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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής 

εργασίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, για τους υπαλ−
λήλους των εταιρειών Ο.Σ.Ε. ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., 
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. Α.Ε. ..................................................... 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 
(ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) υπουργικής απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. .............................................................................................. 2

Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, 
καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, ερ−
γασία κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, 
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσι−
μων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ 
εξάμηνο του έτους 2013, για το προσωπικό του 
Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Λάρι−
σας και των οδηγών της Π.Ε. Λάρισας. ...................... 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   2/39845/0022 (1)
Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιει−

νής εργασίας, κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, για τους 
υπαλλήλους των εταιρειών Ο.Σ.Ε. ΑΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., 
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περίπτωσης 12 της παραγράφου Γ, υποπα−

ραγράφου Γ1, του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (Α΄ 222).

β. της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (Α΄ 226).

γ. της παρ. 2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

δ. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού, «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊ−
κούρα».

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 
Α/232), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/ 
1993.

2. Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30−11−2011 απόφαση 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί 
καθορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών (Β΄ 
2778).

3. Τη με αριθμ. 2/19352/0022/20−2−2013 εγκύκλιο της 
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

4. Τα με αριθμ. 209280/28−2−2013, 209510/7−3−2013, 
210040/3−4−2013 και 210076/4−4−2013 έγγραφα του Ο.Σ.Ε. Α.Ε.

5. Το με αριθμ. 1528557/20−3−2013 έγγραφο της ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ Α.Ε.

6. Τα με αριθμ. 3586/13−3−2013 και το από 5.4.2013 
έγγραφα της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

7. Τα με αριθμ. 7018/28−3−2013 και 7833/4.4.2013 έγγρα−
φο της Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, η οποία θα βαρύνει τους 
προϋπολογισμούς του Ο.Σ.Ε. Α.Ε., της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., της 
ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και της Ο.Σ.Υ. Α.Ε., αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής εργασίας για τους υπαλλήλους του Ο.Σ.Ε. 
Α.Ε., της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και της Ο.ΣΥ. 
Α.Ε., ανά κατηγορία, ως εξής:

α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ.
γ) Κατηγορία Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.
2. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−

δικότητες:
Α. ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
(Παροχή υπηρεσιών στα εξωτερικά συγκροτήματα − 

υπηρεσίες δικτύου):
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• Μηχανικών.
• Κυκλοφορίας.
• Τεχνικής Υποστήριξης.
• Τεχνικοί Ασφαλείας.
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
• Κίνησης Αμαξοστοιχιών.
• Προσωπικό Έλξης.
• Οδηγοί Λεωφορείων και ανοικτών φορτηγών άνω 

των 3,5 τόνων.
Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
• Ηλεκτροδηγοί.
• Οδηγοί Τραμ.
• Ηλεκτροδηγοί Γραμμής.
• Αρχιηλεκτροδηγοί.
• Τροχοπεδητές.
• Οδηγοί Λεωφορείων και ανοικτών φορτηγών άνω 

των 3,5 τόνων.
• Τεχνικοί Ασφαλείας, Τεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργα−

τοτεχνίτες, Εργάτες, Υπαρχιεργάτες, Βοηθοί Τεχνίτη, 
Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Συντηρητές Εγκαταστά−
σεων, Εργάτες Γραμμής, Χειριστές Εργαλειομηχανών − 
Μηχανημάτων Έργου και Ανυψωτικών Μηχανημάτων, 
Τεχνικοί Επιβλέποντες Συντήρησης, Εργοδηγοί, Επόπτες 
Συντήρησης, Τεχνικοί Πληροφορικής.

• Ελεγκτές Δικτύου, Συντονιστές Δικτύου, Ελεγκτές 
Ισχύος, Ελεγκτές Πληροφοριών, Ρυθμιστές Κυκλοφορί−
ας, Ελεγκτές Σιδηροδρόμου, Επιθεωρητές Λειτουργίας, 
Εποχούμενοι Επόπτες, Επόπτες Λειτουργίας. Ελεγκτές 
Προστασίας, Επόπτες Προστασίας.

• Εργοδηγοί και Επιθεωρητές Συρμών εξ Ηλεκτροδη−
γών, Δρομολογητές, Υπάλληλοι και Επόπτες Ασφαλείας.

Δ. ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Σ.Υ. Α.Ε.
• Προσωπικό που απασχολείται στην εκτέλεση του 

συγκοινωνιακού έργου (οδηγοί, ελιγμοδηγοί).
• Προσωπικό που απασχολείται στην τεχνική υποστή−

ριξη του στόλου των οχημάτων και των εγκαταστάσε−
ων (αμαξοποιοί, βαφείς, επιγραφοποιοί, εφαρμοστές, 
ηλεκτρολόγοι εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγοι οχημά−
των, ηλεκτρονικοί, ηλεκτροσυγκολλητές, λιπαντές, ξυ−
λουργοί, συντηρητές κτιρίων, ταπητουργοί, τεχνίτες 
αντλιών, ελαστικών, οχημάτων, συσσωρευτών, ψυγείων, 
τορναδόροι, χειριστές ανυψωτικών γερανών, χορηγητές, 
τεχνίτες).

• Εργατικό προσωπικό.
3. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι υδραυλικοί 

και οι ψυκτικοί όλων των ανωτέρω εταιρειών.
4. Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ει−

δικότητες:
Α. ΓΙΑ ΤΟΝ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
• Ιατροί Εργασίας.
• Επισκέπτες Υγείας.
• Νοσοκόμοι.
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
• Ελέγχου και Ασφαλείας Επιβατών.
• Εισιτήριο δοτών.
• Φυλάκων και Αποθηκών σε Σταθμούς.
Γ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
• Πωλητές και Διανομείς Εισιτηρίων, Εκδότες − Ει−

σπράκτορες, Υπάλληλοι Ελέγχου Εισιτηρίων, Ελεγκτές 
Εκδοτών, Εργαζόμενοι στην συλλογή και καταμέτρηση 
χρημάτων.

• Εκπαιδευτές, Επόπτες Τεχνικής Εκπαίδευσης, Υπάλ−
ληλοι Προστίμων − Επικοινωνίας με το Κοινό − Αποθήκης 
και Ανεφοδιασμού, Αποθηκάριοι, Υπεύθυνοι Διακίνησης 

και Καταμέτρησης Εισιτηρίων − Προστίμων − Απολεσθέ−
ντων − Καταμέτρησης − Ανεφοδιασμού − Διακίνησης Υλι−
κών Επιδομής, Επιβλέποντες Ηλεκτροδηγών − Λειτουργί−
ας Σταθμών − Ελεγκτών Εκδοτών − Προστασίας − Ελέγχου 
Εισιτηρίων − Ανεφοδιασμού − Διακίνησης Αποθήκης − Δι−
ανομής Εισιτηρίων και Καταμέτρησης − Προστίμων − Τε−
χνικής Εκπαίδευσης − Επικοινωνίας Κοινού.

• Θυρωροί.
• Εργαζόμενοι (Ιατροί, Νοσηλευτές/τριες κ.λπ.) στην 

Υγειονομική Υπηρεσία.
• Μηχανικοί, Μηχανικοί TE Οργανωτικών Μονάδων 

Λειτουργίας, Συντήρησης, Ασφάλειας και Εξυπηρέτησης 
Επιβατών.

• Προϊστάμενοι και Συντονιστές Διακίνησης Κομί−
στρου, Διαχείρισης Προστίμων, Αποθήκης και Τεχνικής 
Εκπαίδευσης.

• Υπεύθυνοι σταθμών, σταθμάρχες, κλειδούχοι.
• Εργάτες καθαριότητας (πλην κτιρίων).
• Φύλακες γραμμής, νυχτοφύλακες, φύλακες χρημα−

ταποστολών και εγκαταστάσεων.
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Σ.Υ. Α.Ε.
• Αποθηκάριοι.
• Νοσηλευτικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας 

και Πρόληψης.
• Καθαριστές−Καθαρίστριες (λεωφορείων).
• Προσωπικό ασφαλείας − φρούρησης εγκαταστά−

σεων.
• Προσωπικό που απασχολείται στον έλεγχο και επο−

πτεία του συγκοινωνιακού έργου (επόπτες, σταθμάρχες, 
επιθεωρητές, εισπράκτορες − εκδότες − ταμίες).

Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνονται για τη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. 
οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως θέσης εργασίας και ειδικό−
τητας οι οποίοι δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες 
(Α και Β) και εργάζονται με πλήρη και αποκλειστική 
απασχόληση σε υπόγειους χώρους.

5. Το ανωτέρω επίδομα δεν συμψηφίζεται με την 
υπερβάλλουσα διαφορά μισθού η οποία προκύπτει μετά 
τις μειώσεις που προβλέπουν οι διατάξεις των νόμων 
4024/11 και 4093/12. Καταβάλλεται δε με την απαραίτητη 
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπη−
ρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους 
χώρους και στις ειδικότητες ή θέσεις εργασίας που 
δικαιολογούν την καταβολή του, ή για όσο χρονικό διά−
στημα μετακινούνται, μετατάσσονται ή αποσπώνται σε 
ειδικότητες ή τομείς εργασίας που δικαιολογούν την 
παροχή αυτού του επιδόματος.

Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλ−
ληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, 
συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας 
έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικο−
γενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής 
παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι 
(6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται 
από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, 
πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς 
του ΙΚΑ και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί 
νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά 
παραστατικά στοιχεία.

Για την συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων 
εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμέ−
νου, η οποία συνοδεύει τα μηνιαία φύλλα απασχόλησης 
και τη μισθοδοτική κατάσταση.
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Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για 
οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, από−
σπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκο−
ντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν 
τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή 
του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

Με ανάλογες διαδικασίες χορηγείται ισοχρόνως το ως 
άνω επίδομα και σε όσους εργαζόμενους μετακινούνται, 
μετατάσσονται ή αποσπώνται σε ειδικότητες ή τομείς 
εργασίας που δικαιολογούν την καταβολή του.

6. Η προκαλούμενη ετήσια δαπάνη θα βαρύνει τους 
προϋπολογισμούς των Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., ΣΤΑ.
ΣΥ. ΑΕ και Ο.Σ.Υ. ΑΕ, ως εξής:

α. του Ο.Σ.Ε. Α.Ε. προϋπολογίζεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 3.500.000,00 €. 

β. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. προϋπολογίζεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ 1.200.000,00 €. 

γ. της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προϋπολογίζεται στο ποσό των 
τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
4.500.000,00 €.

δ. της Ο.Σ.Υ. Α.Ε. προϋπολογίζεται στο ποσό των δώ−
δεκα εκατομμυρίων ευρώ 12.000.000,00.

Ειδικά για το έτος 2013, η δαπάνη ανέρχεται σε περί−
που δύο εκατομμύρια ευρώ 2.000.000,00 € για τον Ο.Σ.Ε 
Α.Ε., σε περίπου επτακόσιες χιλιάδες ευρώ 700.000,00 € 
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σε περίπου δύο εκατομμύρια εξα−
κόσιες χιλιάδες ευρώ 2.600.000,00 € για τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. 
και σε περίπου επτά εκατομμύρια ευρώ 7.000.000,00 € 
για την Ο.Σ.Υ. Α.Ε.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1−6−2013, να δημοσι−
ευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. 28258/ΕΥΘΥ 546 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 

(ΦΕΚ 540/Β΄/27.3.2008) υπουργικής απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα 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).

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 − 2013», όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2 αυτού.

3. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) 1083/2006, 1828/2006, 
1080/2006, 1081/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν.

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21.12.2012) περί ίδρυσης 
και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά και κατάρ−
γηση υπηρεσιών.

5. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25.6.2013) περί τροπο−
ποίησης του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως.

6. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25.6.2013) Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών.

7. Το Π.Δ. 117/2012 (ΦΕΚ 202/Α΄) «Σύσταση, συγχώνευση 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείων 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

8. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 απόφαση της Ευρωπα−
ϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς.

9. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 υπουρ−
γική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ 540/
Β΄/27.3.2008), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. 
43804/ΕΥΘΥ2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β΄/9.9.2009), αριθμ. 
28020/ΕΥΘΥ/1212/30.06.2010, αριθμ 18818/ΕΥΘΥ 864 (ΦΕΚ 
1111/Β΄/03.06.2011) και αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138/05.02.2013 
(ΦΕΚ 292/Β΄/13.02.2013) αποφάσεις.

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

11. Το υπ’ αριθμ. Ref. Ares (2013)183258−12/2/2013 έγγρα−
φο της DG−Regio, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/ 
27.3.2008 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως ακο−
λούθως:

1. Στο στοιχείο α) του άρθρου 12 προστίθεται εδάφιο 
ως ακολούθως: «Είναι δυνατό στην απόφαση εκχώρη−
σης των αρμοδιοτήτων διαχείρισης σε Ενδιάμεσο Φο−
ρέα Διαχείρισης που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου να ορίζεται ως αρμόδιο όργανο για 
την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης 
όργανο του νομικού αυτού προσώπου».

2. Προστίθεται στο άρθρο 41 νέα παράγραφος ως 
εξής: «3. Τα τέλη διοδίων τα οποία εισπράττει ο ανά−
δοχος στο πλαίσιο σύμβασης παραχώρησης οδικών 
αξόνων, ως μέρος του Συμβατικού Ανταλλάγματος, από 
τμήματα που εκτέλεσε το Δημόσιο, συνιστούν ισοδύ−
ναμη δημόσια δαπάνη. Ως επιλέξιμη δαπάνη που συνει−
σφέρει στη χρηματοδότηση των νέων τμημάτων του 
έργου παραχώρησης λογίζεται το σύνολο των ανωτέρω 
τελών διοδίων που εισπράττονται κατά την περίοδο 
κατασκευής του και αφορούν στην προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013.»

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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          Αριθμ. 3690 (4)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, κα−

θιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία 
κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες ημέρες, εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών για το Β΄ εξάμηνο του έτους 
2013, για το προσωπικό του Τμήματος Εμπορίου και 
Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής 
Ενότητας Λάρισας και των οδηγών της Π.Ε. Λάρισας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 παρ. II τομέας Δ΄ Απασχόλησης − 

Εμπορίου − Τουρισμού, παρ. 17 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87 τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/27−12−10 τ.Α΄) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Την υπ’ αριθμ. 1/3−1−2011 (ΦΕΚ 3/5−1−2011/τ.Β΄) από−
φαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερει−
ακής Ενότητας Λάρισας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
22/27−10−2011, τ.Α΄), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.»

5. Την υπ’ αριθμ. 2/7275/0022/31−12−2003 διαταγή του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογι−
στήριο του Κράτους), με την οποία παρέχονται οδηγίες 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99.
7. Την αριθ. 16698/189913/24−10−2012 (ΦΕΚ 3015/13−

1102912 τ.Β΄) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης, «Περί καθορισμού ωραρίου 
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες».

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 12.000,00 € και θα καλυφθεί από τους 
Κ.Α.Ε. 0511 και 0512 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 
2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 3γ του Ν. 2592/1998.
10. Την αναγκαιότητα διενέργειας Αγορανομικών και 

Ποιοτικών ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο των επιχειρήσε−
ων για την προστασία των καταναλωτών και κατά τις 
νυχτερινές ώρες των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέ−
σιμων ημερών.

11. Τις Αγορανομικές Διατάξεις και τις Διατάξεις του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών που αναφέρονται στους 
όρους που πρέπει να πληρούν τα τρόφιμα και ποτά και 
τα λοιπά είδη που διατίθενται στην κατανάλωση.

12. Το γεγονός, ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013 
από το προσωπικό που υπηρετεί, τέσσερις (4) υπάλλη−
λοι, και δύο (2) οδηγοί, απαιτείται να εργάζεται υπερω−
ριακά για κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών 
μέχρι τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα από ώρες 17:00 
έως 22:00, ήτοι κατά μήνα είκοσι (20) ώρες ο καθένας 
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αλλά και 

κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών μέχρι δέκαέξι (16) ώρες ο καθένας 
το μήνα, κατά περίπτωση, αποφασίζει:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαι−
ρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργάσιμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, έξι 
(6) υπαλλήλων για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013, λόγω 
κάλυψης των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υπο−
χρεώσεών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά 
τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013 και μέχρι 
1.872 ώρες συνολικά για τέσσερις (4) υπαλλήλους που 
υπηρετούν στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/
νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Λάρισας, και δύο (2) οδηγούς της 
Π.Ε. Λάρισας, ως κατωτέρω:

1. Υπερωρίες:
έξι (6) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες το μήνα για έξι 

(6) μήνες = 6X20X6 = 720 ώρες.
2. Νυχτερινά:
έξι (6) υπάλληλοι με δέκαέξι (16) ώρες το μήνα για έξι 

(6) μήνες= 6X16X6= 576 ώρες. 
3. Κυριακές − Εξαιρέσιμα: 
εννιά (9) υπάλληλοι με δέκαέξι (16) ώρες το μήνα για 

έξι (6) μήνες = 6X16X6=576 ώρες.
Γ) Έργο των υπαλλήλων θα είναι ο ποιοτικός και αγο−

ρανομικός έλεγχος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
των αρτοποιείων, ζαχαροπλαστείων, εργαστηρίων πα−
ραγωγής τροφίμων, καταστημάτων λιανικής πώλησης, 
εστιατορίων, ταβερνών, ουζερί, οβελιστηρίων και λοιπών 
καταστημάτων πώλησης καταναλωτικών αγαθών καθώς 
και Λαϊκών Αγορών με στόχο την προστασία του κα−
ταναλωτικού κοινού.

Δ) Κατά τους ελέγχους θα συντάσσεται πίνακας στον 
οποίο θα αναφέρονται οι πραγματοποιούμενοι έλεγχοι 
και οι τυχόν παραβάσεις.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους 
υπαλλήλους, θα γίνει με απόφασή μας, ανάλογα με τις 
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των 
εγγεγραμμένων σχετικά πιστώσεων στον προϋπολογι−
σμό του έτους 2013.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχό−
λησης των ανωτέρω ορίζεται ο Διευθυντής της Δ/νσης 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Λάρισας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, τεύχους Β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 16 παρ. 3, του Ν. 3205/2003, κάθε προγενέστερη 
όμοια απόφαση παύει να ισχύει.

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

Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 26 Ιουνίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016262806130004*


		2013-07-04T12:46:57+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




