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ρήγηση Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπη−
ρίες για το έτος 2012» κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 2072/92 (A´ 125).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/ 
1995 (A΄ 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 3386/ 
2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων 
τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» (Α΄ 212)

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 283 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (Α΄ 87).

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 και 7 του άρθρου 9 του 
Κεφαλαίου Γ΄ του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τραπέζης της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά−
ξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 74/Α΄).

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ 141/Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 88/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 143/Α΄). 

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

10. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υφυπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Ε/6123/29.3.2005 «Τροποποίηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης περί χορήγησης δελτίου μετακίνησης 
ΑμεΑ με τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας» (B´ 410).

11. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών αρ 
27905/2371/12.7.2005 «Καθορισμός κομίστρων του Οργα−
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) 

52833



52834 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(Β΄ 1018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Α−53178/ 
4566/8.12.2006 όμοια (Β΄ 1888).

12. Την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/22988/4.9.2007 (Β´ 1781) «Κατάργηση της υπο−
βολής του συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή ενός εκ 
των λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ, Ύδρευσης, Κινητής Τηλε−
φωνίας που εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, που 
απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία χορήγη−
σης δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ στα μέσα μαζικής μετα−
φοράς και αντικατάστασή τους από υπεύθυνη δήλωση 
του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει». 

13. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών αριθμ. 
17582/ΕΓΔΕΚΟ 803/16.4.2008 «Καθορισμός κομίστρων 
ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ
(ΤΡΑΙΝΟΣΕ) (Β΄ 695).

14. Την απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών αριθμ. Β−4223/358/30.4.2008 «Αναπροσαρμογή 
των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και 
ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας» (Β΄ 871).

15. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
με αριθ. Π3α/Φ.11/Γ.Π.οικ. 34035/02.04.2012 «Χορήγηση 
Δελτίου Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το 
έτος 2012» (ΦΕΚ 1122/Β΄ 10.04.2012).

16. Την υπ’ αριθμ. Υ 48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β΄).

17. Την υπ’ αριθμ. οικ.14362/20/8.7.2012 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ 2166/Β΄).

18. Την απόφαση του ΣτΕ 445/98 περί αναστολής 
ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης Γ4γ/Φ.11/οικ. 
1579/98 για τα μέλη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τυ−
φλών. 

19. Το υπ’ αριθμ. 17163/4723/22.08.2012 έγγραφο του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας.

20. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού πρόσθετη δαπάνη, το 
ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα 
(σύναψη συμβάσεων με συγκοινωνιακούς φορείς, αριθ−
μός νέων δικαιούχων κ.λπ.) και δεν θα υπερβεί δέκα τρία 
εκατομμύρια τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες διακόσιες 
τριάντα οχτώ (13.440.238,00 €). Η δαπάνη αυτή θα καλυ−
φθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογι−
σμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας (Ε.Φ. 33−220, ΚΑΕ 2733).

21. Η υπ’ αριθμ. 22407/6089/22.10.2012 βεβαίωση δέ−
σμευσης της σχετικής πίστωσης.

22. Η υπ’ αριθμ. 17259/4752/23.08.2012 βεβαίωση δέ−
σμευσης σχετικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

ΑΡΘΡΟ 1

1. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
• Ελληνικής υπηκοότητας,

• Υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και 
υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου ευρώπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),

• Υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην 
ευρώπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/1959 
(Α΄ 246),

• Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί 
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε 
ελληνικό έδαφος, 

• Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄),

εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και 
έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλά−
χιστον 67%,  παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης 
με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές 
εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

2. Στα Άτομα με Αναπηρίες:
• Ελληνικής υπηκοότητας,
• Υπηκόους των Κρατών−Μελών της Ε.Ε. καθώς και 

υπήκοοι Κρατών−Μελών του Ενιαίου ευρώπαϊκού Οικο−
νομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.), 

• Υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην 
ευρώπαϊκή σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/1959 
(Α΄ 246),

• Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί 
ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε 
ελληνικό έδαφος, 

• Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα 
στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην 
Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, 
ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο 
της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προ−
σφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄),

εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και 
έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλά−
χιστον 67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό 
δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο 
των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο 
συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι με−
γαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, (το 
ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 
29.000 ευρώ προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε 
επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και 
βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει 
αναπηρία 67% και άνω), παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν 
μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα:

α) Στην Περιφέρεια Αττικής, με τα αστικά μέσα συ−
γκοινωνίας του ΟΑΣΑ [ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΑΜΕΛ, 
ΤΡΑΜ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ],

β) Στο Νομό Θεσσαλονίκης με τα αστικά μέσα συ−
γκοινωνίας του ΟΑΣΘ

γ) Και στους λοιπούς Νομούς της χώρας με τα αστικά 
μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ του Νομού τους.

Το ύψος του εισοδήματος αποδεικνύεται με την προ−
σκόμιση φωτοαντιγράφου του εκκαθαριστικού σημειώμα−
τος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος ή με υπεύθυνη 
δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την αρμόδια 
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Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή όμοιου αντιτύπου για το σχετικό 
έλεγχο στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υπο−
χρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης.

− Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) εξαιρούνται 
των οικονομικών κριτηρίων σύμφωνα με την αρ. 445/98 
απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του ΣτΕ και λαμ−
βάνουν κουπόνι μετακίνησης ανεξάρτητα από το όριο 
εισοδήματός τους.

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Το Δελτίο Μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κά−
τοικοι του κατά περίπτωση Νομού, χορηγείται από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών καθώς και από 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστη−
μα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του,  δηλ. για το 
έτος 2012 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος 
(2013) απαιτείται για να εκδοθεί ή νέα Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για τη χορήγησή του.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν στην 
Υπηρεσία γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών (Π.Δ/
τος 611/1977, του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/τ. Α΄) άρθρου 166, 
Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄) άρθρων 165 και 167 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» −ΙΚΑ,  Ενόπλων 
Δυνάμεων κ.λπ.) καθώς και των Υγειονομικών Επιτροπών 
του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (Κέντρα Πιστοποίησης 
Αναπηρίας) στην οποία θα αναγράφεται απαραίτητα 
το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας, το οποίο 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 67%. Στη Ν.Α. Λαρίσης πέ−
ραν των ανωτέρω γνωματεύσεων γίνονται δεκτά και 
τα έντυπα κάρτας αναπηρίας (προσωρινής ή ισόβιας) 
από τις Α΄/θμιες και Β΄/θμιες Επιτροπές Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΠΕΠΑ−ΔΕΠΑ) του Π.Δ/τος 210/1998 (Α΄ 169).

3. Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση 
Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού φορέα (απόφαση η 
οποία έχει εκδοθεί βάσει γνωματεύσεως Υγειονομικής 
Επιτροπής και στην οποία αναγράφεται το παθολογοα−
νατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω) δικαιούνται 
Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρό−
σθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής.

4. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερει−
ών με βάση γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών ή 
Υγειονομικών Οργάνων ή βεβαιώσεις αρμοδίων φορέων 
(π.χ. μονάδων τεχνητού νεφρού, Μονάδες Μεσογειακής 
Αναιμίας κ.λπ.) χωρίς να αναφέρεται το ποσοστό ανα−
πηρίας, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς γνωμά−
τευση Υγειονομικών Επιτροπών.

5. Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. με δείκτη νοημοσύνης 30 
(τριάντα) και κάτω δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και 
για τους συνοδούς τους.

6. Πρόσφατη γνωμάτευση δεν απαιτείται για τα ΑΜΕΑ 
που το ποσοστό αναπηρίας τους προέρχεται από ακρω−
τηριασμό των άνω ή κάτω άκρων.

7. Σε όσους δεν απευθυνθούν έγκαιρα στις αρμόδιες 
υπηρεσίες ή καταστούν δικαιούχοι μετά την ολοκλήρω−
ση της διανομής του Δελτίου του α΄ εξαμήνου θα τους 
χορηγείται Δελτίο για το β΄ εξάμηνο.

ΑΡΘΡΟ 3

1. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας συνάπτει συμβάσεις με τους αρμόδιους συ−

γκοινωνιακούς φορείς για την έκπτωση 50% ή τη δω−
ρεάν μετακίνηση των δικαιούχων Ατόμων με Αναπηρίες. 
Με τις συμβάσεις αυτές καθορίζονται στα πλαίσια των 
εγγεγραμμένων πιστώσεων στον κρατικό προϋπολο−
γισμό: 

α) Η αποζημίωση που πρέπει να καταβάλλει το Υπουρ−
γείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε 
κάθε συγκοινωνιακό φορέα με τον οποίο έχει συνάψει 
σύμβαση.

β) Ο τρόπος, η διαδικασία και τα απαιτούμενα σε κάθε 
περίπτωση δικαιολογητικά καταβολής της αποζημίωσης 
στους συγκοινωνιακούς φορείς.

γ) Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με τη 
διάθεση και χρήση των καρτών μετακίνησης και τη δι−
αδικασία καταβολής της αποζημίωσης.

2. Όσες συμβάσεις έχουν ήδη συναφθεί με τους συ−
γκοινωνιακούς φορείς και το Υπουργείο Υγείας για τη 
χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2012, 
εξακολουθούν να ισχύουν, ενώ όλα τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές εμπίπτουν 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 29102/8255 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
που υπηρετούν στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας για το έτος 2013.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226 Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ........ δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

3. Του Ν. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ−
γασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989) και όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής της 
χώρας» (ΦΕΚ 232/Α/1978), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α/1993).

5. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2012 «Προστασία ....... της 
οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/2012).

6. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού .... και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995),  όπως ισχύει σήμερα.

7. Το έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου 678/21.11.2012, «Περί εγκρίσεως της συμμετοχής 
των υπαλλήλων του Επιτρόπου ........ σε συνεργείο υπε−
ρωριακής απασχόλησης».
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8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α/2012).

9. Τις επιτακτικές ανάγκες του Υπουργείου Εργασί−
ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την αντι−
μετώπιση επειγουσών εκτάκτων αναγκών ιδίως μετά 
την μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο 
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας άρθρο 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012) και την 
ενταλματοποίηση των ΧΕΠ των υπολόγων − διαχειρι−
στών του ΠΔΕ λόγω του αυξημένου όγκου αυτών.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2013 και στον ΚΑΕ 0511 ύψους 7.000 € πε−
ρίπου,  του φορέα 33/110 του Προϋπολογισμού μας του 
έτους 2013 στον οποίον έχει εγκριθεί πίστωση ύψους 
77.500 €, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση 
πέντε (5) υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τους,  για το 
έτος 2013 κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι της 
22ας νυκτερινής ώρας,  πέραν από τις ώρες της υπο−
χρεωτικής απασχόλησης και μέχρι είκοσι (20) ώρες το 
μήνα για κάθε υπάλληλο.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης, ορίζεται 
ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η καταβολή της αποζημίωσης στους ανωτέρω δι−
καιούχους θα γίνεται μετά από σχετική βεβαίωση του 
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το προσωπικό 
που υπηρετεί στο γραφείο του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. 11.1/1076 (3)

Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Δ.Δ. 
Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 8 παρ. 4 του ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρε−

σίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επιστροφή 
των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7).

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ. του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών και Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

ε. της υπ’ αριθμ. Υ48 από 9.7.2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρω−
τή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

στ. του άρθρου 12 Π.Δ. 102/2012 (Α΄ 169) «Οργάνωση και 
Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουρ−
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

ζ. του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες».

2. Την υπ’ αριθμ. 19692/1.8.2012 κοινή απόφαση των 
υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασί−
ας του Πολίτη με θέμα: «Έγκριση δημιουργίας κτιριακού 
συγκροτήματος κέντρου πρώτης υποδοχής στο Δ.Δ. 
Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου».

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται σε βάρος του κρατικού Π/Υ ετήσια δαπά−
νη ύψους 1.480.000 ευρώ περίπου. Η εν λόγω δαπάνη 
θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 
050/2 έργο 2012 ΣΕ05020003). Για το έτος 2013 η εν 
λόγω δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 1.620.000 ευρώ 
περίπου, αποφασίζουμε:

1. Συνίσταται Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) Φυ−
λακίου Ορεστιάδας με έδρα την τοπική κοινότητα Φυ−
λακίου της δημοτικής ενότητας Κυπρίνου του Δήμου 
Ορεστιάδας και τοπική αρμοδιότητα την Περιφερειακή 
Ενότητα Έβρου. 

2. Το ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου στεγάζεται σε ακίνητο επι−
φάνειας 17.164,79 τ.μ. που ορίζεται στο τοπογραφικό 
διάγραμμα που είναι προσαρτημένο στην υπ’ αριθμ. 
19692/1.8.2012 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομι−
κών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. 

3. Κατανέμουμε στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλα−
κίου τις εξής θέσεις προσωπικού Περιφερειακών Υπη−
ρεσιών Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής: 

α. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατρών
γ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
δ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
ε. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
στ. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών
ζ. 10 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
η. 2 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδι−

κοτήτων
θ. 2 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Οδηγών
4. Οι αρμοδιότητες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου είναι αυτές 

που ορίζονται στα άρθρα 8 και επόμενα του π.δ. 102/2012 
(Α΄ 169).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
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    Αριθ. 17.1/1898 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης του Προσωπι−

κού της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής για το Α΄ Εξά−
μηνο του έτους 2013.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38). 

β. Του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα 
μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι−
ονομικής Στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 152). 

γ. Των άρθρων 4 και 20 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Α΄ 226), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4071/2012 
(άρθρο 45, παραγρ. 1). 

δ. Την υπ’ αριθ. Φ 17.2/1714/22.11.2012 «Έκδοση απόφασης 
Διατάκτη για την κατανομή των Πιστώσεων Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2013 του οικείου φορέα σε 
επιμέρους κωδικούς αριθμούς εξόδων».

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη για το Α΄ Εξάμηνο του 2013 κατά προ−
σέγγιση ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €) που θα 
καλυφθεί από την πίστωση του ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία» του προϋπολογισμού της 
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Ε.Φ. 43−640 οικονομικού 
έτους 2013.

3. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών», ΦΕΚ 141/4/21.6.2012.

4. α) Την επιτακτική ανάγκη σύστασης και λειτουργίας 
των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής αποστολή των οποίων 
είναι η υποδοχή αλλοδαπών, που συλλαμβάνονται λόγω 
παράνομης εισόδου ή διαμονής στην Ελλάδα, σε συνθή−
κες που να εξασφαλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
και τα δικαιώματα τους, σύμφωνα με τις απαράβατες 
διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας. Η υποδοχή αυτή, 
εκτός του να διασφαλίζει τις άμεσες βιοτικές ανάγκες 
των αλλοδαπών, περιλαμβάνει ορισμένες σημαντικές 
διαδικασίες, όπως η εξακρίβωση της ταυτότητας τους, 
η καταγραφή τους, ο ιατρικός έλεγχος και η ψυχοκοι−
νωνική στήριξη, η ενημέρωση τους για τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους και η μέριμνα για άτομα που 
ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα ασυνόδευτα 
παιδιά και τα θύματα βασανιστηρίων.

β) Το υπέρμετρο και δυσανάλογο βάρος που επιφέρει 
στη χώρα η εφαρμογή του κανονισμού Δουβλίνο II.

γ) Το γεγονός ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι 
μόνο ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων άλλα επηρεάζει 
άμεσα την εθνική ασφάλεια της χώρας και

δ) Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αναγραφόμενα απαι−
τούν από το προσωπικό της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής και των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής να εργάζεται 
υπό εξαιρετικές και έκτακτες συνθήκες πέραν του ωρα−
ρίου της ημερήσιας απασχόλησης ώστε να ανταπεξέρ−
χεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στο έργο της σύ−
στασης των Κέντρων Πρώτης Υποδοχής, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασί−
ας, πέραν της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής για τους 

υπαλλήλους της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και των 
Κέντρων Πρώτης Υποδοχής προς αντιμετώπιση εκτά−
κτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για το Α΄ 
Εξάμηνο του έτους 2013.

2. Καθορίζουμε ως αριθμό υπαλλήλων τους δέκα πέ−
ντε (15), οι οποίοι θα απασχοληθούν περίπου για χίλιες 
οχτακόσιες (1800) ώρες συνολικά και όχι πέραν των 
είκοσι (20) ωρών το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακο−
λούθως: Υπερωριακή απογευματινή εργασία (μέχρι 22η 
ώρα) 20 ώρες μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευση της και 
έως 30 Ιουνίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 2039 (5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης πρακτικογράφων 

του Δήμου Πυλαίας − Χορτιάτη.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ − ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), 

β) Του άρθρου 20 του ν. 4024/2012, σύμφωνα με το 
οποίο επιτρέπεται η εργασία με αμοιβή για εργασία 
πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων του Δη−
μοσίου, OTA και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα 
«συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/27.10.2011), 

γ) Του άρθρου 48, 49 και 176 του ν. 3584/2007 «κύρωση 
κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλή−
λων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28.06.2007) και 

δ) Την αρ. οικ.2/78400/022/14.11.2011 «παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»

2. Τις αποφάσεις Δημάρχου σύμφωνα με τις οποίες 
ορίζονται οι εξής υπάλληλοι για την τήρηση των πρακτι−
κών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, Συμβουλίου 
Δημοτικής Κοινότητας και Συμβουλίου Τοπικής Κοινό−
τητας του Δήμου: 

α) Αργυρώ Τζίλη − Γκουντούλα για την τήρηση των 
πρακτικών της Δημοτικής Κοινότητας Πυλαίας (αποφ. 
224/5016/10.02.2011 και αρ. 911/20941/20.05.2011), 

β) Αστέριος Κίνης για την τήρηση των πρακτικών της 
Δημοτικής Κοινότητας Χορτιάτη (αρ. 224/5016/10.02.2011), 

γ) Δέσποινα Σαμαρά για την τήρηση των πρακτικών 
της Δημοτικής Κοινότητας Πανοράματος (αρ. 1339/ 
43573/22.08.2012), 

δ) Ελένη Γκένου για την τήρηση των πρακτικών του 
Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 224/5016/10.02.2011), 
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ε) Σίκου Μαρία για την τήρηση των πρακτικών της Δη−
μοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου (αρ. 5016/10.02.2011), 

στ) Σοφία Τσιλόγλου με αναπληρωτή τον Αναστάσιο 
Μετζίτη για την τήρηση των πρακτικών της Δημοτικής 
Κοινότητας Φιλύρου και 

ζ) Χριστίνα Κίτση για την τήρηση των πρακτικών της 
Τοπικής Κοινότητας Εξοχής. Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα 
απασχοληθούν υπερωριακά για το χρονικό διάστημα 
από 01/01/2013 έως 31/12/2013, αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή απασχόληση μέχρι του ορίου των 
είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως για τους επτά 
(7) υπαλλήλους που τηρούν και συντάσσουν τα πρα−
κτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου των 
Δημοτικών Κοινοτήτων και των τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου μας για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 έως 
31/12/2013. Η δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης θα 
ανέρχεται στο ποσό των 11.958,00 €. Στους ανωτέρω 
υπαλλήλους θα καταβάλλεται αποζημίωση μέχρι του 
ορίου των 20 ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως για την 
τήρηση και τη σύνταξη των πρακτικών που πραγματο−
ποιούνται πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας 
τους. Για την καταβολή της υπερωριακής απασχόλησης 
πρακτικογράφων έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ 
10−6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές μόνιμου προσωπικού» του ποσού 
των 5.000,00 € και στον ΚΑ 10−6022 «Αποζημίωση υπε−
ρωριακής εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» 
έχει προβλεφθεί πίστωση του ποσού των 7.000,00 €.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαί−
ως από τον καθ’ ύλη αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πανόραμα, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 2037 (6)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για 

τους υπαλλήλους που εργάζονται στη Διεύθυνση Κα−
θαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας − 
Χορτιάτη.

  O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ −ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄), 

β) του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, σύμφωνα με το 
οποίο επιτρέπεται η εργασία με αμοιβή για εργασία 
πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων του Δη−
μοσίου, OTA και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του 
μήνα «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/27−10−2011/τ. Α΄), 

γ) της παρ. 10 του άρ. 12 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/τ. Α΄) και 

δ) των άρθρων 48, 49 και 176 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών 
υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄/28.6.2007).

2. Την αρ. εγκύκλιο οικ.2/78400/0022/14.11.2011 «παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου 
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.2011/τ. Α΄) 
«συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

3. Το γεγονός ότι ο νέος Δήμος λόγω της γεωγραφι−
κής του θέσης αντιμετωπίζει προβλήματα στους τομείς 
δράσης (άλση, πάρκα, οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, 
προστασία περιβάλλοντος κ.ά) και έρχεται αντιμέτωπος 
με έκτακτα καιρικά φαινόμενα ιδίως χιονοπτώσεων με 
επακόλουθο την κινητοποίηση των υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση τους. Το τμήμα καθαριότητας και πρασί−
νου καλείται να αντιμετωπίσει τα παραπάνω προβλή−
ματα και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να απασχολήσει 
υπερωριακά τους υπαλλήλους του για την αντιμετώπιση 
των ανωτέρω αναγκών.

4. Το αρ. 58178/13.12.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Κα−
θαριότητας − Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης όπου 
ορίζονται εκατόν σαράντα τέσσερις (144) εργαζόμενοι 
να απασχοληθούν υπερωριακά για την αντιμετώπιση 
των έκτακτων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις, 
άλση, πάρκα, οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστα−
σία περιβάλλοντος κ.ά) του Δήμου. Οι ανωτέρω υπάλ−
ληλοι θα απασχοληθούν υπερωριακά για το χρονικό 
διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 11.400,00 €, 
η οποία έχει εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋ−
πολογισμό του Δήμου μας έτους 2013, αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση για τους 
υπαλλήλους που εργάζονται στη Διεύθυνση Καθαριό−
τητας − Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, η οποία δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά 
υπάλληλο. Οι εργαζόμενοι του ανωτέρω τμήματος ορί−
ζονται για την αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών φαι−
νομένων στους τομείς δράσεις (χιονοπτώσεις, άλση, 
οδοκαθαρισμό, πυροπροστασία, προστασία περιβάλ−
λοντος, καθαριότητα κ.λπ.). Οι ανωτέρω υπάλληλοι θα 
απασχοληθούν υπερωριακά για το χρονικό διάστημα 
από 01.01.2013 έως 31.12.2013. Η δαπάνη της υπερωριακής 
απασχόλησης θα ανέρχεται στο ποσό 11.400,00 €. Για 
την καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης έχει προ−
βλεφθεί συνολική πίστωση του ποσού των 11.500,00 €
ήτοι, στους ΚΑ 20−6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργα−
σίας για το μόνιμο προσωπικό» πίστωση του ποσού των 
5.000,00 €, ΚΑ 20−6022 «Υπερωρίες αορίστου χρόνου» 
πίστωση του ποσού των 5.000,00 € και «Αποζημίωση 
υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού ορισμένου 
χρόνου» πίστωση του ποσού των 1.500,00 € και οι σχε−
τικές δαπάνες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να 
υπερβούν το ύψος των παραπάνω πιστώσεων. Η παρα−
πάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως από 
τον καθ’ ύλη αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πανόραμα, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 2038 (7)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής απασχόλησης για 

τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας του Δή−
μου Πυλαίας − Χορτιάτη.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ − ΧΟΡΤΙΑΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
• α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄),

β) του άρθρου 20 του ν. 4024/2012, σύμφωνα με το 
οποίο επιτρέπεται η εργασία με αμοιβή για εργασία 
πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων του Δη−
μοσίου, OTA και Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα 
«συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/27.10.2011), 

γ) της παρ. 10 του άρ. 12 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ. Α΄) 

δ) του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση κώδικα 
κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 
143 Α΄/28.6.2007) και 

ε) της παρ. 4, 5 του άρθρου 2 και παρ. 1.21 του άρθρου 
1 του ν. 3731/2008 «περί αναδιοργάνωσης της Δημοτικής 
Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότη−
τες Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/23.12.2008)

• την αρ. εγκύκλιο οικ.2/78400/0022/14.11.2011 «παροχή 
οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου 
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

• Το υπ’ αριθ. 53144/06.11.2012 έγγραφο της Δ/νσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας με το οποίο αι−
τούνται την καθιέρωση υπερωριακής αμοιβής για εργα−
σία πέραν του κανονικού ωραρίου των υπαλλήλων της 
Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίοι λόγω των ιδιαιτέρων 
καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Δήμο μας, είτε 
λόγω του μεγάλου υψομέτρου (1.201 μ. Δημοτικό διαμέ−
ρισμα Χορτιάτη), είτε λόγω της πυκνής βλάστησης του 
ορεινού όγκου (Πανόραμα − Χορτιάτης− Ασβεστοχώρι 
−Φίλυρο − Εξοχή − Δάσος Σέιχ Σου) αναγκάζονται να 
εργάζονται στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους για 
Πολιτική Προστασία πέραν του ωραρίου σε 24ωρη βάση, 
με εργασία σε απογευματινές, νυχτερινές ώρες καθώς 
και σε αργίες και Κυριακές.

• Το γεγονός ότι στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομί−
ας υπηρετούν μόνον εννέα (9) Δημοτικοί Αστυνόμοι, οι 
οποίοι αναγκάζονται να εργάζονται πέραν του κανονι−
κού ωραρίου τους, κατά τις απογευματινές, νυχτερινές 
ώρες καθώς και σε ημέρες αργίας και Κυριακές, λόγω 
των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών που παρουσιά−
ζονται εξαιτίας των χιονοπτώσεων, κατολισθήσεων, 
πλημμυριών και πυρκαγιών.

• Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 9.952,00 €, η οποία 
έχει εγγραφεί για το σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό 
του Δήμου μας έτους 2013, αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση για τους 
εννέα (9) υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, η 

οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες 
μηνιαίως ανά υπάλληλο. Επιπλέον, αποφασίζεται η υπε−
ρωριακή απασχόληση κατά τις Κυριακές − Εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, η οποία δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως έκαστος. 
Στους ανωτέρω υπαλλήλους επιτρέπεται η εργασία με 
αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 
τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας διότι βάσει του νόμου 
λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα σε εικοσιτετρά−
ωρη βάση. Η δαπάνη της υπερωριακής απασχόλησης θα 
ανέρχεται στο ποσό των 9.952,00 €. Για την καταβολή 
της σχετικής αποζημίωσης έχει προβλεφθεί πίστωση 
στον ΚΑ 50−6012 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιμες ημέρες και λοιπές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές» του ποσού των 10.000,00 € και η 
σχετική δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το ύψος της παραπάνω πίστωσης.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μη−
νιαίως υπό του καθ’ ύλη αρμοδίου Προϊσταμένου Δι−
εύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πανόραμα, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

F
(8)

    *Μεταφορά θέσης του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών σε προσωποπαγή.

  Με την υπ’ αριθμ. 115/7.12.2012 πράξη του Πρύτανη 
του Παντείου Παν/μίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι−
στημών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3549/2007, της Υ.Α. 
Φ.122.1/171/89650/Β2 και του άρθρου 77 παρ. 4β του Ν. 4009/ 
2011, μονιμοποιείται ο Μελέτιος Μουστάκας, του Στυ−
λιανού, σε θέση ΔΕΠ της βαθμίδας του Επίκουρου Κα−
θηγητή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης.

Η θέση του ανωτέρω μετατρέπεται αυτοδίκαια σε 
προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1330/Γ΄/17.12.2012.

  Ο Πρύτανης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ
F

(9)
    *Κατάργηση θέσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

  Με την αριθμ. 3161/02.11.2012 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και σύμφωνα με τις διατάξεις 
τις παρ. 9, άρθρο 1 του ν. 4038/2012 και του άρθρου 54 
του Π.Δ. 410/1988, γίνεται αυτοδικαίως δεκτή η παραί−
τηση που υπέβαλε ο Αναστάσιος Δέρμος του Παντελή, 
υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου Χρόνου, από τη συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, 
της κατηγορίας ΥΕ του κλάδου Γενικών Υπηρεσιών με 
βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 1ο, από 30.10.2012 (ημερομηνία παραί−
τησης του), λόγω συνταξιοδότησης.

Η προσωποπαγής θέση που είχε συσταθεί με την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης−
Εσωτερικών−Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μά−
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θησης και Θρησκευμάτων αριθμ. 127177/Η/04.11.2011 (ΦΕΚ 
2508/04.11.2011 τ. Β΄) και στην οποία είχε καταταχθεί ο 
ανωτέρω, καταργείται.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 9965131073/02.11.2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1326/Γ΄/17.12.2012.

  Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
F

(10)
    *Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

  Με την αριθμ. 12829/7.11.2012 πράξη του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και με τη σύμφωνη του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνε−
δρία 179/5.10.2012), μετατάσσεται η Σοφία Γιαλεδάκη του 
Μιχαήλ, μόνιμη υπάλληλο του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού − Λογιστικού, με Γ΄ 
βαθμό στην κατηγορία ΠΕ. κλάδου Διοικητικού − Οικο−
νομικού, και στον κατεχόμενο βαθμό με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης που κατέχει, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 70, 73, 74 και 77 του Ν. 3528/2007 
και την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1323/Γ΄/14.12.2012.

  Ο Πρύτανης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ

(11)
    *Μεταφορά θέσης του ΤΕΙ Ηπείρου σε προσωποπαγή.

  Με την αριθμό Φ.4/6604/4.12.2012 απόφαση του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1404/1983 (Φ.Ε.Κ. 
173/τ.Α΄/1983) όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την 
παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 4 του Ν. 2916/2001 
(Φ.Ε.Κ. 114/τ. Α΄/2001) και την παρ. 1 του άρθρου 9 του 
Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ. Α΄/2009), μονιμοποιείται σε 
θέση Καθηγητή Εφαρμογών ο Σκούλιος Μάρκος του 
Κωνσταντίνου με εξειδίκευση στην «Εθνομουσικολογία − 
Θεωρητικά Συστήματα Παραδόσεων της Ανατολής», 
του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής της 
Σχολής Μουσικής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η θέση του μετατρέπεται αυτοδίκαια σε προσωποπα−
γή θέση μόνιμου Καθηγητή Εφαρμογών την οποία και 
καταλαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της 
παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1330/Γ΄/17.12.2012.

   Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ  
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