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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42932 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης αστυνομικών 

υπαλλήλων που έχουν διατεθεί για την προσωπική 
ασφάλεια του Δημάρχου Πειραιά.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 

Α΄ 226).
2. Το αριθμ. 31100/2917/28−7−2011 έγγραφο του Δήμου 

Πειραιά σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απα−
σχόλησης για εννέα (9) αστυνομικούς υπαλλήλους που 
έχουν διατεθεί για την προσωπική ασφάλεια του Δη−
μάρχου Πειραιά.

3. Τις αριθμ.250440/4/1−δ’, 272843/4/1−δ’, 259057/1−β’, 
253558/4/1−στ’, 261192/4/1−δ’, 240262/4/1−δ’, 270331/4/1−ε’, 
257846/4/1−δ’ 266491/4/1−δ’ βεβαιώσεις της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με τις οποίες διατέθηκαν οι ανωτέρω, για 
την προσωπική ασφάλεια του Δημάρχου Πειραιά.

4. το γεγονός ότι η δαπάνη ύψους τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (4.500 €), του Δήμου Πειραιά με το 
οποίο βεβαιώνεται ότι η δαπάνη που προκαλείται από 
την ανωτέρω Απόφαση θα καλυφθεί από εγγεγραμμένη 
πίστωση στον Κ.Α. 106012.01 του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πειραιά οικονομικού έτους 2011 όπως βεβαιώνε−
ται με το ΑΠ 894/27.9.2011 έγγραφό του.

5. Την ανάγκη φύλαξης του Δημαρχείου Πειραιά από 
τους ανωτέρω αστυνομικούς καθημερινά και καθ’ όλη 
τη διάρκεια του εισοσιτετραώρου.

6. Την αριθμ. Υ17/30−11−11 (ΦΕΚ2748/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Φωτεινή Γεννηματά», αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
εως 31/12/2011, για τους ανωτέρω αστυνομικούς ως ακο−
λούθως:

− Απογευματινή υπερωριακή εργασία έως είκοσι (20) 
ώρες μηνιαίως.

− Εργασία τις Κυριακές −  Αργίες
− Έως δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως και
− Νυχτερινή εργασία καθημερινών, έως δεκαέξι (16) 

ώρες μηνιαίως.
Η δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση αυτή θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη 

δημοσίευση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
    Αριθμ. 8311.29/25/11 (2)
 «Εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές 

Συνελεύσεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.».

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1.− Το άρθρο 14 παρ. 1 του άρθρου εικοστού δευτέρου 

του Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θα−
λάσσιες ενδομεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 145/Α΄/27−06−2001). 

2.− Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» ΦΕΚ 314 
Α/27−12−2005), όπως ισχύει.

3.− Το Π.Δ.65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147/27−06−2011) με θέμα: «Δι−
άσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) 
Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θα−
λασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και με−
ταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς.»

4.− Τα καταστατικά των Ανώνυμων Εταιρειών:
 «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) Α.Ε.»
 «Οργανισμός Λιμένα Βόλου (ΟΛΒ) Α.Ε.»
 «Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε.»
 «Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου (ΟΛΛ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Πάτρας (ΟΛΠΑ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας (ΟΛΡ) Α.Ε»

5.− Την αριθμ. 8311.29/06/11/24−03−2011 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με θέμα: «Εκπροσώπηση 
του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄762/06−05−2011)

6.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1.− Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας το Ελ−
ληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο 
Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας) στις 
Γενικές Συνελεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών με τις 
επωνυμίες:

 «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Βόλου (ΟΛΒ) Α.Ε.»
 «Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας (ΟΛΕ) Α.Ε.»
 «Οργανισμός Λιμένα Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Ηρακλείου (ΟΛΗ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Καβάλας (ΟΛΚ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Κέρκυρας (ΟΛΚΕ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Λαυρίου (ΟΛΛ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Πάτρας (ΟΛΠΑ) Α.Ε»
 «Οργανισμός Λιμένα Ραφήνας (ΟΛΡ) Α.Ε»
θα εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λι−

μενικής Πολιτικής, τον οποίο σε περίπτωση απουσίας, 
ελλείψεως, κωλύματος ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο 
θα αναπληρώνει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

2.− Η αριθμ. 8311.29/06/11/24−03−2011 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Θαλασσίων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με θέμα: «Εκπροσώπη−
ση του Ελληνικού Δημοσίου στις Γενικές Συνελεύσεις 
των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄762/06−05−2011), 
παύει να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2011 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

F
    Αριθμ. 22198/2017 (3) 
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2012 υπαλ−

λήλου Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών 
(ΚΑΦ) Ξηράς Πατρών. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
EPΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 18 του Ν.2224/94 «Ρύθμιση θεμάτων 

εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 
112/Α).

β) Του Π.Δ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α).

γ) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις....δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
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2. Τον οικείο Κανονισμό του Κεφαλαίου Αποζημιώσεως 
Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Ξηράς Πατρών.

3. Την αριθμ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Το έγγραφο αριθμ. 189/24−11−2011 του ΚΑΦ Ξηράς 
Πατρών.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαί−
ου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Ξηράς Πατρών 
ύψους 1.284,00€ για το οικονομικό έτος 2012.

Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογι−
σμό του ανωτέρω (Κ.Α.Φ.) και συγκεκριμένα θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωρια−
κή απασχόληση», στον οποίον έχει προβλεφθεί πίστωση 
ύψους 1.284,00€, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2012 την υπερωριακή απα−
σχόληση για την αντιμετώπιση επειγουσών υπηρεσια−
κών αναγκών κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι 
την 22ας μ.μ. πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής 
απασχόλησης, μίας (1) τακτικής υπαλλήλου του Κεφα−
λαίου Αποζημιώσεως Φορτ/των Ξηράς Πατρών για 240 
ώρες συνολικά (μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα), για 
χορήγηση νέων αδειών εργασίας λόγω απελευθέρω−
σης του επαγγέλματος καθώς και για τη διεκπεραίωση 
εσωτερικών και εξωτερικών αναγκών.

2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F

    Αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ.144208 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. Υ10β/ Γ. Π. 159215/10/24−1−11, 

(ΦΕΚ 51/25−1−2011/ Β), απόφασης: «Καθιέρωση με αμοι−
βή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. Υ10β/Γ. Π. 159215/10/24−1−11, (ΦΕΚ 51/25.1.2011/

Β), απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυ−
κτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προ−
σωπικού του ΕΚΑΒ».

2. Την αριθμ. Υ10β/ Γ. Π. οικ. 97810/1−9−11, (ΦΕΚ 2134/ 
23.9.11/Β), απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. Υ10β/Γ. Π. 
159215/10/24−1−11, (ΦΕΚ 51/25−1−2011/ Β), απόφαση: «Καθιέ−
ρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσι−
μων ημερών εργασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ».

3. Την αριθμ. Υ10β/ Γ. Π. οικ. 139569/9−12−11, (ΦΕΚ 2901/ 
20−12−11 /Β), απόφαση: «Τροποποίηση της αριθμ. Υ10β/Γ. 
Π. 159215/10/24−1−11, (ΦΕΚ 51/25−1−2011/ Β), απόφαση: «Κα−
θιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέ−
σιμων ημερών εργασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ 
226/27−10−11/Α): «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μι−

σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». 

5. Τις αριθμ. α) 2/95566/23−12−11 και β) 2/96590/23.12.2011 
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζου−
με:

Τροποποιούμε την αριθμ. Υ10β/ Γ. Π. 159215/10/24−1−11 
απόφαση:» Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερι−
νής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού 
του ΕΚΑΒ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ Υ10β/
Γ. Π. οικ. 97810/1−9−11, (ΦΕΚ 2134/23−9−11 /Β), απόφαση: 
«Τροποποίηση της αριθμ. Υ10β/ Γ. Π. 159215/10/24−1−11, 
(ΦΕΚ 51/25−1−2011/ Β), απόφαση: «Καθιέρωση με αμοιβή 
υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ−
γασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ» και την αριθμ. Υ10β/ 
Γ. Π. οικ. 139569/9−12−11, (ΦΕΚ 2901/20−12−11 /Β), απόφαση: 
«Τροποποίηση της αριθμ. Υ10β/ Γ. Π. 159215/10/24−1−11, 
(ΦΕΚ 51/25−1−2011/ Β), απόφαση: «Καθιέρωση με αμοι−
βή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών 
εργασίας του προσωπικού του ΕΚΑΒ» και αυξάνουμε 
την αντίστοιχη δαπάνη κατά επτακόσιες οκτώ χιλιάδες 
ευρώ (708.000,00 €),η οποία διαμορφώνεται στο τελικό 
ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων σαράντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (11.645.500,00 €) για 
το έτος 2011 και αυξάνουμε τις αντίστοιχες ώρες κατά 
εκατόν σαράντα δύο χιλιάδες (142.000), οι οποίες δια−
μορφώνονται τελικά στις τρία εκατομμύρια διακόσιες 
τριάντα χιλιάδες (3.230.000) ώρες για το έτος 2011.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Υ10β/Γ. 
Π. 159215/10/24−1−2011 απόφαση μας όπως τροποποιήθηκε 
με τις αριθμ. Υ10β/Γ. Π. οικ. 97810/1−9−11 και αριθμ. Υ10β/ 
Γ. Π. οικ. 139569/9−12−11 αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθμ. oικ. 99314 (5)
Τροποποίηση και Συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρί−

ων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄ 35), 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989, 
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του 
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο 
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997,

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α’ του ν. 2812/2000 
(Α΄67),

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄ 842/ 
2004), όπως ισχύει.
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3. Τις με αριθμούς 2/2011, 4/2011 και 5/2011 αποφάσεις 
της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
τροποποίησης και συμπλήρωσης του ισχύοντος Κανονι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών 
που αποφασίστηκε με τη με αριθμό 2/2010 απόφαση 
της Ολομέλειας του η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθμό 
45058/13−5−2010 (Β΄ 693) απόφαση του Υπουργού Δικαι−
οσύνης όπως διαμορφώνεται πλέον με τις με αριθμό 
2/2011, 4/2011 και 5/2011 αποφάσεις της Ολομέλειας του 
Δικαστηρίου αυτού και ειδικότερα:

Τροποποιείται και συμπληρώνεται:
α) Το άρθρο 2 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

του Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορά «Πολιτικά Τμήμα−
τα, Αρμοδιότητες, συνεδριάσεις αυτών» και ειδικότερα 
το 13° Πολιτικό τμήμα ως προς την ώρα εκδίκασης των 
υποθέσεων ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής από 
πιστωτικούς τίτλους η παρ. 2 του οποίου διαμορφώνεται 
πλέον ως εξής: «Οι ανακοπές κατά διαταγών πληρω−
μής από πιστωτικούς τίτλους οι οποίες δικάζονται κάθε 
Τετάρτη από ώρα 09:00 και κατανέμονται σε δυο (2) 
κανονικά εκθέματα (ΠΤ1, ΠΤ2) και σε δυο (2) ειδικά εκθέ−
ματα (ΧΠΤ1, ΧΠΤ2)». Για κάθε δικάσιμο εγγράφονται στα 
εκθέματα ανακοπών κατά διαταγών πληρωμής εκατόν 
τριάντα (130) υποθέσεις.

β) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 23 του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών και 
το οποίο αφορά τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου Αθη−
νών και τα Τμήματα αυτής και το οποίο διαμορφώνεται 
πλέον ως έξης: «Η Γραμματεία του Πρωτοδικείου απο−
τελείται από τα πιο κάτω τριάντα πέντε (35) Τμήματα 
και πέντε (5) γραφεία».

γ) Η παρ. 4 του άρθρου 23 του Κανονισμού Εσωτερι−
κής Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οποία 
προβλέπεται «Τμήμα προμηθειών Διαχειρίσεως Υλικού−
Συντηρήσεως και φύλαξης κτιρίων» τροποποιείται σε 
«Τμήμα Προμηθειών−Διαχειρίσεως Υλικού−Συντηρήσεως 
Κτιρίων» στην οργανική δύναμη και εποπτεία του οποίου 
«υπάγονται οι συντηρητές και οι καθαριστές του ΤΑΧΔΙΚ 
που είναι αποσπασμένοι στο Πρωτοδικείο Αθηνών».

δ) Στο άρθρο 23 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Πρωτοδικείου Αθηνών προστίθεται παρ. 39 η 
οποία έχει ως εξής: «Συστήνεται Ειδικό Γραφείο σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 64 του 
Ν.3900/2010 στο οποίο ορίζεται να υπηρετούν τέσσερις 
(4) υπάλληλοι».

ε) Στο άρθρο 23 του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Πρωτοδικείου Αθηνών προστίθεται παρ. 40 
στην οποία προβλέπεται το συσταθέν με τη με αριθ−
μό 4/2011 απόφαση της Ολομέλειας των Δικαστών του 
Πρωτοδικείου Αθηνών: «Γραφείο Φύλαξης Κτιρίων και 
Περιβάλλοντος Χώρου», στην αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγεται «η φύλαξη των κτιρίων επί 24ώρου βάσεως 
και του περιβάλλοντος χώρου του πρωτοδικείου, η 
συνεργασία του με τους αρμοδίους κρατικούς φορείς 
και αρχές ασφαλείας (αστυνομία, Τροχαία, κ.λπ.) σε 
θέματα ασφαλείας του πρωτοδικείου και ο καθορισμός 
των όρων ασφαλείας, εισόδου και εξόδου πεζών και 
οχημάτων εντός του πρωτοδικείου και του περιβάλ−
λοντος χώρου και ο έλεγχος των πυλών εισόδου και 

εξόδου οχημάτων και πεζών. Στο τμήμα αυτό ορίζεται 
να υπηρετούν δυο (2) τουλάχιστον υπάλληλοι και μία 
(1) επιμελήτρια.

Στην οργανική δύναμη του Τμήματος αυτού υπάγονται 
οι φύλακες του ΤΑΧΔΙΚ, που είναι αποσπασμένοι στο 
Πρωτοδικείο Αθηνών».

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα 
στις 29 Σεπτεμβρίου 2011.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ NIΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΙΑΤΗ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως .

   Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
        Αριθμ. 23990/143966 (6)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Λίμνης Πλαστήρα «Νικόλαος Πλαστήρας ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ως προς την 
επωνυμία του νομικού προσώπου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 103, 225−227 και 238 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010).

Β) Του άρθρου 239 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/2006/Α΄).

2. Το με αριθμό 138/2010 Προεδρικό Διάταγμα «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας− 
Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τη με αριθμό οικ. 2990/18604/25−2−2011 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί «Μεταβίβα−
σης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέως 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς 
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διεύ−
θυνσης» (ΦΕΚ 385/Β/11−3−2011).

4. Τη με αριθμό 53/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα περί «συγχώνευσης 
των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και σύστασης 
νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του Ν.3852/2010», η 
οποία κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ. 538/29618/20−4−2011 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύ−
τηκε στο ΦΕΚ 1297/Β΄/16−6−2011.

5. Τη με αριθμό οικ. 36281/4−8−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με τη «Διατήρηση 
αυτοτελών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δή−
μων», η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1765/Β΄/5−8−2011.

6. Τη με αριθμό 239/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα περί «Τροποποίησης 
της παρ. 2 της αριθμ. 53/2011 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και μετονομασίας 
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του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα από «Νικόλαος 
Πλαστήρας» Κέντρο Πνεύματος και Πολιτισμού σε «Αντώνης 
Σαμαράκης» Κέντρο Πνεύματος και Πολιτισμού».

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της συστατικής πράξης 
του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επω−
νυμία «Νικόλαος Πλαστήρας ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (αριθμός απόφασης 53/2011 Δημοτικού 
Συμβουλίου, ΦΕΚ 1297/Β΄/16−6−2011), και συγκεκριμένα:

Αναδιατυπώνουμε την τελευταία παράγραφο του κε−
φαλαίου 1 και την σύσταση νέου Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με την 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «΄΄Νικόλαος Πλαστήρας΄΄ ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑ−
ΤΟΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ως εξής:

και την σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα με την ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
«΄΄Αντώνης Σαμαράκης΄΄ ΚΕΝΤΡΟ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ και ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 53/2011 απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου Λίμνης Πλαστήρα (ΦΕΚ 
1297/Β΄/16−6−2011).

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως

  Λάρισα, 20 Δεκεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
    Αριθμ. 10134 (7)
Απαλλαγή από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δημοτικής 

Ενότητας Άσσου − Λεχαίου Δήμου Κορινθίων Ν. Κο−
ρινθίας του Λυγάκη Δημητρίου του Ηλία.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/15.6.1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν.2503/97 
(ΦΕΚ 107/30.5.97 Α΄) που αφορά τη διοίκηση, οργάνωση, 
σιελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν.3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ.Α/7−6−2010).

4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/ 
29.3.2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμιένης Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

5. Την αριθμ. 1355/28−3−2011 (ΦΕΚ 246/τ.Γ/14−4−2011) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−

κησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με 
την οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου για το 
Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Άσσου − Λεχαίου 
του Δήμου Κορινθίων Ν. Κορινθίας στο μόνιμο υπάλληλο 
του Δήμου Λυγάκη Δημητρίου του Ηλία.

6. Το αριθμ. 47077/14−11−2011 έγγραφο του Δημάρχου Κο−
ρινθίων σύμφωνα με το οποίο ο διορισθείς Ληξίαρχος της 
Δημοτικής Ενότητας Άσσου Λεχαίου υπέβαλε παραίτηση 
από τα καθήκοντα του Ληξιάρχου, αποφασίζουμε:

Απαλλάσσουμε από τα καθήκοντα Ληξιάρχου της Δη−
μοτικής Ενότητας Άσσου − Λεχαίου του Δήμου Κορινθί−
ων Ν.Κορινθίας τον Λυγάκη Δημήτριο του Ηλία τακτικό 
υπάλληλο ιου Δήμου Κορινθίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 15 Δεκεμβρίου 2011 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(8)

    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Καρνιάτη Ειρήνη του Πιέρρου και 
της Ελένης.

   Με την υπ’ αριθμ 14064/12 −12− 2011 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα, την υπ’ αριθμ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 135/Β/9.2.2011) 
απόφαση Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρ−
μοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 149/2010 
(ΦΕΚ242Α΄) Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης, τις δια−
τάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄247),του 
άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), του Π.Δ.93/1993 
(Α΄39), του άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α΄ 43΄) και του 
άρθρου 186 παρ. ΙΙ περ. Ζ αριθμ. 17 του Ν 3852/2010 (Α΄ 
87) χορηγείται στην Καρνιάτη Ειρήνη του Πιέρρου και 
της Ελένης κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού λειτουργού για να παρέχει 
τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνι−
κών υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

   Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ
F

(9)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Γερογιαννάκη Αργυρώ του Βασι−
λείου και της Ειρήνης.

   Με την υπ’ αριθμ 14189/12 −12− 2011 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Ηρακλείου Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα, 
την υπ’ αριθμ. 2704/2−2−2011 (ΦΕΚ 135/Β/9.2.2011) απόφαση 
Περιφερειάρχη Κρήτης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στους Αντιπεριφερειάρχες, το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ242Α΄) 
Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης, τις διατάξεις των 
άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄247),του άρθρου 1 
παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), του Π.Δ.93/1993 (Α΄39), του 
άρθρου 1 του Ν.2026/1992 (Α΄43΄) και του άρθρου 186 παρ. 
ΙΙ περ. Ζ αριθμ. 17 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) χορηγείται στην 
Γερογιαννάκη Αργυρώ του Βασιλείου και της Ειρήνης κα−
τοίκου Ηρακλείου Κρήτης, άδεια άσκησης επαγγέλμα−
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τος Κοινωνικού λειτουργού για να παρέχει τις υπηρεσί−
ες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΟΥΚΙΑΔΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 278/Α/2011 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπάλληλος που 

υπηρετούν στην Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου 
των Επικοινωνιών για το α΄ εξάμηνο του 2012.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 3115/2003 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Αρχή Διασφάλισης 

Απορρήτου των Επικοινωνιών».
2) Το ΠΔ 40/2005 (ΦΕΚ 59/Α΄) «Εσωτερική διάρθρωση 

της ΑΔΑΕ, προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμέ−
νων και συναφείς διατάξεις».

3) Τις διατάξεις της παρ.2α του άρθρου 1 του 
Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες 
διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών 
των ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις» όπως ισχύει σήμερα.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015».

6) Την υπ’αριθμ. 2/52747/0022−12.08.2008 (ΦΕΚ 1719/Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Δικαιοσύνης σχετικά με τον καθορι−
σμό αποδοχών και πρόσθετων απολαβών του Τακτικού 
και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΔΑΕ.

7) Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για 
το προσωπικό της Αρχής για την αντιμετώπιση υπηρε−
σιακών αναγκών της ΑΔΑΕ.

8) Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης θα καλυφθεί 
από την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της ΑΔΑΕ 
πίστωση οικονομικού έτους 2012 (ΚΑΕ: 0511 φορέα 17−
620), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση των 35 
εργαζομένων που υπηρετούν στην Αρχή Διασφάλισης 
του Απορρήτου των Επικοινωνιών από 01/01/2012 έως 
30/06/2012, μέχρι 20 ώρες μηνιαίως για κάθε εργαζό−
μενο, ήτοι 700 ώρες συνολικά κατά μήνα. Το συνολι−
κό ποσό της δαπάνης δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 
18.000,00€ και θα καλυφθεί από τις οικείες πιστώσεις 
του Ε.Φ. 17−620. Ο επιμερισμός των ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης θα γίνει με μεταγενέστερη απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

   Στην απόφαση αριθμ. 21869/Δ1.7165/2011 της Γενικής 
Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2851/Β/15.12.2011, 
σελ. 41870 ε πιφέρονται οι παρακάτω διόρθωσεις:

− στη στήλη Μόνιμο Προσωπικό με σχέση εργασίας Δημο−
σίου Δικαίου του πίνακα αντί του εσφαλμένου «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΕ Κλάδος» το ορθό «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Κλάδος Τεχνικών»

− στη στήλη Καλυμμένες θέσεις (Α) του πίνακα αντί 
του εσφαλμένου «300» το ορθό «299»

− στη στήλη Καλυμμένες θέσεις (Α μείον Β) του πίνακα 
αντί του εσφαλμένου «299» το ορθό «298»

  (Από το Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης)

F
(12)

      Στην ΔΙΛΑΠ/Γ/485/17214/4−03−1994 απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 306/Β/22−04−
1994 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 2715 στην Α΄ στήλη, στο στίχο 
13−14 από κάτω, διορθώνεται το εσφαλμένο «Μαριάννας 
Δούκα» στο ορθό «Μαρίας − Άννα Δρούκα», στη σελίδα 
2719 στην Α΄ στήλη, στο στίχο 4 εκ των άνω διορθώνεται 
το εσφαλμένο «Μαριάννας Δούκα» στο ορθό «Μαρίας − 
Άννας Δρούκα» και στη σελίδα 2719 στην Α΄ στήλη, στο 
στίχο 10 από κάτω διορθώνεται το εσφαλμένο «Μαριάν−
νας Δούκα» στο ορθό «Μαρίας − Άννας Δρούκα».

   (Από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Τουρισμού)

    F (13)

  Στην υπ’αριθμ. 6091/111300/13.10.2011 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας−Στερεάς Ελλάδας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2421/
τ.Β΄/1−11−2011 α  φορά στην απόκτηση της Ελληνικής Ιθα−
γένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που έχουν συ−
μπληρώσει εξαετή φοίτηση σε Ελληνικά σχολεία στην 
Ελλάδα, στη σελίδα 34541 στην Α΄ στήλη στο στίχο 6 
της παρ. 3, διορθώνεται το εσφαλμένο «της ανήλικης» 
στο ορθό «του ανήλικου».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλονίκης – Στερεάς Ελλάδας)

F

(14)
       Στην 2712/29−11−2011 απόφαση του Προέδρου του Διοι−

κητικού Συμβουλίου της Εθνικής Πινακοθήκης και Μου−
σείου Αλεξάνδρου Σούτζου (ΕΠΜΑΣ) που δημοσιεύθη−
κε στο ΦΕΚ 2819/13−12−2011 (τεύχος Β) στη σελίδα 41627 
στη δεύτερη στήλη του Πίνακα του φορέα, διορθώνε−
ται α) στην πρώτη γραμμή το εσφαλμένο «Καλυμμένες» 
στο ορθό «Καλυμμένες/Εγκλωβισμένες», β) στη δεύτερη 
γραμμή και στην τρίτη γραμμή του πίνακα ο εσφαλμέ−
νος αριθμός «11» στον ορθό «13». Επίσης στην τελευταία 
στήλη του Πίνακα του φορεά διορθώνεται α) στην πρώ−
τη γραμμή το εσφαλμένο «Καλυμμένες» στο ορθό «Κα−
λυμμένες/Εγκλωβισμένες», β) στη δεύτερη γραμμή και 
στην τρίτη γραμμή του πίνακα ο εσφαλμένος αριθμός 
«10» στον ορθό «12».

Συνεπώς ο Πίνακας της απόφασης έχει ως εξής:
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ΦΟΡΕΑΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ (ΕΠΜΑΣ)
Αριθμός οργανικών θέσεων φορέα Σύνολο οργανικών

 θέσεων μετά
 την κατάργηση

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟ−
ΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

Καλυμμένες/
Εγκλωβισμένες

 (Α)

Καταργούμενες
(Β)

Λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης του κα−
τέχοντος την καταργούμενη θέση υπαλ−
λήλου κατ’ εφαρμογή των παρ. 1β ή/και 
1γ του άρθ. 33 του Ν.4024/2011 ή θέσης 
σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 1γ του ιδίου 
άρθρου και νόμου (συμπληρώστε τον 

αριθμό των καταργούμενων θέσεων που 
αντιστοιχεί στις παρακάτω περιπτώσεις)

Καλυμμένες/
Εγκλωβισμένες

(Α μείον Β)

Αυτοδίκαιη
απόλυση

Θέση σε
προσυνταξιοδοτική

διαθεσιμότητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ 

Κλάδος: Ιστορικών
Τέχνης

13 1 1:1β 0: 1γ 0: 1γ 12

ΣΥΝΟΛΟ 13 1 1 0 0 12

  (Από την Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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