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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 804/0056
(1)
Τροποποίηση της αριθ. 329/0056/16.05.2013 (ΦΕΚ 234/
ΥΟΔΔ/24.05.2013) απόφασης του Προέδρου της ΕΔΕΛ
«Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα
του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ ΕΚΤ,
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση

της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄
40/226/27−10−2011).
5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15
Ν. 3614/2007)».
6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
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10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της παρού−
σας απόφασης προκαλείται, πρόσθετη δαπάνη 242,90€
για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών ει−
σφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημο−
σίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης
της εφαρμογής της ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 523/31−01−2013 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 523/31−01−2013 συνεδρίαση Πρόγραμμα
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως
30/06/2013, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθ. 329/0056/16.05.2013 (ΦΕΚ
234/ΥΟΔΔ/24.05.2013) απόφασης του Προέδρου της
ΕΔΕΛ «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα
του Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/ΕΚΤ, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ» και αντικαθιστούμε το στοιχείο 11,
του προοιμίου ως εξής:
«11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70€ για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄)».
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η ανωτέρω τροποποι−
ούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 1655
(2)
Κανονισμός Ακροάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής
Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ (Ρ.Α.Σ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3891/2010 «Αναδιάρθρωση, εξυγίανση και ανά−
πτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και άλλες
διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα» (ΦΕΚ 188 Α΄ της
04/11/2010) όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα το εδ.
19 του αρ. 28 (το οποίο προστέθηκε με το αρ. 85 παρ.
2 εδ. γ του Ν.4199/2013) σύμφωνα με το οποίο «Η ΡΑΣ
εκδίδει τον κανονισμό ακροάσεων, ο οποίος ρυθμίζει τα
θέματα σχετικά με τη διεξαγωγή αυτών σε εφαρμογή
των αρμοδιοτήτων της»,
2. Το αρ. 85 του Ν.4199/2013, «Δημόσιες υπεραστικές οδι−
κές μεταφορές επιβατών, Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Με−
ταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 216 Α΄ της 11/10/2013),
3. To Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/ 9.3.1999) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,
4. την Απόφαση της Ολομέλειας της Ρ.Α.Σ., με την
οποία εγκρίθηκε η έκδοση του παρόντος κανονισμού,
στη συνεδρίαση με αριθμ. 100/18.11.2013,
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού,

Εκδίδει τον παρόντα κανονισμό, οι διατάξεις του οποί−
ου έχουν ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός − Αντικείμενο της διαδικασίας ακρόασης
1. Η Ρ.Α.Σ. διεξάγει ακροάσεις, είτε αυτεπαγγέλτως
είτε κατόπιν έγγραφης καταγγελίας οποιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον για να διαπιστώσει εάν έλαβαν χώρα:
α) παραβάσεις των διατάξεων της σιδηροδρομικής
νομοθεσίας όπως ισχύει, καθώς και για κάθε άλλη περί−
πτωση για την οποία ρητά δίδεται σχετική αρμοδιότητα
από τον Ν. 3891/2010 (ΦΕΚ Α’ 188/04.11.2010),
β) παραβάσεις των συστάσεων της Ρ.Α.Σ. για συμμόρ−
φωση, των όρων των αδειών που χορηγούνται,
γ) παραβάσεις των διατάξεων των κανόνων του αντα−
γωνισμού στην αγορά των σιδηροδρομικών υπηρεσιών,
δ) παραλείψεις ή μη προσήκουσα παροχή πληροφορι−
ών σε σχετικό νόμιμο αίτημα της ΡΑΣ, και προκειμένου
αυτή να επιβάλλει τις νόμιμες κυρώσεις.
2. Η διαδικασία ακρόασης συνίσταται στην κλήση από
την Ρ.Α.Σ. των εμπλεκομένων προσώπων καθώς και κάθε
άλλου, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον προς τούτο, ή
του οποίου κρίνεται σκόπιμη η μαρτυρία, προκειμένου
να εκθέσουν τις απόψεις τους, προσκομίζοντας κάθε
διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών τους.
Άρθρο 2
Όργανα
1. Οι ακροάσεις διεξάγονται είτε από την Ολομέλεια
της Ρ.Α.Σ. είτε από πενταμελή Επιτροπή που αποτε−
λείται από μέλος ή μέλη της Ολομέλειας της Ρ.Α.Σ. και
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού της (Επι−
τροπή Ακροάσεων) και η οποία ορίζεται με απόφαση
της Ολομέλειας.
2. Η Ολομέλεια της Ρ.Α.Σ. με σχετική απόφασή της
μπορεί να συγκροτεί και διαρκή πενταμελή Επιτροπή
Ακροάσεων με αναπληρωματικά μέλη, στην οποία και
παραπέμπει υποθέσεις προς ακρόαση.
3. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, προκειμένου
να διερευνηθεί το αντικείμενο της ακρόασης μπορούν,
ενδεικτικά, να εξετάζονται μάρτυρες ή άλλα ενδιαφε−
ρόμενα πρόσωπα ή να ζητείται η προσκόμιση εγγρά−
φων και στοιχείων, καθώς και η διενέργεια αυτοψίας ή
πραγματογνωμοσύνης.
4. Με την απόφαση συγκρότησης του οργάνου Ακρό−
ασης, ορίζεται ο Πρόεδρος και ο γραμματέας, που είναι
μέλος του προσωπικού της Ρ.Α.Σ.
Άρθρο 3
Προδικασία
1. Η διαδικασία ακρόασης κινείται με απόφαση της
Ολομέλειας της Ρ.Α.Σ. εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη δι−
εξαγωγής της.
2. Σε περίπτωση, κατά την οποία αποφασιστεί η διε−
ξαγωγή διαδικασίας ακρόασης, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Σ. ή
σε περίπτωση κωλύματός του, ο Αντιπρόεδρος εκδίδει
πράξη, με την οποία ορίζεται το θεματικό αντικείμενο,
το αρμόδιο όργανο καθώς και ο τόπος και ο χρόνος
διεξαγωγής της ακρόασης. Η πράξη επιδίδεται με Δικα−
στικό Επιμελητή ή άλλο Δημόσιο όργανο στο καλούμενο
πρόσωπο, επέχοντας θέση κλήτευσης προς εμφάνιση
ενώπιον του οργάνου, το οποίο θα διεξάγει την ακρόαση
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Η κατά τα ανωτέρω κλήση κοινοποιείται στους εν−
διαφερομένους τουλάχιστον επτά (7) ημερολογιακές
ημέρες πριν από την ημέρα της ακρόασης. Ο ενδιαφε−
ρόμενος έχει το δικαίωμα να λάβει γνώση των στοιχείων
του τηρούμενου από την Ρ.Α.Σ. φακέλου και να προβεί
σε ανταπόδειξη.
4. Ο καλούμενος μπορεί, με έγγραφη αίτηση που υπο−
βάλλεται έως την προηγούμενη της ακρόασης εργάσι−
μη ημέρα, να ζητήσει την παράταση της προθεσμίας
εμφάνισής του με την επίκληση σοβαρού λόγου. Επί
της αιτήσεως αυτής αποφασίζει ο Πρόεδρος του ορ−
γάνου της Ακρόασης, το οποίο μπορεί να αποφασίσει
και αυτεπαγγέλτως την αναβολή της ακρόασης. Αί−
τημα αναβολής μπορεί επίσης να υποβληθεί και κατά
την έναρξη της συνεδρίασης του οργάνου ακρόασης,
εφόσον συντρέχει ιδιαιτέρως σοβαρός και απρόοπτος
λόγος, επί του οποίου αποφαίνεται αμέσως το εν λόγω
όργανο. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική Απόφαση πρέπει
να είναι αιτιολογημένη.
5. Το όργανο της Ακρόασης, μπορεί να τάσσει προ−
θεσμία για την υποβολή μόνο εγγράφου υπομνήματος.
Το όργανο που διενεργεί την ακρόαση διατηρεί την
ευχέρεια να καλέσει τον ενδιαφερόμενο, προκειμένου
να αναπτύξει και προφορικά τις απόψεις του.
Άρθρο 4
Κύρια Διαδικασία
1. Η διαδικασία ακρόασης διεξάγεται ενώπιον του
κατά το άρθρο 2 του παρόντος αρμόδιου συλλογικού
Οργάνου, το οποίο συνέρχεται για το σκοπό αυτό σε
ειδική συνεδρίαση.
2. Κατά τις συνεδριάσεις μπορεί να καλούνται τόσο
μέλη του προσωπικού της Ρ.Α.Σ. όσο και κάθε άλλο
πρόσωπο, του οποίου η παρουσία κρίνεται αναγκαία.
3. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο προεδρεύων προ−
βαίνει στη νομιμοποίηση της παράστασης του κληθέντος ή
των κληθέντων προσώπων, των συμβούλων τους καθώς και
των προς εξέταση μαρτύρων, ανακοινώνει και προφορικά
στους κληθέντες το θεματικό αντικείμενο της ακρόασης
και τους καλεί να αναπτύξουν σχετικώς τις απόψεις τους.
4. Τα μέλη του Οργάνου που διενεργεί την ακρόαση
καθώς και οι τυχόν εκτελούντες χρέη νομικού, οικονο−
μικού και τεχνικού συμβούλου της Ρ.Α.Σ. μπορούν να
απευθύνουν ερωτήσεις στους κληθέντες καθώς και
στους εξεταζόμενους μάρτυρες.
5. Η διαδικασία ακρόασης διεξάγεται σε μία ή περισ−
σότερες συνεδριάσεις, ιδίως αν προκύψει ανάγκη υπο−
βολής πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων ή εξέτασης
επιπλέον μαρτύρων. Στην περίπτωση αυτή δεν πραγ−
ματοποιείται νέα κλήτευση, αλλά αρκεί η προφορική
γνωστοποίηση του προεδρεύοντος για τον τόπο και
τον χρόνο της επόμενης συνεδρίασης.
6. Κατά τη διεξαγωγή της ακρόασης το όργανο του
άρθρου 2 επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει, είτε αυτεπάγ−
γελτα είτε ύστερα από την υποβολή σχετικού αιτήματος
των ενδιαφερομένων, οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο.
7. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πριν, κατά, αλλά και
μετά το πέρας της προφορικής διαδικασίας, ύστερα
από την χορήγηση σχετικής προθεσμίας, να υποβά−
λουν γραπτό Υπόμνημα, με το οποίο εκθέτουν τους
ισχυρισμούς τους.
8. Κατά τη συνεδρίαση τηρούνται Πρακτικά από το
Γραμματέα. Στα Πρακτικά μνημονεύονται, ιδίως τα ονό−
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ματα και η ιδιότητα των παρισταμένων, ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν
με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά, η μορφή και τα
αποτελέσματα της ψηφοφορίας καθώς και οι Αποφάσεις
που λήφθηκαν. Στο Πρακτικό καταχωρίζονται επίσης οι
γνώμες των μελών που μειοψήφησαν. Ενώπιον του ορ−
γάνου ακρόασης μπορεί να εφαρμοστεί και το σύστημα
τήρησης πρακτικών των συζητήσεων με φωνοληψία.
9. Μετά το πέρας της διαδικασίας ακρόασης, το όρ−
γανο Ακρόασης, αφού συνέλθει σε μυστική συνεδρίαση
και ανταλλαγή απόψεων των μελών του, διατυπώνει το
Πόρισμά του, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο
εν τέλει προωθείται προς την Ολομέλεια της Ρ.Α.Σ.,
σε περίπτωση κατά την οποία αυτή δεν συμπίπτει με
το όργανο Ακρόασης. Η Ολομέλεια της Ρ.Α.Σ. μπορεί
να αναπέμψει την υπόθεση στο όργανο της Ακρόασης,
εάν διαπιστώσει ύπαρξη νομικών πλημμελειών ή ανάγκη
διενέργειας συμπληρωματικής έρευνας.
10. Η Ρ.Α.Σ μπορεί με ειδικά αιτιολογημένη απόφα−
σή της να απαιτήσει την παύση της παράβασης είτε
αμέσως είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και
να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που απο−
βλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να
επιβάλλει στο υπαίτιο πρόσωπο τις προβλεπόμενες από
την ισχύουσα νομοθεσία κυρώσεις.
11. Σε περίπτωση σοβαρών και επανειλημμένων παρα−
βάσεων του νομοθετικού πλαισίου και των όρων χορή−
γησης των προβλεπομένων αδειών, η Ρ.Α.Σ. μπορεί να
αναστέλλει τις χορηγηθείσες άδειες ή να ανακαλεί τις
άδειες αυτές. Στην περίπτωση αυτή, η Ρ.Α.Σ. μπορεί να
επιβάλλει αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτι−
κές κυρώσεις και ποινές που θα καλύπτουν τη χρονική
περίοδο κάθε παράβασης, ακόμη και αν η παράβαση
έχει μετέπειτα παύσει να υφίσταται.
12. Η Ρ.Α.Σ. εκδίδει την απόφασή της εντός δύο (2)
μηνών από την περιέλευση σε αυτήν όλων των πλη−
ροφοριών και επιδίδει την απόφασή της σε εκείνους
τους οποίους αφορά με Δικαστικό Επιμελητή ή άλλο
Δημόσιο Όργανο.
13. Η απόφαση της Ρ.Α.Σ. κοινοποιείται στην ενδιαφε−
ρόμενη επιχείρηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών
από τη λήψη της. Πριν από την κοινοποίηση αυτή, η
Ρ.Α.Σ. δεν δημοσιοποιεί την απόφαση ή τμήμα αυτής
σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο.
14. Η Ολομέλεια της Ρ.Α.Σ μπορεί να ανακαλέσει την
Απόφασή της, εφόσον περιέλθουν σε γνώση της νέα
στοιχεία ή στοιχεία που δεν της είχαν γνωστοποιηθεί.
Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος δύναται να
καλείται εκ νέου σε ακρόαση.
Άρθρο 5
Λήψη προσωρινών μέτρων
1. Όταν η Ρ.Α.Σ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβα−
ση όρων της κείμενης σιδηροδρομικής νομοθεσίας ενέχει
άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη δημόσια
ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προ−
ξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα
στη λειτουργία της αγορά των σιδηροδρόμων, μπορεί
να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα συγκαλώντας
επειγόντως το κατά το άρθρο 2 όργανο Ακρόασης, σε
ειδική προς τούτο συνεδρίαση, προς αντιμετώπιση της
κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης η οποία
λαμβάνεται μετά από ακρόαση του ενδιαφερόμενου.
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2. Τα μέτρα της προηγουμένης παραγράφου λαμ−
βάνονται είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν γραπτής
τεκμηριωμένης αίτησης των ενδιαφερομένων. Το σχε−
τικό αίτημα μπορεί να περιλαμβάνεται στο κείμενο της
υποβαλλόμενης καταγγελίας ή και σε χωριστό έγγραφο.
3. Η απόφαση της Ρ.Α.Σ. περί των προσωρινών μέτρων
είναι άμεσα εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει διοικη−
τικό πρόστιμο μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε ημέρα μη
συμμόρφωσης.
4. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται στη συνέχεια δυνα−
τότητα να κληθεί σε ακρόαση, να εκθέσει τις απόψεις
του και να προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν τα
μέτρα αποκατάστασης κριθούν επαρκή, η Ρ.Α.Σ. με την
οριστική της απόφαση ανακαλεί τα προσωρινά μέτρα
και επικυρώνει τα προτεινόμενα από τον ενδιαφερόμενο
μέτρα αποκατάστασης
5. Τα προσωρινά μέτρα έχουν ισχύ διάρκειας έως τρι−
ών (3) μηνών, η οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης
των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να παραταθεί
για ακόμη τρεις (3) μήνες.
6. Όταν η Ρ.Α.Σ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι παράβα−
ση των διατάξεων του Κανονισμού 1371/ (ΕΕ L315/14 της
3.12.07) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώμα−
τα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών
γραμμών ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή
για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια
υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά
προβλήματα στη λειτουργία της αγορά των σιδηροδρό−
μων, μπορεί να λαμβάνει τα ως άνω έκτακτα προσωρινά
μέτρα συγκαλώντας επειγόντως το κατά το άρθρο 2 όρ−
γανο Ακρόασης, σε ειδική προς τούτο συνεδρίαση, προς
αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής
απόφασης η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση του
ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις.
7. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας λήψεως Ασφαλι−
στικών Μέτρων η ΡΑΣ μπορεί να εκδώσει προσωρινή
διαταγή η οποία ισχύει έως το αργότερο της έκδοσης
της απόφασης επί των ασφαλιστικών μέτρων. Η ΡΑΣ κα−
λεί σε ακρόαση το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του
οποίου στρέφεται η προσωρινή διαταγή προ 24, του−
λάχιστον, ωρών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διάταξη
6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999),
όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 6
Εφαρμοστέες διατάξεις
Ενόσω δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό στις διατάξεις
της κείμενης νομοθεσίας καθώς και στον παρόντα Κα−
νονισμό, η διαδικασία ακροάσεων διέπεται από τον Κώ−
δικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Ακροάσεων αρχίζει
από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΜΑΝΤΗΣ

Αριθμ. 58512/3476
(3)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, τις ερ−
γάσιμες, Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
όλο το χρόνο των υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχεί−
ρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.
Α΄/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 191/τ.
Α΄) «Περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Ύδρευσης
και Αποχέτευσης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/τ. Α΄/28−06−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Νόμου 3469/2006
(ΦΕΚ 131/τ. Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/
τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005).
7. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου παράγραφος
Γ, περ. 12 του Ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επεί−
γοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013−2016».
8. Την αριθ. 4439/1−11−2013 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Καστοριάς.
9. Την αριθ. 115/2013 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς, περί «Καθορισμού
ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, τις εργάσιμες, Σάβ−
βατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, όλο το χρόνο
των υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης
Αποχέτευσης Καστοριάς, αποφασίζουμε:
Α. Την καθιέρωση εικοσιτετράωρης λειτουργίας τις
εργάσιμες, Σάββατα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
όλο το χρόνο οργανικών μονάδων της Δημοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς, όπως προ−
τείνεται με την υπ’ αριθμ. 115/2013 (σε ορθή επανάληψη)
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς, ως εξής:
Τη λειτουργία του Ηλεκτρομηχανολογικού Τμήματος
και του τμήματος εγκατάστασης επεξεργασίας Λυμάτων−
ποιοτικού ελέγχου(χημείο), το οποίο είναι αρμόδιο για
την λειτουργία των αντλιοστασίων και του βιολογικού
σταθμού την πρόληψη ή την να αποκατάσταση των βλα−
βών στις εγκαταστάσεις, την αποφυγή πρόκλησης ζημιών,
την πρόληψη διακοπής υδροδότησης και την εκροή ανε−
πεξέργαστων λυμάτων στο περιβάλλον. Στις παραπάνω
ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω Προσωπικό:
• Ένας (1) ΠΕ Βιολόγων
• Ένας (1) ΠΕ Μηχανικών
• Δυο (2) ΔΕ Τεχνιτών αποχέτευσης
• Ένας (1) ΥΕ Εργατών ύδρευσης αποχέτευσης
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Την λειτουργία των τμημάτων Ύδρευσης και Αποχέ−
τευσης τα οποία έχουν σαν αρμοδιότητα την συντήρηση
και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης
άλλων οχτώ Δημοτικών Ενοτήτων με συνολικά πενήντα
οικισμούς. Απαιτείται ετοιμότητα άμεσης επέμβασης
σε περίπτωσης βλάβης ώστε να αποκατασταθούν η
λειτουργία των δικτύων, να αποφευχθούν ζημιές από
πλημμύρες, απώλεια νερού ή εκροές λυμάτων στο πε−
ριβάλλον ώστε να προστατευθεί η Δημόσια Υγεία.
Στις παραπάνω ρυθμίσεις θα εμπίπτει το παρακάτω
Προσωπικό:
• Δυο (2) ΠΕ Μηχανικών
• Δυο (2) ΔΕ Υδραυλικοί υπόγειων δικτύων
• Ένας (1) ΔΕ Χείριστης Μηχανήματος σκαπτικού
• Δυο (2) ΔΕ Οδηγών βαρέων φορτηγών στο απο−
φρακτικό
• Ένας (1) ΔΕ Τεχνίτης οικοδομικών έργων αποχέτευσης
• Τρεις (3) ΥΕ Εργατών ύδρευσης αποχέτευσης
Την λειτουργία των τμημάτων Διοικητικού και Οικονο−
μικού τα οποία είναι επιφορτισμένα με την εξηπηρέτηση
των πολιτών αλλά και την διεκπεραίωση όλων των υπη−
ρεσιακών εγγράφων. Την άμεση και έγκαιρη αναβάθμιση
των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Καστοριάς,
την έκδοση οικονομικών στοιχείων, συμπλήρωση και
υποβολή φορολογικών και οικονομικών δηλώσεων, την
διενέργεια έκτακτων και αιφνιδιαστικών ελέγχων και
τον περιορισμό της λαθροϋδροληψίας και την αύξηση
των εσόδων της επιχείρησης. Στις παραπάνω ρυθμίσεις
θα εμπίπτει το παρακάτω Προσωπικό:
• Ένας (1) ΠΕ Οικονομολόγων
• Ένας (1) ΔΕ Υδραυλικών
• Ένας (1) ΔΕ Γραμματέων
• Ένας (1) ΔΕ Αποθηκάριος
• Τρεις (3) ΔΕ Καταμετρητές
Β. Την καθιέρωση 16ωρης εργασίας τις εργάσιμες, Σάββα−
τα, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, όλο το χρόνο ενός(1)
υπαλλήλου ΔΕ Διοικητικού για την τήρηση των πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς.
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 3.666
ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε 60.00.02 «Αμοιβές υπερω−
ριακής απασχόλησης», για το εναπομείναν διάστημα του
Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2013 ενώ για τα επόμενα
έτη θα προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 44.000,00
ευρώ η οποία θα προβλέπεται στους αντίστοιχο κω−
δικό του προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης
Ύδρευσης Αποχέτευσης Καστοριάς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 21 Νοεμβρίου 2013
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F
Αριθμ. 134000/13223
(4)
Τροποποίηση – συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ –
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87Α΄) και ιδίως των
άρθρων 97 και 280.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ.139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α΄/27.12.2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 και
των Π.Δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς
και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού».
4. 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/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Την αρίθμ. 15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β΄/29−3−2011)
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου «περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσιοδότησης
υπογραφής στον Γενικό Διευθυντή και τους Προϊσταμέ−
νους των Υπηρεσιών – με εντολή Γενικού Γραμματέα».
7. Την αρίθμ. 89233/18473/10−11−2011 (ΦΕΚ 2714/Β΄/
17−11−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. με την οποία εγκρίνεται η αριθ. 349/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αι−
γιαλείας, περί ψήφισης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου
8. Τις αρίθμ. 417/2013 και 441/2013 αποφάσεις του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγιαλείας, περί τρο−
ποποίησης, συμπλήρωσης, του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου.
9. Την αρίθμ. 11 θέμα 12ο/4−11−2013 απόφαση− γνωμο−
δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας,
με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του
ΟΕΥ του Δήμου Αιγιαλείας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις αριθμ. 417/2013 και 441/2013 αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί τροποποίη−
σης, συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:
Στο Μέρος 4 Θέσεις Προσωπικού, στο άρθρο 31: Θέ−
σεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου (πίνακας σελ.40373) το σημείο από «4. ΔΕ ΟΔΗ−
ΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» τροποποιείται σε «ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ»
Στο μέρος 5 – Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, άρθρο 32
(σελ. 40374−40375) στο σημείο 6 του πίνακα − Αυτοτελές
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
προστίθεται ο κλάδος ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού και
στο σημείο 10 − Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) προστίθεται ο κλάδος ΤΕ Διοικητικού–
Λογιστικού.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋ−
πολογισμού του Δήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αρίθ. 89233/18473/
10−11−2011 (ΦΕΚ 2714/Β΄/17−11−2011) απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 15 Νοεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια
ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ
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Αριθμ. οικ. 453308(8066)

(5)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, για 23
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το μήνα Δεκέμβριο
του έτους 2013.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) των άρθρων 159 και 242 παρ. 5 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Β) του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/99 σε συνδυασμό
με την παρ 1 εδ α του άρθρου 282 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Γ) του άρθρου 20 του ν. 4024/11 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015»
Δ) του άρθρου 45 του ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμί−
σεις για την τοπική ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση, και την
αποκεντρωμένη διοίκηση, την ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/ΕΚ».
2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−12−2010).
3. Την υπ’ αριθμ. 1064/7−1−2013 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη
Κεντρικής Μακεδονίας».
4. Την υπ’ αριθμ. 2/37190/0026/21−6−2001 απόφαση του
Υπ. Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 915/τ. Γ΄/
17−7−2001 περί καθορισμού των δικαιολογητικών πληρω−
μής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών
και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 220043(4139)/5−11−2013 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα "Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 106297(2350)/
20−3− 2013 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μα−
κεδονίας (ΦΕΚ 686/τ. Β΄/26−3−2013) περί εξουσιοδότησης
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων
"ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ" στους Προϊσταμένους
Γενικών Δ/νσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. (ΦΕΚ 2871/τ. Β΄/
12−11−2013)
7. το υπ’ αριθμ. Πρωτ. Ε.Γ.Π.Κ.Μ./113/26−7−2013 έγγραφο
με το οποίο εγκρίνεται από τον Εκτελεστικό Γραμματέα
το αίτημα της Διοίκησης για υπερωριακή απασχόληση
είκοσι τριών (23) υπαλλήλων της.
8. Την αρ. Α/Α 2842 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης
με αριθμ. Πρωτ. 286299(9114)/9−10−2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΗ7ΛΛ−
ΘΞΣ) με την οποία εγκρίθηκε η Δέσμευση πίστωσης
συνολικού ύψους δεκαεφτά (17.000) χιλιάδων ευρώ από
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας (ΚΑΕ 02.01.721.0511.α), οικονομικού έτους 2013.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ 601).

9. Τις ανάγκες της Διεύθυνσης Διοίκησης,
α) για την άμεση ενημέρωση των προσωπικών Μη−
τρώων των υπαλλήλων της Π.K.M. και επικαιροποίηση
των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων, τα οποία
συναρτώνται με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα
των υπαλλήλων και τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα,
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/
24−5−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
β) για την επεξεργασία και σύνταξη νέου Οργανισμού
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ) για την επεξεργασία και σύνταξη τροποποιητικών
εξουσιοδοτικών αποφάσεων.
γ) για την ταχύτερη διαδικασία προετοιμασίας των
συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής μέσα στο προ−
βλεπόμενο από τον Νόμο χρονικό διάστημα (τακτικών
και έκτακτων).
δ) για την γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση πρα−
κτικών των συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας των υπαλ−
λήλων, καθώς η O.E. συνεδριάζει μία φορά την εβδομάδα
και όσες άλλες φορές παραστεί ανάγκη.
ε) για τη ταχύτερη διαδικασία σύνταξης και διεκπεραίω−
σης των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.K.M..
στ) για την μεταφορά με τα υπηρεσιακά οχήματα
του Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειάρχων, όταν
προκύπτουν τέτοιες ανάγκες μετά το τέλος του κανο−
νικού ωραρίου.
10. Το γεγονός ότι, για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω υπηρεσιακών αναγκών, οι υπάλληλοι απασχολή−
θηκαν και εξακολουθούν να απασχολούνται πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
11. Το γεγονός ότι, το ύψος της προκαλούμενης δαπά−
νης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων οκτακοσί−
ων (3.800) ευρώ και θα αντιμετωπιστεί από πιστώσεις
που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό της Π.K.M.
σε βάρος του ΚΑΕ 02.01.721.0511 −Αποζημίωση για υπε−
ρωριακή εργασία (αρ. Λογ.: 002486−70) του οικονομικού
έτους 2013, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλη−
σης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες, 23 υπαλ−
λήλων του προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το χρονικό δι−
άστημα από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31 Δεκεμβρίου του 2013.
Ορίζουμε ότι:
α) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ’ ανώ−
τερο όριο, είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.
β) Για τη Διεύθυνση Διοίκησης θα εκδοθεί απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης στην
οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες
υπάλληλοι, ο κλάδος ο βαθμός και το Μ.Κ. στο οποίο βρί−
σκονται κατά την προσφορά της υπερωριακής εργασίας,
το αντικείμενο της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα
και οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα, κατά μήνα.
Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων, στο οποίο θα ανα−
γράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα αποχώρησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας θα βεβαιώνει την
υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων και το υπε−
ρωριακά παρασχεθέν έργο.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Νοεμβρίου 2013
Με εντολή Περιφερειάρχη
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
Κ. ΜΠΑΛΛΑ
F
Αριθμ. 5213
(6)
*Σύσταση επιτροπής για την απόδειξη της ιδιότητας
του Αγρότη, Νέου Αγρότη και εργάτη γης.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 337410/102.1998 κοινή υπουργική από−
φαση «Περί εφαρμογής του ν. 2520/1997 για τους νέους
αγρότες κ.τλ.».
2. Την αριθ. 322501/2290/7−5−98 (ΦΕΚ 480/Β΄) κοινή
απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Εθνικής Οικο−
νομίας.
3. Το άρθρο 3 της αριθ. 337410/10−7−98 (ΦΕΚ 712/Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργί−
ας με θέμα «λεπτομέρειες εφαρμογής του Ν. 2520/97».
4. Την υπ’ αριθμ. 356366/8−6−99 (ΦΕΚ 1119/Β΄/99) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας
με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν μέτρα
για τους Νέους αγρότες (τροποποίηση της αρχικής με
αριθμ. 337410/98).
5. Την αριθ. 319581/5542/24−10−2006 (ΦΕΚ 1615/Β΄) κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−10)
άρθρο 283 παρ. 3 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ).
7. Την αριθμ. 25879/1368 (ΦΕΚ. 1272/Β΄/16−6−2011) από−
φαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας (ανάθεση
άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων).
8. Την υπ’ αρίθμ 10544/297/31−1−2013(ΦΕΚ 373/Β΄/19−2−2013
απόφαση Περιφερειάρχη για την μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων στους Αντιπεριφερειάρχες.
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9. Το υπ’ αριθμ. 8626/8−10−2013 έγγραφο της Δ.Ο.Υ.
Αμφισσας.
10. Το υπ’ αριθμ. 124/18−10−2013 έγγραφο της ΕΑΣ Αμ−
φισσας, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε τριμελή επιτροπή από τους:
1. Τον Γεωπόνο Γκούλτα Δημήτριο του Νικολάου, με
αριθ. ταυτ. ΑΕ496703 Δ/ντή της Δ/νσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης με αναπληρωτή αυτού τον Σιδηρόπουλο Νικόλαο
του Σταύρου με αρ. ταυτ. ΑΒ 997989 Γεωπόνο της ίδιας
υπηρεσίας.
2. Την Καρακώστα Θεοδώρα του Λουκά αρ. ταυτ ΑΒ
995797 υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Άμφισσας με αναπληρωτή
αυτής την Παναγιωτοπούλου Βασιλική του Ηλία, αρ.
ταυτ. ΑΒ996866 υπάλληλο της ίδιας υπηρεσίας.
3. Τον Βαϊδάνη Γεώργιο του Σίμου αρ. ταυτ ΑΖ 498592
Γραμματέας του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. Άμφισσας με αναπλη−
ρωτή αυτού τον Κονιάκο Αντώνιο του Παναγιώτη αρ.
ταυτ. ΑΒ996697 μέλος του Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. Άμφισσας.
Γραμματέα επιτροπής ορίζουμε την Υπάλληλο της Δ/
νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Καστρίτη Παρασκευή του
Ηλία με Αρ. ταυτ. ΑΒ995381 και αναπληρωτή αυτής τον
Κορομπίλη Ηλία του Ιωάννη με αρ. ταυτ ΑΒ498323 υπάλ−
ληλο της ίδιας υπηρεσίας.
Εισηγητή της επιτροπής ορίζουμε τον Γεωπόνο της
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Τσιάμη Απόστολο του
Κωνσταντίνου με Αρ. Ταυτότητας ΑΖ 496710.
Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων των
ενδιαφερομένων για απόδειξη της ιδιότητας αυτών ως
αγροτών, νέων αγροτών, νεοεισερχόμενων νέων στον
αγροτικό τομέα και εργατών γης προκειμένου να τύχουν
των ευεργετημάτων του Ν. 2520/1997 και του Ν. 3399/2005.
Οι γνωμοδοτήσεις της επιτροπής καταχωρίζονται στα
πρακτικά στα οποία διατυπώνεται και η γνώμη των
μειοψηφούντων μελών.
Η θητεία των μελών της επιτροπής είναι διετής.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
(*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 581/ΥΟΔΔ/25.11.2013)
Άμφισσα, 23 Οκτωβρίου 2013
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΡΔΑΝΟΣ
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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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