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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. Πρωτ: 98535 (1)
Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν υπηρε−

σίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νομικής 
βοήθειας και καθορισμός της διαδικασίας εκκαθά−
ρισης και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσίας και δι−
καστικών επιμελητών που παρέχουν υπηρεσίες στο 
πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 3226/2004 (Α΄/24) «Παροχή νομικής βοήθειας 

σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και ειδικότερα του άρθρου 14.

β) του άρθρου 58 του ν.4194/2013 (Α΄208) και του Πα−
ραρτήματος Ι του Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 14 του άρθ. 7 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242).

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.δ 496/1974 (Α΄/204), 
όπως ισχύει.

δ) Του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α΄248).
ε) Του Π.Δ. 101/2014 (Α΄/168) «Οργανισμός Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».
στ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους Διατάκτες» (Α΄/194). 
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).

η) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄/141).

θ) Της υπ’ αριθμ.Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυ−
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πουργού «καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα» (Β΄2105).

ι) Της υπ’ αριθμ.6460/20−5−2014 Απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης για την κάλυψη της προκαλούμενης δα−
πάνης (ΑΔΑ:ΒΙΦ846ΨΧΥΙ−8ΑΥ)

κ) Της υπ’ αριθμ.2/54638/0022/13−8−2008 «Καθορισμός 
αμοιβών δικαστικών επιμελητών» (Β΄1716) ΥΑ.

κα) Της αριθμ.11376/31−12−2011 «Καθορισμός Δικαιω−
μάτων Συμβολαιογράφων» (Β΄13) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 
ετήσια δαπάνη ύψους 10.000.000,00€ περίπου, η οποία 
για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 2.000.000,00 ΕΥΡΩ 
περίπου, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε την αποζημίωση των δικηγόρων υπηρεσί−
ας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλ−
λων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο 
του συστήματος παροχής νομικής βοήθειας, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες αμοιβές. 

Στο ποσό της ως άνω αποζημίωσης προστίθεται ο 
Φ.Π.Α με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή. 

Σε περίπτωση αναίρεσης και παράστασης ενώπιον 
του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, του μικτού ορκωτού 
εφετείου και του πενταμελούς εφετείου κακουργημά−
των, η αποζημίωση θα υπολείπεται των προβλεπόμενων 
νόμιμων αμοιβών σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). 

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία εκκαθάρισης και τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή απο−
ζημίωσης σε δικηγόρους και δικαστικούς επιμελητές 
που παρέχουν νομική βοήθεια σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 3226/2004 (Α 24), όπως αυτός ισχύει.

Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμ−
φωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις 
κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν 
νομική βοήθεια.

Για την είσπραξη της αποζημίωσής τους οι δικαιούχοι 
οφείλουν να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο τα 
ακόλουθα δικαιολογητικά: 

Β.1.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε 
ποινικές υποθέσεις:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλ−
λων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
(Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξεως διορισμού 
του, ως συνηγόρων υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

3. α. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο του 
δικαστηρίου ή του συμβουλίου ή του ανακριτή, από την 
οποία να βεβαιώνεται ότι παρέστησαν και άσκησαν το 
έργο της υπεράσπισης ή πολιτικής αγωγής.

β. Όταν πρόκειται για ανάκριση, να δηλώνεται ρητά 
στη βεβαίωση του ανακριτή, εάν το αδίκημα είναι πλημ−
μέλημα ή κακούργημα καθώς και ο αριθμός της δικογρα−
φίας και η ημερομηνία απολογίας του κατηγορουμένου.

4. Επικυρωμένο απόσπασμα της απόφασης του αρμο−
δίου δικαστηρίου που εκδόθηκε επί της υπόθεσης για 
την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια,στο οποίο θα 
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του δικηγόρου που την−
παρέσχε, ο αύξων αριθμός της απόφασης, ο βαθμός και 
ο τύπος του δικαστηρίου, η ημερομηνία της δικασίμου 
και το ονοματεπώνυμο του κατηγορουμένου.

5. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαι−
τούμενων εγγράφων ή δικογράφων που αναφέρονται 
στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη σύνταξη ή κα−
τάθεσή τους σε δικαστήριο, συμβούλιο, ανακριτική ή 
εισαγγελική αρχή προβλέπεται αμοιβή, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

6. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα 
με το Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλα−
γών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρημα−
τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., 
Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 
Δ.Ο.Υ. IB΄ ΑΘΗΝΩΝ».

7. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται 
η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα 
γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

8. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου 
δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α΄24).

Β.2.) Οι δικηγόροι που παρέχουν νομική βοήθεια σε 
αστικές ή διοικητικές υποθέσεις:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλ−
λων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
(Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμο−
δίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος 
για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.

3. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμο−
δίου δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε επί της υπόθεσης 
για την οποία παρασχέθηκε η νομική βοήθεια.

4. Επικυρωμένα αντίγραφα των πάσης φύσεως απαι−
τούμενων εγγράφων ή δικογράφων (όπως προτάσεις, 
σημειώματα, αιτήσεις ανακοπής πληρωμής κλπ.), που 
αναφέρονται στη συγκεκριμένη υπόθεση και για τη 
σύνταξη ή κατάθεσή τους σε δικαστήριο προβλέπεται 
αμοιβή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

5. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα 
με τον Νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλ−
λαγών το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρημα−
τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., 
Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 
Δ.Ο.Υ. IB΄ΑΘΗΝΩΝ».

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται 
η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα 
γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

7. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου 
δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α΄24).

Β.3.) Οι δικαστικοί επιμελητές:
1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία μεταξύ των άλ−

λων θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του 
(Δ/νση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.).

2. Απόφαση του δικαστηρίου με την οποία ορίζεται 
δικαστικός επιμελητής για να διενεργήσει τις συγκε−
κριμένες επιδόσεις.

3. Έκθεση επίδοσης. Σε περίπτωση επίδοσης άγνω−
στης διαμονής από την έκθεση επίδοσης πρέπει να 
προκύπτει ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 
135 του ΚΠολΔ.

4. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις διπλούν η 
οποία θα είναι υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο και 
θα αναγράφεται υποχρεωτικά το αιτούμενο ποσόν.

5. Απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα 
με τον νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλ−
λαγών, το οποίο θα φέρει τα στοιχεία: «Ταμείο Χρημα−
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τοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), Ν.Π.Δ.Δ., 
Λεωφ. Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 
Δ.Ο.Υ. IB΄ ΑΘΗΝΩΝ».

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα γνωστοποιείται 
η Τράπεζα και ο λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ, όπου θα 
γίνεται η κατάθεση της εκκαθάρισης.

Το αρμόδιο δικαστήριο θα διαβιβάζει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί−
νων Δικαιωμάτων, η οποία στη συνέχεια θα τα υποβάλει 
στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για την εκκαθάριση και την έκδοση του 
σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα 
του δικαιούχου.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ−
ϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Με την παρούσα, καταργούνται οι αριθμ.67506/8−8−2012 
(Β΄2333) και αριθμ.64762/15−6−2004 (Β΄888) όμοιες ΚΥΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ.  90656 (2)
Σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευαστι−

κής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου 
νόμου: Α) Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου της 16ης Απριλίου 2014 περί ποινικών κυρώσε−
ων για την κατάχρηση αγοράς και Β) Τη λήψη των 
αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 
30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς 
και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 
2004/72/ΕΚ, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής 
έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθ−
μίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης των προτεινό−
μενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με τις διατά−
ξεις της Οδηγίας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002 
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,

β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 1756/1988 «Κώδικας 

Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και

δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν.3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4630/21.10.2014 έγγραφο της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, το υπ’ αριθμ. 
πρωτ. Γ.Δ.Ο.Π.0001552ΕΞ2014/Β' 2124/12.12.2014 έγγρα−
φο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Οικονομικών και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
832/4.12.2014 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3) Την ανάγκη σύστασης και συγκρότησης της εν θέ−
ματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.

4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Ι) Τη σύσταση και συγκρότηση ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδί−
ου νόμου: Α) Για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Απριλίου 2014 περί ποινικών κυρώσεων για 
την κατάχρηση αγοράς και Β) Τη λήψη των αναγκαίων 
μέτρων συμμόρφωσης με τα άρ. 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 
32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση 
της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 
2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ, τη σύνταξη της 
σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, της έκθεσης αξιολόγη−
σης συνεπειών ρυθμίσεων και του πίνακα αντιστοίχισης 
των προτεινόμενων με το σχέδιο νόμου διατάξεων με 
τις διατάξεις της Οδηγίας.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή αποτελείται 
από τους:

1. Αντώνιο Παπαματθαίου του Ιωάννη, Αντεισαγγελέα 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο,

2. Χριστίνα Ταρνανίδου του Ιωάννη, Λέκτορα Χρηματο−
πιστωτικού Δικαίου στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,

3. Βασίλειο Πετρόπουλο του Κωνσταντίνου, Δικηγόρο, 
Ειδικό Επιστήμονα στη Νομική Σχολή του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,

4. Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντίνου, 
Δικηγόρο, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, 
με αναπληρώτρια την Αναστασία Λιβά του Νικολάου, 
Οικονομολόγο,

5. Μιχαήλ Μερσίνη του Γεωργίου, Δικηγόρο της Διεύ−
θυνσης Νομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαια−
γοράς, με αναπληρώτριες τη Γεωργία Γαρουφαλιά του 
Αιμιλίου, Δικηγόρο της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης και 
τη Χριστίνα Γκαβογιάννη του Παναγιώτη, Νομικό της 
Διεύθυνσης Εποπτείας Αγορών της Επιτροπής Κεφα−
λαιαγοράς, ως μέλη.

Χρέη γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρα−
σκευαστικής επιτροπής θα εκτελεί ο Παναγιώτης Χάχης 
του Θωμά, υπάλληλος της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή οφείλει να 
περατώσει το έργο της έως τις 30 Νοεμβρίου 2015.

II) Στον Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη 
γραμματέα της ανωτέρω ειδικής νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 95611/32300 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις 

εργάσιμες ημέρες, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες, εργασίας καθώς και κατά τις νυκτερινές 
ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων, μέχρι 31−12−2015, για 
το προσωπικό των Διευθύνσεων με έδρα την Τρίπο−
λη και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου, για το προσωπικό των Δ/νσεων της 
Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας και για το προ−
σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Περιφερει−
άρχη Πελοποννήσου».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 Έχοντας υπόψη: 
1 .Τις διατάξεις:
Α) Του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

Β) Του άρθρου 25 και 7 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές 
Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση Μονιμοποιή−
σεις Συμβασιούχων Αορίστου Χρόνου και Άλλες διατά−
ξεις» όπως ισχύει.

Γ) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο −Βαθμολόγιο, Εργασιακή 
Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−
2015» (αρ. ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011), όπως ισχύει.

Δ) Του άρθρου 23 και 2 του Ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις 
Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 
Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/ τ.Α΄/23−11−2007), σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ 
του Ν. 3205/2003 καθώς και με τις διατάξεις της παρ. 
ΙΑ2 της Αρ. Οικ. 2/2543/0022/13−1−2014 της Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 
13/Υ.Ο.Δ.Δ./17−1−2014).

Ε) του ΠΔ 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου» όπως ισχύει.

2. Τις αρ. 24/5−1−2011 (Ορθή Επανάληψη) και 
26053/8093/4−7−2011 (Ορθή Επανάληψη) αποφάσεις κα−
τάταξης προσωπικού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3. Τις ειδικές εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπη−
ρεσιακές ανάγκες για την αντιμετώπιση των οποίων 
απασχολούνται κατά περίπτωση οι υπάλληλοι των Υπη−
ρεσιών της ΠΕ Αρκαδίας (αντιμετώπιση εκτάκτων και 
εποχικών φυσικών φαινομένων, υλοποίηση και εφαρμο−
γή των πολλαπλών αρμοδιοτήτων εκ του προγράμμα−
τος «Καλλικράτης» κ.λ.π.) καθώς και το προσωπικό που 
υπηρετεί στο Γραφείο Περιφερειάρχη.

4. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπά−
νω αναγκών, καθώς και κάθε εκτάκτων υπηρεσιακών 
αναγκών που προκύπτουν, επιβάλλεται το προσωπικό 
των Διευθύνσεων με έδρα την Τρίπολη και τοπική αρ−
μοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου και 
για το προσωπικό των Δ/νσεων της Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας και του Γραφείου Περιφερειάρχη 
να απασχολείται υπερωριακά καθώς και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 200.000 € (Ε.Φ. 072, ΚΑΕ 0511, 
0001 πίστωση 180.000 € και 0512.0001 πίστωση 20.000 €)
η οποία είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμού του 
οικ. Έτους 2015 της Περιφέρειας Πελοποννήσου Π.Ε. 
Αρκαδίας, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπηρε−
τούν στην ΠΕ Αρκαδίας και στο Γραφείο Περιφερειάρχη, 
υπερωριακά τις απογευματινές ώρες μέχρι 31−12−2015, 
για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών υπηρε−
σιακών αναγκών, όπως παρακάτω:

Σύνολο 
υπηρε−
τούντων

Σύνολο 
προτει−
νόμενων 
υπαλλή−
λων

Σύνολο 
ωρών 
Έτους 
2015

Εγγε−
γραμ−
μένη πί−
στωση

Μηνιαίο 
όριο Υπε−
ρωριακής 
Απογευ−
ματινής 
Εργασίας

ΠΕ 88 180.000 20 και 15 
για τους 
υπηρετού−
ντες στο 
Γρ. Περι−
φερειάρχη

TE 41

ΔΕ 59

ΥΕ 12

ΣΥΝΟΛΟ 200 34.000 180.000

Β. Εγκρίνουμε να εργάζονται οι υπάλληλοι που υπη−
ρετούν στο γραφείο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 
υπερωριακά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες και κατά τις 
Νυκτερινές ώρες μέχρι την 31/12/2015 για την αντιμετώπι−
ση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, όπως παρακάτω:

Σύνολο 
υπηρε−
τούντων

Σύνολο 
προτει−
νόμενων 
υπαλλή−
λων

Σύνολο 
ωρών 
Έτους 
2015

Εγγε−
γραμ−
μένη πί−
στωση

Μηνιαίο όριο 
Υπερωριακής 
Εργασίας 
Κυριακές και 
Εξαιρέσιμες 
8 Νυχτερι−
νές 7ΠΕ

ΔΕ
ΥΕ

4
5
1

2.800 20.000 €

Η ονομαστική κατάσταση και η κατανομή κατά είδος 
εργασίας (απογευματινής, νυκτερινής, εξαιρέσιμων και 
Κυριακών) των ανωτέρω ωρών, θα γίνει με νεώτερη 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

  Τρίπολη, 18 Δεκεμβρίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 382 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχεί−
ρισης Λιμνών Κορώνειας – Βόλβης για το έτος 2015. 

 ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΒΟΛΒΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
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νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμο−
λόγιο− εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012 − 2015» με τις τροποποιήσεις αυτού.

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 
4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2742/1999 «Χω−
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 207), όπως το άρθρο αυτό συμπληρώθηκε 
από το άρθρο 13 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντε−
λεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 107 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4109/2013 «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 16), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο έκτο του Ν. 4219/2013 (Α΄ 269).

5. Την με αριθμ. 49707/22−11−2007 απόφαση του Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ «Κανονισμός λειτουργίας Υπηρεσιών και 
Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας− 
Βόλβης» (Β΄ 2408/2007).

6. Τη με αριθμό 382/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας− Βόλβης.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 176 
του N. 4261/2014 (ΦΕΚ/Α/107/5−5−2014) «Πρόσβαση στη 
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προλη−
πτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ ΕΕ), κατάργηση του 
N. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».

8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από 
την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2015, προβλέ−
πεται να ανέλθει στο ποσό των 6.000 ευρώ περίπου, (πο−
σοστό 1,5% της εγκεκριμένης δαπάνης μισθοδοσίας για 
το 2015) για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
δαπάνης μισθοδοσίας, έτους 2015, που είναι σε βάρος 
του έργου «Διαχείριση και λειτουργία προστατευόμενης 
περιοχής λιμνών Κορώνειας − Βόλβης και Μακεδονικών 
Τεμπών», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Μακεδονία − Θράκη 2007−2013 (ΕΣΠΑ) το 
οποίο έχει παραταθεί έως τις 31−12−2015, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι−
αίας εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνών Κορώνειας − Βόλβης για το έτος 2015. Αναλυτικά 
οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνών Κορώνειας − Βόλβης, για το έτος 2015 είναι:

Διεύθυνση Αριθμός 
Υπαλλήλων

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ ΑΝΑ 
ΤΜΗΜΑ 

για το έτος 2014

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙ−
ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

7 360

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟ−
ΠΤΕΥΣΗΣ 

ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙ−

ΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

7 848

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟ−
ΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

9 480

ΣΥΝΟΛΟ 1680

Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται για
τους παρακάτω λόγους:
1) Πρόγραμμα επόπτευσης φύλαξης
Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί καθημερινά περι−

πολίες στην προστατευόμενη περιοχή προκειμένου να 
εντοπίσει και να αποτρέψει παράνομες δραστηριότη−
τες. Οι περιπολίες χρειάζονται να διενεργούνται και τα 
σαββατοκύριακα εφόσον έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλος 
αριθμός παράνομων περιστατικών λαμβάνει χώρα σαβ−
βατοκύριακα ή αργίες. Επιπρόσθετα, σε ειδικές περιπτώ−
σεις οπότε και υπάρχουν ειδικές απαγορεύσεις (απα−
γορεύσεις αλιείας, κυνηγιού) απαιτείται η απασχόληση 
του προσωπικού κατά τις νυχτερινές ώρες.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται το εξής:
10 ημέρες βραδινής εργασίας * 2 άτομα = 20 ημέρες
5 ημέρες αργιών * 5 άτομα = 25 ημέρες
Σύνολο 45 ημέρες * 8 ώρες = 360 ώρες
2) Πρόγραμμα παρακολούθησης.
Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί εκτεταμένο πρό−

γραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέ−
τρων στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 
92/43 και 147/09. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί συνεχόμενες 
ημέρες παρουσίας στο πεδίο, υπάρχει πιθανότητα η 
ανάγκη απασχόλησης σε σαββατοκύριακα. Παράλληλα, 
η παρακολούθηση συγκεκριμένων ειδών απαιτεί την 
απασχόληση προσωπικού κατά τις νυχτερινές ώρες.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται το εξής:
5 περιπολίες τις Κυριακές το μήνα (από τον Ιούνιο σε 

κάποιες Κυριακές θα υπάρχουν διπλές περιπολίες) επί 
2 άτομα σε κάθε περιπολία επί 8 ώρες = 64 ώρες το 
μήνα επί 9 = 720 ώρες

2 βραδινές περιπολίες για 4 μήνες επί 2 άτομα επί 8 
ώρες = 128 ώρες

Σύνολο = 848 ώρες
3) Πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
Ο Φορέας Διαχείρισης υλοποιεί πρόγραμμα ενημέρω−

σης − ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του οποίου ξενα−
γεί ομάδες επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή. 
Οι ομάδες αυτές αφορούν σε μαθητές, ηλικιωμένους 
οικοτουρίστες κ.λπ. Πολλές φορές οι ομάδες επιθυ−
μούν ξεναγήσεις εκτός εργάσιμων ημερών. Επιπλέον, 
ο Φορέας Διαχείρισης λειτουργεί καθημερινά και τις 
Κυριακές το Κέντρο Πληροφόρησης στο Δήμο Βόλβης 
όπου δέχεται επισκέψεις.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται το εξής:
10 ξεναγήσεις το χρόνο τις Κυριακές ή τις αργίες επί 

2 άτομα επί 8 ώρες = 160 ώρες (τα δύο άτομα αναφέρο−
νται σε διαφορετικά κατά περίπτωση πρόσωπα εκ των 
9 που αναγράφονται στον πίνακα ανάλυσης υπερωριών 
παραπάνω).
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4 Κυριακές το μήνα επί 5 μήνες λειτουργίας (Μάιος−Σεπτέμβριος) επί 2 άτομα επί 8 ώρες = 320 ώρες. Σύνολο =
480 ώρες.

Β. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από την 1/1/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαγκαδάς, 26 Νοεμβρίου 2014 

Η Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΜΠΟΡΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02035783112140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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