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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21627 οικ. Φ.108.3 (1)
  Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερι−

νές ώρες καθώς και εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για τους πυροσβέστες πενταετούς υπο−
χρέωσης με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για 
πενταετή θητεία.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
β. Του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
γ. Του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης 

στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 
τ. Α΄/25−5−1998).

δ. Του Ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης 
Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (61 τ. Α΄/31−3−2011).

ε. 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» (Α΄ 226) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

στ. Του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/92 (Φ.Ε.Κ. 99 τ. Α΄/
16.6.1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος». 

ζ. Της αριθμ. 33/30−5−1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και ανα−
μόρφωση της αριθμ. 88/2−8−95 Π.Υ.Σ και προσαρμογή της 
στις διατάξεις του Ν. 470/1997 (Α΄ 109) από 30−5−1997).

η. Της αριθμ. 2026439/3480/0022/30−5−1997 (Β΄ 462) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

θ. Τις διατάξεις του εδαφίου δ, του άρθρου 2, της 
Υ97/27−2−2015 (Β΄ 299) περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Πανούση».

2. Την αριθμ. 34671 οικ Φ.300.2/28−7−2011 απόφαση Αρ−
χηγού Π.Σ. «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την πρόσληψη 
στο Πυροσβεστικό Σώμα, τεσσάρων χιλιάδων (4000) 
πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης»

3. Την ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/33/οικ.13901/14−07−2011 απόφαση 
της Επιτροπής της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 
33/06, σχετικά με έγκριση για την κίνηση των διαδι−
κασιών πλήρωσης θέσεων πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης στο Πυροσβεστικό Σώμα του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη. 

4. Την από 8/5 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οι−
κονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (στο πρώην ΥΔΤ 
και Π.τ.Π) του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υπο−
χρέωσης, συνολικού αριθμού 4.000 ατόμων, που προσε−
λήφθησαν το έτος 2012 με σχέση εργασίας Δημόσιου 
Δικαίου για πενταετή θητεία, υποχρεούνται λόγω της 
ειδικής φύσεως του πυροσβεστικού έργου και των αυξη−
μένων υπηρεσιακών και εκτάκτων αναγκών, να απασχο−
λούνται υπερωριακά, να εργάζονται κατά τις νυχτερινές 
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ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας των πυρο−
σβεστών πενταετούς υποχρέωσης που προσελήφθησαν 
στο Πυροσβεστικό Σώμα με σχέση εργασίας Δημόσιου 
Δικαίου για πενταετή θητεία, για χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας έως και την 31η Δεκεμ−
βρίου 2015, ως ακολούθως:

1.1 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθέ−
νας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης 
ΕΜΑΚ. 

(Σύνολο 12.000 ώρες για 100 άτομα). 
1.2 Μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο κα−

θένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 2ης 
ΕΜΑΚ. 

(Σύνολο 9.375 ώρες για 125 άτομα). 
1.3 Μέχρι σαράντα πέντε ώρες (45) ώρες συνολικά ο 

καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων 
της 3ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τρι−
πόλεως.

(Σύνολο 8.595 ώρες για 191 άτομα). 
1.4 Μέχρι δέκα πέντε (15) ώρες ο καθένας, για όλους 

τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα 
Πεζοπόρα καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 
και Κλιμάκια που στελεχώνουν τόσο 24ώρο όσο και 
16ωρο περιπολικό. 

(Σύνολο 53.760 ώρες για 3.584 άτομα). 
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ−

γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 
4.000 πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης για χρο−
νικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 
και την 31η Δεκεμβρίου 2015, ως ακολούθως:

2.1 Μέχρι εκατόν ογδόντα τέσσερις (184) ώρες συ−
νολικά ο καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμή−
ματος της 1ης ΕΜΑΚ.

(Σύνολο 18.400 ώρες για 100 άτομα). 
2.2 Μέχρι εκατόν τριάντα έξι (136) ώρες συνολικά ο 

καθένας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος 
της 2ης ΕΜΑΚ. 

(Σύνολο 17.000 ώρες για 125 άτομα). 
2.3 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας 

από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης των 
Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων της 3ης 
ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και της Π.Υ. Τριπόλεως.

(Σύνολο 22.920 ώρες για 191 άτομα). 
2.4. Μέχρι ογδόντα (80) ώρες ο καθένας, για όλους 

τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέ−
ωσης που υπηρετούν στα λοιπά Αερομεταφερόμενα 
Πεζοπόρα καθώς και στις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και 
Κλιμάκια που στελεχώνουν 24ώρο περιπολικό. 

(Σύνολο 171.520 ώρες για 2.144 άτομα). 
2.5 Μέχρι σαράντα οκτώ (48) ώρες, για όλους τους 

πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούν 
σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια που στελε−
χώνουν 16ώρο περιπολικό.

(Σύνολο 69.120 ώρες για 1.440 άτομα). 

3. Την καθιέρωση εργασίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες:

3.1 Μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθέ−
νας από τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης 
του Αερομεταφερόμενου Πεζοπόρου Τμήματος της 1ης 
ΕΜΑΚ., προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.

(Σύνολο 12.000 ώρες για 100 άτομα). 
3.2 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας 

για όλους τους υπόλοιπους πυροσβέστες πενταετούς 
υποχρέωσης, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της 
παρούσας έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. 

(Σύνολο 346.500 ώρες για 3.850 άτομα). 
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 4.000 πυροσβέστες 

πενταετούς υποχρέωσης που θα απασχοληθούν υπε−
ρωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και εξαιρέσιμες κατά τα 
ως άνω οριζόμενα, ανέρχεται στις επτακόσιες σαράντα 
πέντε χιλιάδες εξακόσιες ενενήντα (745.690) ώρες. 

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, εργασίας 
Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 745.690 ώρες συνολικά 
για 4.000 πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης ανέρ−
χονται στο ποσό των 2.214.629,17€ και θα καλυφθούν 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 43−120 υπό ΚΑΕ 0511 
και 0512 οικονομικού έτους 2015.

6. Τυχόν υπόλοιπα του ανωτέρου αναφερόμενου χρό−
νου εργασίας, για όλες τις περιπτώσεις που περιλαμ−
βάνονται στις παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας, δύνανται:

α. να απορροφηθούν από τις Υπηρεσίες μετά τη λήξη 
της αντιπυρικής περιόδου και 

β. να μεταφερθούν και σε άλλες Υπηρεσίες του Σώμα−
τος λόγω μετακίνησης των πυροσβεστών πενταετούς 
υποχρέωσης μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου 
έτους 2015, εφόσον ειδικοί υπηρεσιακοί λόγοι το επι−
βάλλουν.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαΐου 2015 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

F

    Αριθμ. 8148 οικ. Φ.109.1 (2)
Τροποποίηση της αριθμ. 29310 οικ. Φ.109.1/27−06−2014 

απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προ−
στασίας του Πολίτη «Οργάνωση, Διάρθρωση, Λει−
τουργία Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρή−
σεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (Β΄ 1869).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Της περ. α΄ της παρ. 11 του άρθρου 66 του Ν. 4249/2014

«Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυ−
ροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολί−



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10865

τη, ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις (Α΄ 73).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

γ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονο−
μασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενική Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

δ. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 21). 

ε. Της αριθμ. Υ5/27−01−2015 απόφασης Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄ 204).

στ. Της αριθμ. Υ97/20−2−2015 απόφασης Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη 
Πανούση» (Β΄ 299).

ζ. Του Π.Δ. 101/2012 «Υπαγωγή του Πυροσβεστικού Σώ−
ματος στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και τροποποίηση του Π.Δ. 215/2007» (Α΄ 167).

η. Της αριθμ. 1313/2013/ΕΕ απόφασης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου/17−12−2012 περί «Μη−
χανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης» (L347/924/ 
20−12−2013).

θ. Της αριθμ. C(2014)7489/F1 εκτελεστικής απόφασης 
της Επιτροπής για τη θέσπιση Κανόνων Εφαρμογής της 
αριθμ. 1313/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου περί «Μηχανισμού Πολιτικής Προστασί−
ας της Ένωσης» και για την κατάργηση των αποφάσεων 
2004/277/ΕΚ, Ευρατόμ και 2007/606/ΕΚ, Ευρατόμ της 
Επιτροπής.

2. Το γεγονός ότι συντρέχει ιδιαίτερος λόγος εναρ−
μόνισης της εθνικής νομοθεσίας με τους Εφαρμοστι−
κούς Κανόνες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας. 

3. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Η περίπτωση αγ΄ της παραγράφου 1Α του άρθρου 
23 της αριθμ. 29310 οικ. Φ.109.1/27−06−2014 απόφασης 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη «Οργάνωση, Διάρθρωση, Λειτουργία Ενιαίου Συ−
ντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.)» (Β΄ 1869) 
καταργείται. 

2. Η περίπτωση αδ΄ της παραγράφου 1Α του άρθρου 
23 της ιδίας ως άνω Απόφασης αναριθμείται σε αγ΄ και 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«αγ) Στις περιπτώσεις ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προβαίνει σε όλες 
τις απαραίτητες διαδικασίες, σχετικά με την αποστολή 
ή την υποδοχή διεθνούς βοήθειας και την εξασφάλιση 
αυτής, μετά από αίτημα αρμόδιας δημόσιας αρχής, κα−
θώς και την διαδικασία χρηματοδοτικής συνδρομής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την μεταφορά βοήθειας από 
την Ελλάδα σε μια πληγείσα χώρα. Κατά την περίοδο μη 
ενεργοποίησής της, η όλη διαδικασία παρακολουθείται 
από το Κ.Ε.Π.Π., το οποίο αξιολογεί επιχειρησιακά τις 

πληροφορίες που δέχεται και ενημερώνονται αναλόγως 
οι αρμόδιοι φορείς».

3. Τα εδάφια που έπονται της περίπτωσης αδ΄, ανα−
ριθμούμενης πλέον σε αγ΄, της παραγράφου 1Α του 
άρθρου 23 της ιδίας ως άνω Απόφασης αντικαθίστανται 
ως ακολούθως:

«Της Μονάδας Διεθνούς Συνδρομής και Υποστηρι−
κτικών Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας προΐσταται ο 
Εθνικός Εκπρόσωπος Πολιτικής Προστασίας του άρθρου 
115 παράγραφος 2 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) ή ο αναπλη−
ρωτής του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργα−
νισμό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Για τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης σε χώρες του 
εξωτερικού, οι ενέργειες γίνονται σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις περί «Ενεργοποίησης του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας».

Μέσω του συστήματος CECIS της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής, το προσωπικό του Κ.Ε.Π.Π. παρακολουθεί συνεχώς 
τα συμβάντα και τις καταστροφές σε ολόκληρο τον 
κόσμο και ενημερώνει σε περίπτωση διαφοροποίησης 
στοιχείων». 

Άρθρο 2

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, 14 Μαΐου 2015 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
F

    Αριθμ. 5735 (3)
   Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κομο−
τηνής για το έτος 2015. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄/
07−06−2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία απο−
κεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκε−
ντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης. 

2. Το άρθρο 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» (ΦΕΚ 
235 Α΄/27−12−2010). 

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4.Α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35Α΄) «περί δαπανών κίνησης των μετακινούμενων 
προσώπων με εντολή Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσί−
ας», όπως συμπληρώθηκε –τροποποιήθηκε με τις όμοιες 
του άρθρου 25 και παρ. 6 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α΄) 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».

Β) Και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα 
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μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» 
,όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 49 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226).

5. Την αριθμ. 2/54866/0022/20−7−1999 (ΦΕΚ 1583/Β΄/1999) 
απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με «Δι−
καιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την 
κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Καταστά−
σεων Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28.6.2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και 
λοιπές διατάξεις». 

8. Του άρθρου 90 του «Κώδικας της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.4.2005)το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010). 

10. Την αριθμ. οικ.99386/18−11−2014(ΦΕΚ 3105/Β΄/ 
18.11.2014) απόφαση περί ανάθεσης άσκησης αρμοδι−
οτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους Προϊστάμενους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 

11. Το αριθμ. 1230/21−4−2015 έγγραφο του Δήμου Κο−
μοτηνής Ν. Ροδόπης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Δήμο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, για το 
έτος 2014 ως εξής: 

Διευθύνσεις Κλάδος Κατηγορία Ημέρες εκτός 
Έδρας

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 15

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ 10

ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 10

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 10

ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΕ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 10

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ 10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΕ 15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΕ 20

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΕ 10

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 10

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 10

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΕ 10

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 10

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 60

ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΕ 60

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ 20

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 30

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 15

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 15

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 15

ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 30

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 30

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 15



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10867

Διευθύνσεις Κλάδος Κατηγορία Ημέρες εκτός 
Έδρας

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 15

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ 15

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ 15

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΠΕ 20

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕ 15

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ 15

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕ 15

Η σχετική δαπάνη ύψους 11.000,00 € που θα προκληθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής 
οικονομικού έτους 2015, και συγκεκριμένα τους παρακάτω κωδικούς:

Κ.Α. 10.6023 500,00 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Κ.Α. 10.6422.01 2.500,00 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ
Κ.Α. 20.6422.01 5.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
Κ.Α. 35.6422.01 1.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Κ.Α. 30.6422.01 2.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 27 Απριλίου 2015

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 

F

Αριθμ. 6469/13.5.2015 (4)
    Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μου−

σικής Σχολής με την επωνυμία «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΙΛΙΣΙΩΝ».

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ στοιχείο 28 του

Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρ−
θρου 94 του  Ν. 3852/2010.

2. Την παρ. 1Ζ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θε−

μάτων αφορώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976).

4. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως 
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966).

5. Το άρθρο 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

6. Την αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004).

7. Την αριθμ. 31798/1893/14−08−1985 απόφαση του 
ΥΠ.ΠΟ (ΦΕΚ 551/Β΄/19−09−1985 ), με την οποία χορηγή−
θηκε άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της Μουσικής 
Σχολής στον Δημήτριο Μπουκουβάλα με την επωνυμία 
«Μουσική Σχολή Ιλισίων», η οποία στεγάζεται στην οδό 
Κρατερού 52 − Άνω Ιλίσια.

8. Την αριθμ. 1054/6/26−04−2010 απόφαση του ΥΠ.ΠΟ 
(ΦΕΚ 725/Β΄/27−05−2010), με την οποία μεταβιβάστηκε η 
άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής 
στον Ιωάννη Μπουκουβάλα με την επωνυμία «Μουσική 

Σχολή Ιλισίων», η οποία στεγάζεται στην οδό Κρατερού 
52 − Άνω Ιλίσια.

9. Την αριθμ. 4760/30/03/2015 αίτηση του Μπουκου−
βάλα Ιωάννη για την τροποποίηση της ιδρυτικής από−
φασης ως προς τον ιδιοκτήτη της «Μουσικής Σχολής 
Ιλισίων» και την μεταβίβαση αδείας στο όνομα του 
Τζουγανάτου Γεράσιμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της αδείας ιδρύσεως και 
λειτουργίας της «Μουσικής Σχολής Ιλισίων», η οποία στε−
γάζεται σε κτίριο της οδού Κρατερού 52 − Άνω Ιλίσια, από 
τον Μπουκουβάλα Ιωάννη στον Τζουγανάτο Γεράσιμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ζωγράφου, 11 Μαΐου 2015

Η Δήμαρχος
ΤΙΝΑ ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ  

F
Αριθμ. απόφ. 67/2015 (5)
   Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προ−

σωπικού της Δ.Ε.Υ.Α.Δ. για το έτος 2015. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της 

παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−

σίας της ΔΕΥΑΔ.
4. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
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5. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον προϋπο−
λογισμό του έτους 2015 της ΔΕΥΑΔ.

6. Την αριθμ. 2/85127/0022 22−11−2012 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της 
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή και 
νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά 
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια 
της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, 
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των 
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑΔ.

8. Την αριθμ. 66/2015 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΔ 
περί «Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργα−
σία και 24ωρη και 12ωρη λειτουργία υπηρεσιών της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δράμας 
(ΔΕΥΑΔ), (ΦΕΚ Β΄ 832), αποφασίζουμε και εγκρίνουμε:

Α.α) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων 
ημερών και ημερήσια και νυκτερινή υπερωριακή εργα−
σία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 7 
υπαλλήλων (120 ώρες ετησίως έκαστος) που υπηρετούν 
στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΔ, προς συμπλήρωση του 
εβδομαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου, για όλο το έτος 
2015 για την απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιοστασίου, 
την άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών και έτσι 
την αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών.

β) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων ημε−
ρών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργασία 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 7 υπαλλή−
λων που υπηρετούν στο αντλιοστάσιο της ΔΕΥΑΔ, και 
μέχρι 96 ώρες το α΄ εξάμηνο και άλλες 96 ώρες για το 
β΄ εξάμηνο για τον κάθε εργαζόμενο, για το έτος 2015 
για την απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιοστασίου, την 
άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών και έτσι την 
αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών.

γ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών 7 υπαλλήλων που υπηρετούν στο αντλιοστάσιο 
της ΔΕΥΑΔ, και μέχρι 120 ώρες το α΄ εξάμηνο και άλλες 
120 ώρες για το β΄ εξάμηνο για κάθε εργαζόμενο, για το 
έτος 2015 για την απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιο−
στασίου, την άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλα−
βών και έτσι την αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών.

Β.α) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων 
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργασία 
κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 13 υπαλλή−
λων που υπηρετούν στο Τμήμα Ύδρευσης, και μέχρι 96 
ώρες το α΄ εξάμηνο και άλλες 96 ώρες για το β΄ εξάμηνο 
για τον κάθε εργαζόμενο για το έτος 2015, για την άμεση 
επέμβαση επί των βλαβών των δικτύων ύδρευσης, την 
αποκατάσταση αυτών και έτσι την πρόληψη πρόκλησης 
ζημιών από πλημμύρες, αποκατάσταση λειτουργίας δι−
κτύων και οικονομία στην απώλεια ύδατος. 

β) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών 13 υπαλλήλων που υπηρετούν στο τμήμα ύδρευ−
σης της ΔΕΥΑΔ, και μέχρι 120 ώρες το α΄ εξάμηνο και 
άλλες 120 ώρες για το β΄ εξάμηνο για κάθε εργαζόμενο, 
για το έτος 2015, για την άμεση επέμβαση επί των βλα−
βών των δικτύων ύδρευσης, την αποκατάσταση αυτών 
και έτσι την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από πλημμύρες, 
αποκατάσταση λειτουργίας δικτύων και οικονομία στην 
απώλεια ύδατος. 

Γ.α) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων 
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργα−

σία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες 8 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Τμήμα αποχέτευσης, και 
μέχρι 96 ώρες το α΄ εξάμηνο και άλλες 96 ώρες για το 
β΄ εξάμηνο για τον κάθε εργαζόμενο για το έτος 2015, 
για την άμεση επέμβαση επί των βλαβών των δικτύων 
αποχέτευσης, την αποκατάσταση αυτών και έτσι την 
πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και 
προστασία της δημόσιας υγείας. 

β) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασί−
μων ημερών 8 υπαλλήλων που υπηρετούν στο τμήμα 
αποχέτευσης της ΔΕΥΑΔ, και μέχρι 120 ώρες το α΄ 
εξάμηνο και άλλες 120 ώρες για το β΄ εξάμηνο για 
κάθε εργαζόμενο, για το έτος 2015, για την άμεση 
επέμβαση επί των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης, 
την αποκατάσταση αυτών και έτσι την πρόληψη πρό−
κλησης ζημιών από εκροές λυμάτων και προστασία 
της δημόσιας υγείας. 

Δ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών 5 υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διοικητική και 
Οικονομική Υπηρεσία, και μέχρι 60 ώρες το α΄ εξάμη−
νο και άλλες 60 ώρες για το β΄ εξάμηνο για τον κάθε 
εργαζόμενο, για το έτος 2015 για άμεσες και έγκαιρες 
αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις των ηλεκτρονικών 
συστημάτων της ΔΕΥΑΔ, έκδοση οικονομικών στοιχείων 
και συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών και οικονο−
μικών δηλώσεων.

Ε) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών 5 υδρομετρητών υπαλλήλων που υπηρετούν στη 
Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία, και μέχρι 60 ώρες 
το α΄ εξάμηνο και άλλες 60 ώρες για το β΄ εξάμηνο, 
για κάθε εργαζόμενο, για το έτος 2015 για έκτακτους 
απογευματινούς και νυχτερινούς ελέγχους παράνομων 
υδροδοτήσεων, τον περιορισμό της λαθροϋδροληψίας 
και την αύξηση των εσόδων της επιχείρησης, κυρίως 
κατά την περίοδο της άνοιξης και του θέρους.

ΣΤ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασί−
μων ημερών 3 χειριστών μηχανημάτων έργου και οδη−
γού υπαλλήλων που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία, 
και μέχρι 60 ώρες το α΄ εξάμηνο και άλλες 60 ώρες για 
το β΄ εξάμηνο, για κάθε εργαζόμενο, για το έτος 2015 
για τις έκτακτες αποκαταστάσεις βλαβών των δικτύων 
ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Ζ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων 
ημερών 1 υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά του Δ.Σ. και 
των Επιτροπών της ΔΕΥΑΔ, και μέχρι 120 ώρες το α΄ 
εξάμηνο και άλλες 120 ώρες για το β΄ εξάμηνο, για την 
πρακτικογράφο, για το έτος 2015, καθώς οι συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. η καθαρογραφή των αποφάσεων σε συμβατική 
και ηλεκτρονική μορφή γίνονται κατά τις απογευματινές 
ώρες και μετά την παρέλευση του νομίμου ωραρίου.

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων 
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να 
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανά−
γκες της ΔΕΥΑΔ. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση 
των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περί−
πτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού 
των ωρών ανά υπάλληλο.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσι−
μες ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη 
από την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση 
του προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββα−
το) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10869

ημέρα ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς 
εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία. 

Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών 
για μεν τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας στο 
Διευθυντή της Τ.Υ. για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ η 
Διευθύντρια της ΔΟΥ.

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ−
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων 
υπολογίζεται περίπου σε 30.000,00 € η οποία θα προ−

βλεφθεί και θα βαρύνει τον κ.α. 60 «Αμοιβές και έξο−
δα προσωπικού» του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΔ του 
έτους 2015.

(Σχετική βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας αριθμ. 
8178/01−12−2014)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Δράμα, 11 Μαρτίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΑΜΣΑΚΟΣ  
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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.: 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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