αριθμού ημερών μετακίνησης
εκτός έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
υπαλλήλων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της
εθνικής οικονομίας–Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικρά−
τειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄).
3. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 180/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 18 του Ν. 2503/97
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010«Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87/Α΄).
6. Το π.δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/Α΄).
7. Την εισήγηση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με
το αριθμ. πρωτ. 3330/101/10−1−2013 έγγραφο.
8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί για το
έτος 2013, από τη μετακίνηση υπαλλήλων στην Περι−
φερειακή Ενότητα Φθιώτιδας ανέρχεται στο ποσό των
612.100,00€ (ΚΑΕ 0711,0713), στην Περιφερειακή Ενότη−
τα Ευρυτανίας 125.083,19€ (Κ.Α.Ε. 0711, 0712, 0713, 0716,
0717),στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας 235.000,00€
(Κ.Α.Ε. 0711, 0716, 0717),στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιω−
τίας 296.000,00 € (Κ.Α.Ε. 0711, 0716, 0717), στην Περιφερει−
ακή Ενότητα Εύβοιας 227.000,00€ (ΚΑΕ 0711, 0713, 0716)
και θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες για αυτό
το σκοπό πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2013.
9. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των με οποια−
δήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στην
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για εκτέλεση υπηρεσίας,
αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έτος
2013 σε εξήντα (60) ημέρες, για όλους τους υπηρετούντες
υπαλλήλους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όλων
των κλάδων και ειδικοτήτων που αναφέρονται στον ορ−

γανισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Β. Το παραπάνω όριο ημερών ισχύει τόσο για τους
μόνιμους υπαλλήλους όσο και για το προσωπικό με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή και
ορισμένου χρόνου.
Γ. Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των, κατά μήνα
ημερών των παρακάτω επειδή δεν υπάρχει δυνατότητα
προγραμματισμού των αναγκών μετακίνησής τους εκτός
έδρας λόγω της φύσης της εργασίας τους, για τους
εξής λόγους:
α) Γενικών Διευθυντών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
επειδή, λόγω της θέσης τους πρέπει να μπορούν να με−
τακινηθούν εκτός έδρας σε κάθε δεδομένη στιγμή για
αντιμετώπιση οποιουδήποτε θέματος ανακύψει.
β) Μηχανικών γενικά, γεωλόγων, γεωτεχνικών γενικά,
τεχνολογικών εφαρμογών, γεωπόνων και εργοδηγών
επειδή πρέπει να παρακολουθούν την πορεία εκτέλεσης
των έργων ανάλογα με την πρόοδο αυτών, η οποία δεν
είναι ίδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για διάφορους
λόγους. Επίσης υφίσταται ανάγκη μετακίνησής τους εκτός
έδρας σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων για εκτίμηση
ζημιών, κατάρτιση προγραμμάτων αποκατάστασης κ.λπ.
γ) Κτηνιάτρων επειδή πρέπει να μετακινούνται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους διότι οι επιζωοτίες δεν έχουν
συγκεκριμένο χρόνο εμφάνισης.
δ) Δασολόγων οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για
την κάλυψη των αναγκών δασοπυρόσβεσης, οι οποίες ανά−
γκες δεν επιμερίζονται ισόποσα σε όλη τη διάρκεια του
έτους, επειδή προκύπτουν κυρίως κατά τη θερινή περίοδο.
ε) Χειριστών μηχανημάτων, βοηθών χειριστών & λοιπών
τεχνικών υπαλλήλων για την αντιμετώπιση εκτάκτων,
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, κυρίως κατά τους
χειμερινούς μήνες αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, που προκύπτουν από φαινόμενα όπως πλημμύρες,
σεισμοί, χιονοπτώσεις, πυρκαγιές κ.λπ.
στ) υπάλληλοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που
υπηρετούν στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής.
Για τις λοιπές περιπτώσεις των υπαλλήλων που δεν
αναφέρονται παραπάνω, ο καταμερισμός των ημερών
εκτός έδρας, που καθορίζονται με την απόφασή μας
αυτή, ορίζεται ισομερής κατά μήνα.
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής, καταρ−
γείται κάθε προηγούμενη απόφαση για το ίδιο θέμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 31 Ιανουαρίου 2013
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
* Μεταφορά θέσης του Δήμου Πέλλας.

(8)

Με την υπ’ αριθμ. 568/7/11/2012 απόφαση του Δημάρχου
Πέλλας Νομού Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 76 και 79 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 − ΦΕΚ
143/Α΄/28−6−2007), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 «Τροπο−
ποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου −
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγί−
ανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών,
Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180/Α΄/22−8−2011), του άρθρου 35 παρά−
γραφος 5 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
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δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−
2011), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Κρίσης Δημοτικών
Υπαλλήλων Νομού Πέλλας, όπως αυτή διατυπώθηκε στα
πρακτικά του αριθ. 6/2012, μετατάσσεται εντός της ίδιας
υπηρεσίας σε ανώτερη κατηγορία ο Δεμιρτζόγλου Βασί−
λειος του Σάββα, μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΥΕ16 Εργα−
τών Καθαριότητας με βαθμό Δ΄, στον κλάδο Π.Ε.1 Διοικη−
τικού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρεσίας Δήμου Πέλλας: 71140/
6−11−2012)
(Αριθμ. αποφ. Αποκ. Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
17053/27.12.2012)
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 122/Γ΄/5.2.2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
F
Μεταφορά θέσης του Δήμου Καλαμαριάς.

(9)

Με την υπ’ αριθμ. 1832/47260/29−11−2012 απόφαση Δη−
μάρχου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 και 79 του Κώ−
δικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(Ν. 3584/2007 − ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), του άρθρου 68
του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄/22−8−2011), του άρθρου 35
παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011),
καθώς και των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού
Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης), όπως αυτή
διατυπώθηκε στο πρακτικό της αριθ. 9/13−11−2012 συνε−
δρίασης του, μετατάσσεται ο Αναστάσιος Μαρβάκης του
Ιωάννη, μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Καλαμαριάς με
βαθμό Ε΄, απόφοιτος Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευ−
τηρίου (Μηχανολογικού Τομέα της ειδικότητας Μηχανών
& Συστημάτων Αυτοκινήτου − ημερομηνία κτήσης πτυχίου:
17−2−2003), από τον κλάδο ΔΕ Οδηγών στον κλάδο ΔΕ
Μηχανοτεχνιτών (της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης), με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
(Αριθ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμα−
ριάς: 47278/29−11−2012)
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης: 99123/12/18−1−2013)
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 118/Γ΄/5.2.2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
F
Αριθμ. 11456
(10)
Διορισμός ληξιάρχου στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Κερ−
κυραίων του Δήμου Κέρκυρας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντες υπ’ όψιν:
1. τις διατάξεις:
i. Των άρθρων 1 & 2 του Ν. 344/76 (Φ.Ε.Κ. 143Α) «Περί
ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το
άρθρο 9 παρ. 15, 16 & 17 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή
νομοθεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις
διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση & άλλες
διατάξεις».
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ii. Του άρθρου 2801 του Ν. 3852/10 (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/07−06−10)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».
iii. της υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/10 Αποφάσεως του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Δια−
κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 1984Β΄) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχικής Πε−
ριφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α.
σύμφωνα με τον Ν. 3852/10».
2. την υπ’ αριθμ. 65/Φ.127080/57510/31−12−10 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακυ−
βέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων
που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. με τον Ν. 3852/10».
3. την υπ’ αριθμ. 6820/25−7−05 (Φ.Ε.Κ. 198τ.Ν.Π.Δ.Δ./1−8−05)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων περί διορισμού Ληξιάρχου στον Δήμο Κερκυραίων.
4. το υπ’ αριθμ. 74550/6−9−12 έγγραφο του Δήμου Κέρ−
κυρας με το οποίο ο Δήμος αιτείται από την Υπηρεσία
μας την αντικατάσταση της με την ανωτέρω απόφαση
διορισθείσης Ληξιάρχου, λόγω τοποθέτησης της ως Προ−
ϊσταμένης Διεύθυνσης του Κ.Ε.Π., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 6820/25−7−05 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως εξής:
Διορίζουμε Ληξίαρχο στην Ληξιαρχική Περιφέρεια Κερ−
κυραίων την Σοφία Βερονίκη του Παναγιώτη, υπάλληλο
του Δήμου Κέρκυρας, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, στην θέση
της Αικατερίνης Κουτρούλη − Καββαδία του Θεοδοσίου,
υπαλλήλου του ομώνυμου Δήμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομι−
κών ετών 2013 και εξής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται βάσει των
διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν. 344/76,
όπως εδάφια αυτής αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9§17
του Ν. 2307/95, καθώς και του άρθρου 49 του Ν. 3584/07.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω απόφαση.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
(11)
Μεταφορά θέσης του Δήμου Λευκάδας.
Με την υπ’ αριθμ. 25685/24−9−2012 (Ορθή Επανάληψη)
απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και ιοί του
Ν. 3584/2007 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και κατόπιν, της
αριθμ. 9/13−9−2012 θετικής γνωμοδότησης του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Λευκάδας
μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας
Κοψιδά Μαρία του Σπυρίδωνος, κλάδου ΔΕ14 Ελεγκτών−
Εσόδων με βαθμό Γ΄ όπου υπηρετεί σε κλάδο ανώτερης
κατηγορίας ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου,
Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου: 991/453/23−1−2013)
(Αριθμ. βεβ. πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό
2013 του Δήμου Λευκάδας 1808/22−1−2013).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 118/Γ΄/5.2.2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(12)
Μεταφορά θέσης του Δήμου Λευκάδας.

Με την αριθμ. 24464/11−9−12 απόφαση του Δημάρχου
Λευκάδας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με πς διατάξεις
των άρθρων 76 & 79 του Ν. 3584/2007 και 35 παρ. 5 του
Ν. 4024/2011 και κατόπιν, της υπ’ αριθμ. 6/3−8−12 θετικής
γνωμοδότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΟΤΑ Νομού
Λευκάδας, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου
Λευκάδας Κοντομίχης Δημήτριος του Νικολάου από το
κλάδο ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας με βαθμό Δ΄ όπου
υπηρετεί, σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας ΔΕ29 Οδηγών
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νήσου,
Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου: 11763/8704/23−1−2013)
(Αριθμ. βεβ. πρόβλεψης πίστωσης στον προϋπολογισμό
2013 του Δήμου Λευκάδας: 1809/22−1−2013).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 118/Γ΄/5.2.2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ
F
Αριθμ. 1663
(13)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Δήμου Αίγινας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Έχοντας υπόψη του:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 παρ. 1 του
Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του
Ν. 4071/2012.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου.
8. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι αυξη−
μένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας, οι οποίες
δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου, θα
πρέπει να εργασθούν υπάλληλοι του Δήμου πέραν του
υποχρεωτικού κανονικού τους ωραρίου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριών (3)
υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε 30 Τεχνιτών Ύδρευσης κατά το
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας
έως 31−12−2013, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες
υπηρεσιακές ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης, που δεν
μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου.

Μηνιαία υπερωριακή απογευματινή απασχόληση. Έως
20 ώρες ο καθένας.
Η αμοιβή τους θα βαρύνει τον ΚΑ 02.25.6012.01 στον
προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2013
με προβλεπόμενη πίστωση 5.000,00 €, με την προσκόμιση
σχετικού εγγράφου περί της πραγματοποίησης υπερω−
ριακής απασχόλησης των ανωτέρω από τον αρμόδιο
αντιδήμαρχο ύδρευσης του Δήμου Αίγινας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αίγινα, 1 Φεβρουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΣΑΚΚΙΩΤΗΣ
F
Aριθμ. 2/23
Καθορισμός ωρών υπερωριακής εργασίας
πρακτικογράφων Δήμου Λοκρών.

(14)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3584/07
2. το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011
3. την παρ 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10
4. την υπ’ αριθ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών,
5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται για το έτος 2013 δαπάνη ύψους (770,00 )
επτακοσίων εβδομήντα ευρώ, που θα βαρύνει τον Κ.Α.
6012.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013,
αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε για το έτος 2013 υπερωριακή εργα−
σία για τον πρακτικογράφο, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, για
την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του δημοτικού
συμβουλίου.
Β. Βεβαιώνουμε ότι ο ανωτέρω υπάλληλος τηρεί τα
πρακτικά συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
Γ. Καθορίζουμε τις ώρες υπερωριακής εργασίας του
ανωτέρω υπαλλήλου έως είκοσι (20) ώρες κατά ανώτατο
όριο.
Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται
κάθε φορά στους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ορίζεται
στο άρθρο 20 του Ν. 4024/2011.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αταλάντη, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ
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