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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2623
25 Σεπτεμβρίου 2012

Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της
1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) Από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύ−
ει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και
φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο. .....
1
Τροποποίηση της αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωμα−
τικά μέτρα για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ)
1234/2007 του Συμβουλίου και 867/2008 της Επι−
τροπής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον
αφορά τις οργανώσεις ελαιουργικών φορέων, τα
οικεία προγράμματα εργασίας και τη χρηματοδό−
τησή τους» (ΦΕΚ Β΄ 269/13.02.2012), όπως ισχύει... 2
Υπερωριακή απασχόληση οδηγών της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς, έτους 2012. ..................................... 3

2. Την 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 Β) Από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, «Απο−
δεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο−
χρεώσεις προς το Δημόσιο».
3. Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν
οι αμυντικές βιομηχανίες της χώρας.
4. Την 05513 ΕΞ 2012 (ΦΕΚ 2105 Β) Απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο
Μαυραγάνη».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 17 του άρθρου
3 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134−11/0016/24.11.99 ΠΟΛ 1223 (ΦΕΚ
2134 τ.Β), όπως ισχύει, οι λέξεις «31 Αυγούστου 2012»
αντικαθίστανται με τις λέξεις «31 Οκτωβρίου 2012».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Διόρθωση σφάλματος στις αριθμ. 30421/640/14−06−2012
και 30417/638/14−06−2012 αποφάσεις της Γ.Γ. Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δ. Μακεδονίας........ 4

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1132352 ΕΞ 2012
(1)
Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/
6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) Απόφασης του
Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτι−
κού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υπο−
χρεώσεις προς το Δημόσιο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ
43 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται
εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει
με αποφάσεις του περιορισμούς και απαγορεύσεις κατά
οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλ−
λαγές ή στις πράξεις τους και να παρέχει εξαιρέσεις
ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης απο−
δεικτικού ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια
εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 3791/99257
(2)
Τροποποίηση της αριθ. 266342/12.02.2009 απόφασης των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα
για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 1234/2007
του Συμβουλίου και 867/2008 της Επιτροπής, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, όσον αφορά τις οργα−
νώσεις ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμμα−
τα εργασίας και τη χρηματοδότησή τους» (ΦΕΚ Β΄
269/13.2.2012), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
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της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄34), όπως η παρ. 1
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», καθώς και του άρθρου 3 του
ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).
γ) Των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν−
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργί−
ας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ) Των άρθρων 21 και 22 του ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) Αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16.11.2007)
«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός KOΑ»)», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
β) αριθ. 867/2008 της Επιτροπής (L 237/4.9.2008) «για
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις
ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασί−
ας και τη χρηματοδότησή τους», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
γ) αριθ. 865/2012 της Επιτροπής (L 256) «σχετικά με την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 867/2008 για
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανώσεις
ελαιουργικών φορέων, τα οικεία προγράμματα εργασίας
και τη χρηματοδότησή τους».
δ) αριθ. 2220/1985 της Επιτροπής (L 205/3.8.1985) «για
τον καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής
του καθεστώτος εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).
4. Την αριθ. Υ44/05−07−2012 Ανάθεση αρμοδιοτήτων
από τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Χαρακόπουλο Μάξιμο (ΦΕΚ Β΄ 2094).

5. Την αριθ. Υ48/9−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
6. Την με αριθ. πρωτ. 100562/18.09.12 εισήγηση της
Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
7. Την αριθ. 2/8198/0020/27.01.2012 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση ανάληψης
υποχρέωσης».
8. Την αριθ. 3441/12283/31.01.12 απόφαση, με την οποία
εγκρίνεται η δέσμευση της πίστωσης ύψους 500.000
ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της
πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 110−
Κ.Α.Ε 5423, οικονομικού έτους 2012 για την υλοποίηση
του προγράμματος δραστηριοτήτων των «Οργανώσε−
ων Ελαιουργικών Φορέων», λόγω τροποποίησης του
καν.(ΕΚ) 867/2008, για το έτος 2012.
9. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που
έχει ήδη προκληθεί με τις αριθ. 266342/12.02.2009 και
680/16606/13.02.12 αποφάσεις, αποφασίζουμε:
Τροποποίηση της αριθ. 266342/12.02.2009 (ΦΕΚ Β΄
269/13.2.2012) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε από την
680/16606/13.02.12 (ΦΕΚ Β΄ 249/13.2.2012) απόφαση.
Άρθρο 1
Στο τέλος της περίπτωσης α) της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου και για
το πρώτο έτος εφαρμογής των εγκεκριμένων προγραμ−
μάτων εργασίας για την περίοδο 2012−2015, η πρώτη
δόση της προκαταβολής μπορεί να καταβληθεί στις
εγκεκριμένες Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων πριν
την 30η Σεπτεμβρίου 2012.»
Άρθρο 2
Η περίπτωση Α. του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται δυο
φορές τον χρόνο και αφορούν περίοδο υλοποίησης του
προγράμματος, ο 1ος από την έναρξη του προγράμμα−
τος μέχρι και την ημερομηνία πλήρους απορρόφησης
της Α΄ δόσης προκαταβολής και ο 2ος αφορά διάστημα
από την επομένη ημερομηνία του 1ου ελέγχου έως και
τις 30 Μαΐου, ημερομηνία εξόφλησης όλων των δαπα−
νών του προγράμματος. Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι
διενεργούνται από τριμελή επιτροπή υπαλλήλων της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ)
της έδρας της O.E.Φ ή της οικείας Περιφερειακής Ενό−
τητας που αποτελείται από:
− ένα υπάλληλο ΠΕ01 Γεωπονικού,
− ένα υπάλληλο ΠΕ10 Οικονομικού και
− ένα υπάλληλο ΠΕ9 ή ΔΕ Διοικητικού,
και τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι ορίζονται με
απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη κατόπιν εισή−
γησης του Προϊσταμένου της ΔΑΟΚ, υπό την προϋπό−
θεση ότι οι υπάλληλοι της εν λόγω επιτροπής δεν συμ−
μετέχουν στις οικείες Τ.Ε.Ο.Ε.Φ.. Σε περίπτωση, που για
τη συγκρότηση της επιτροπής δεν υπάρχουν υπάλληλοι
του κλάδου ΠΕ 10 Οικονομικού ή /και ΠΕ Διοικητικού,
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μπορούν να συμμετέχουν ως τακτικά μέλη, υπάλληλοι
κατηγορίας TE και κατά προτεραιότητα του κλάδου 6
Διοικητικού− Λογιστικού ή εφόσον αυτοί δεν υπάρχουν,
υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ και κατά προτεραιότητα του
κλάδου 4 Διοικητικού − Λογιστικού.
Η ανωτέρω οριζόμενη Επιτροπή τακτικού ελέγχου σε
κάθε επιτόπια μετάβαση, ελέγχει:
1. τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την
ημερομηνία ελέγχου βάσει καταστάσεων δαπανών, οι
οποίες έχουν ενημερωθεί από την ΟΕΦ και παρέχονται
σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή για το σκοπό του
ελέγχου. Επί των αναλυτικών καταστάσεων δαπανών
προτείνεται, η έγκριση ή η απόρριψή τους με σχετι−
κή καταγραφή των αντίστοιχων δαπανών στις στήλες
«εγκριθείσες» και «απορριφθείσες δαπάνες» αντιστοί−
χως και με σύντομη αιτιολόγηση του λόγου απόρριψης
στη στήλη «παρατηρήσεις».
2. την τήρηση των όρων έγκρισης του άρθρου 2 του
καν(ΕΚ) 867/2008.
3. την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των δράσεων
και ιδίως των επενδυτικών μέτρων στην περιφέρεια
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής.
Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό τεχνικοοικονομι−
κού ελέγχου για την υλοποίηση του προγράμματος που
μαζί με τις εκθέσεις αξιολόγησης, αποτελούν απαραί−
τητα στοιχεία για την πληρωμή − εκκαθάριση, (άρθρο
10 παρ. 2 & 3 της παρούσης).
Οι τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται με ευθύνη
της ΔΑΟΚ και είναι αιφνιδιαστικοί. Εν τούτοις για την
διευκόλυνση του ελέγχου επιτρέπεται η έγγραφη ενη−
μέρωση, της υπό έλεγχο Ο.Ε.Φ, τουλάχιστο 48 ώρες πριν
από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η ημερομηνία του
επιτόπιου ελέγχου δύναται να μετατεθεί σε περιπτώσεις
που κατά την κρίση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτηνιατρικής υπάρχει αντικειμενική δυσκολία
διενέργειάς του, κατά τρεις εργάσιμες ημέρες, πέραν
της οριζόμενης στην παρούσα παράγραφο.
Τα αποτελέσματα των τακτικών επιτόπιων ελέγχων
συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης, η οποία
συντάσσεται από τις ΔΑΟΚ, μαζί με το πρακτικό τα−
κτικού επιτόπιου ελέγχου και διαβιβάζονται εις διπλούν
στον φορέα όπως ορίζεται στο άρθρο 10 της παρούσας.
Η έκθεση αξιολόγησης αφορά στην εν γένει κατα−
γραφή της τήρησης:
− του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του έργου και
τυχόν αποκλίσεων
− των διαδικασιών ανάθεσης έργων και προμηθειών
− των διατάξεων της παρούσης για την επιλεξιμότητα
των δαπανών του προγράμματος
− της υποχρέωσης κατάθεσης της ιδίας συμμετοχής.
Για κάθε τακτικό επιτόπιο έλεγχο καταρτίζεται ξε−
χωριστός φάκελος με αντίγραφα των αποδείξεων και
των επαληθεύσεων των ελέγχων, που παραμένει στο
αρχείο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής, στην διάθεση κάθε εθνικού ή κοινοτικού έλεγχου.
Σε περίπτωση που οι επιμέρους δράσεις του εγκεκρι−
μένου προγράμματος ή μέρος αυτών υλοποιούνται σε
άλλον ή άλλους νομούς από εκείνο της έδρας της O.E.Φ,
διενεργούνται τακτικοί επιτόπιοι έλεγχοι της πορείας
υλοποίησης των εν λόγω δράσεων, από αντίστοιχες
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επιτροπές υπαλλήλων των οικείων Περιφερειακών Ενο−
τήτων οι οποίες δεν συμμετέχουν στις ΤΕΟΕΦ με την
ευθύνη των ΔΑΟΚ.
Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν στην εξέλιξη του φυσικού
αντικειμένου των δράσεων και ιδίως των επενδυτικών
μέτρων που υλοποιούνται στην περιφέρεια αρμοδιότη−
τας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής της Περιφερειακής Ενότητας. Οι Διευθύνσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφέρειας
δεν διενεργούν οικονομικούς ελέγχους καθόσον, τα οι−
κονομικά στοιχεία τηρούνται στην ΟΕΦ και ελέγχονται
από την αρμοδία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής της έδρας της ΟΕΦ. Τα αποτελέσματα
των ελέγχων αυτών αποστέλλονται στην Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της έδρας της
ΟΕΦ ώστε να ληφθούν υπόψη στην έκθεση αξιολόγησης
του υλοποιηθέντος προγράμματος και στη συνέχεια
αποστέλλονται μαζί με το φάκελο πληρωμής στον ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ με ευθύνη της ΔΑΟΚ.
Κατά τον τακτικό έλεγχο της O.E.Φ. παρίσταται ο
νόμιμος εκπρόσωπος της ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρό−
σωπο του φορέα, ο οποίος προσυπογράφει το σχετικό
πρακτικό και λαμβάνει αντίγραφο αυτού. Σε περίπτωση
διαφωνίας του νόμιμου εκπροσώπου της Ο.Ε.Φ με τις
διατυπωμένες στο πρακτικό διαπιστώσεις της επιτρο−
πής τακτικού ελέγχου, η Ο.Ε.Φ έχει δικαίωμα να υπο−
βάλλει εντός 5 εργάσιμων ημερών ένσταση στην Δ/νση
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για επανέλεγχο
από δευτεροβάθμια τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται
με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη και απο−
τελείται από:
− τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής
− τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού
− τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Διοικητικού
με τους αναπληρωτές τους.
Σε περίπτωση που οι Δ/νσεις Οικονομικού και Διοι−
κητικού έχουν συγχωνευθεί η ως άνω δευτεροβάθμια
τριμελής επιτροπή αποτελείται από:
− τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής
− τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικού/Διοικη−
τικού
− τον Προϊστάμενο οποιουδήποτε τμήματος των ως
άνω Δ/νσεων
με τους αναπληρωτές τους.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 266342/12.02.2009 από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Αριθ. 79461/4225
(3)
Υπερωριακή απασχόληση οδηγών της Περιφερειακής
Ενότητας Καστοριάς, έτους 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄).
β. Της παρ. 10 του άρθ. 12 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄)
γ. Της παρ. 7 του άρθ. 25 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ 180
Α΄)
δ. Του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α΄)
ε. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄)
στ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και του Π.Δ. 146/2010
(ΦΕΚ 239 Α΄).
ζ. Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερει−
ακής Ενότητας Καστοριάς, οικονομικού έτους 2012, στο
φορέα 072 και στον ΚΑΕ 0511.
η. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των οδη−
γών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς κατά τις
εργάσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση της υπερωριακής εργασίας δύο οδηγών
της Διεύθυνσης Διοικητικού−Οικονομικού, της Περιφερει−
ακής Ενότητας Καστοριάς για χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση της παρούσας έως και τις 31−12−2012.
Υπηρεσία

Αριθμός
Υπαλλήλων

Σύνολο ωρών

Δ/νση Δ/κού Οικον.

2

160 απογευματινές

Η υπερωριακή εργασία αφορά δύο οδηγούς της Περι−
φερειακής Ενότητας Καστοριάς και θα πραγματοποιη−
θούν τα απογεύματα από ώρα 15.00΄ έως και 22.00΄, για
κάθε εργάσιμη ημέρα και μέχρι της συμπληρώσεως των
20 ωρών μηνιαίως για κάθε οδηγό−υπάλληλο.
Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω
υπαλλήλων−οδηγών κρίνεται αναγκαία και επιτακτική

για τη διεκπεραίωση των εργασιών της Περιφερειακής
Ενότητας και ειδικότερα για την μεταφορά υπηρεσια−
κών φακέλων από την μία Περιφέρεια στην άλλη, την
αντιμετώπιση όλων των τακτικών και έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών, που συνίστανται εκτός των άλλων
στην επίσκεψη καθ’ εκάστην και επί τόπου όλων των
περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και των
υπηρεσιών της Περιφέρειας και Αποκ/νης Διοίκησης για
τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απα−
σχόλησης ύψους περίπου 900,00 €, θα πληρωθούν από
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενό−
τητας Καστοριάς από τον φορέα 072 και τον ΚΑΕ 0511.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από ένα μήνα πριν από τη
δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καστοριά, 14 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
Στις αριθμ. 30421/640/14−06−2012 και 30417/638/14−06−2012
αποφάσεις της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δ. Μακεδονίας, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 2174/
20−07−2012 (τ.Β΄) στη σελίδα 29954 στην στήλη Β΄, καθώς
επίσης στην σελίδα 29955 στην στήλη Α΄ διορθώνεται:
το εσφαλμένο μητρώνυμο: «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ (MARGARITA)»
στο ορθό «ΜΑΡΓΚΑΡΙΤΑ (MARGARITA)».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας)
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