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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8095 (1)
 Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού της Γενικής 

Γραμματείας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Τουρισμού, για τους μήνες Ιούνιο−Ιούλιο 2012.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3270/ 2004, «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−

ριστικής Ανάπτυξης και Θεμάτων Τουρισμού», (ΦΕΚ 
187/Α/11.10.2004).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 149/2005, άρθρο 16, «Οργανι−
σμός Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης», (ΦΕΚ/211/Α/
22.8.2005).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009, «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης», 
(ΦΕΚ 213/Α/07.10.2009).

4. Το Π.Δ. 15/2010, «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού», (ΦΕΚ 
35/Α/01.3.2010).

5. Το άρθρο 22 του ν. 2362/1995, «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).

6. Το άρθρο 22 του ν. 3871/2010, «Δημοσιονομική Δια−
χείριση και Ευθύνη», (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010).

7. Το άρθρο 20 του ν. 4024/2011 «Υπερωριακή εργα−
σία» (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011) καθώς και την 2/78400/0022/
14−11−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Πα−
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Β΄ Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015».

8. Το ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 
(Φ.Ε.Κ. 112/Α/13.7.2010).

9. Το άρθρο 45 του ν. 4071/2012, «Ρυθμίσεις για την 
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ85/Α/11.4.2012).

10. Το Π.Δ. 71/2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ 124/
17.5.2012).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/16606/0022/24.4.2009, εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, «Υπερωριακή 
απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και OTA».

12. Το υπ’ αριθμ. 1384/18.04.2011, έγγραφο του Γενι−
κού Γραμματέα της Κυβέρνησης, (υπ’ αριθμ. 2/50260/
0026/6.7.2011 διαβιβαστικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης 
Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών).

13. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα απόφαση ανέρχεται στο ποσό των πενή−
ντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του έτους 2012 της Γενικής Γραμματεί−
ας Τουρισμού και τον (ΚΑΕ 0511), εντός του διαθέσιμου 
ποσοστού της υπό φορέα 21 Ειδικό Φορέα 120 πίστω−
σης, στον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση του 
ανωτέρω ποσού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 7719/22.5.2012 
απόφαση ανάληψης δαπάνης (ΑΔΑ: Β498Γ−30Τ) η οποία 
καταχωρήθηκε με αύξοντα αριθμό 60248 στο βιβλίο 
εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της οικείας ΥΔΕ, 
εντός εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού για 
τους μήνες Ιούνιο−Ιούλιο 2012.
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14. Τις αυξημένες αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματεί−
ας Τουρισμού έτσι όπως προκύπτουν από τις διατάξεις 
του ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» σε συνδυασμό 
με το Π.Δ. 149/2005, «Οργανισμός του Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης», (ΦΕΚ 211/Α/22.8.2005), ειδικότερα:

• Την παροχή στήριξης σε θέματα προσωπικού στις 
λοιπές οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Τουρι−
σμού και στα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα καθώς και η 
επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών της 
Γενικής Γραμματείας Τουρισμού σε θέσεις προσωπικού.

• Την υλοποίηση του ΠΔΕ του οποίου η Γενική Γραμ−
ματεία Τουρισμού είναι φορέας χρηματοδότησης και η 
παρακολούθηση των έργων που υλοποιούνται από τους 
εποπτευόμενους φορείς (ΟΤΕΚ, EOT, ETA Α.Ε.).

• Τη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας (μη αμειβόμενες) 
συνέδρια − συσκέψεις −μετακινήσεις που αφορούν το νέο 
πλαίσιο του Τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Την παροχή οικονομικών στοιχείων στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
σύμφωνα με το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΕΛ.ΣΤΑΤ 
και ΥΠΠΟΤ.

• Την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων και την κα−
ταχώρηση στη διαδικτυακή πύλη του Γ.Λ.Κ. πίνακα στοι−
χείων εκκρεμών δεσμεύσεων, απλήρωτων υποχρεώσεων 
και ληξιπρόθεσμων οφειλών.

• Την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβατικών 
αρχείων του Τμήματος Οργάνωσης Προσωπικού της
Δ/νσης Διοικητικού στο σύστημα HR με σκοπό την ομα−
λή και εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης Διοικητικού και 
την ανταπόκριση αυτής στις αρχές της Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

• Την ανάγκη συμμετοχής σε ομάδες εργασίας (μη 
αμειβόμενες) προκειμένου να επεξεργαστούν και να 
εναρμονιστούν οι σχετικές αποφάσεις και λοιπά δεδο−
μένα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία οι οποίες 
αφορούν στη διεξαγωγή των παιγνίων στα Καζίνο.

• Τη διενέργεια ελέγχων και εποπτείας των εννέα 
επιχειρήσεων Καζίνο, τα οποία λειτουργούν ανά την 
Επικράτεια σε εικοσιτετράωρη βάση.

• Την επεξεργασία συστήματος κατάταξης των τουρι−
στικών λιμένων σύμφωνα με σταθερά ποιοτικά κριτήρια 
και τεχνικές προδιαγραφές με όσα ισχύουν διεθνώς.

• Τον έλεγχο υλοποίησης των έργων (λιμενικών και 
χερσαίων) των τουριστικών λιμένων κάθε είδους σε συ−
νεργασία με το Τμήμα Συμβάσεων Παραχώρησης όσον 
αφορά τις συμβατικές υποχρεώσεις, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για διακό−
σιους δέκα (210) υπαλλήλους, της Γενικής Γραμματείας 
Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
και μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα κατά άτομο, για το 
χρονικό διάστημα έως και 31−7−2012.

Β. Η κατανομή των υπερωριακών ωρών ανά Διεύθυνση 
θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής 
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης, η 
δε βεβαίωση της πραγματοποίησης της υπερωριακής 
εργασίας θα γίνει με βεβαίωση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικού αφού προηγουμένως βεβαιω−
θούν από τον Προϊστάμενο της κάθε Διεύθυνσης της 
Γενικής Γραμματείας Τουρισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Μαΐου 2012 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

    Αριθμ. 8882 (2)
Νυκτερινή και εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του προ−

σωπικού του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου 
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας έτους 2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

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

226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 
29/Α/2003) «Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ρυθ−
μίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005).

4. Το ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.04) «Αρμοδιότητες 
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα 
τουρισμού», άρθρο 2 παρ. 1 εδαφ. α.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
(ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010).

6. To π.δ. 186/2009 « Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/2009).

7. Το π.δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
35/Α/1.3.2010).

8. Το π.δ. 71/2012 (ΦΕΚ 124Α/17.05.2012) «Διορισμός 
Υπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 2/13917/0022/17.02.2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ και των ανα−
πληρωτών εκπαιδευτικών» (ΦΕΚ 414/Β/2012).

10.  Την υπ’ αριθ. 139/Συν. 11η/10.05.12 απόφαση του 
Δ.Σ. του ΟΤΕΚ, με την οποία εγκρίθηκε η νυκτερινή και 
εξαιρέσιμων ημερών απασχόληση του προσωπικού του 
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
προς συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού 
ωραρίου εργασίας έτους 2012.

11. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί ανέρ−
χεται στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων 
ογδόντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (42.883,36 €) 
και θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, οικ. έτους 2012.

12. Την υπ’ αριθ. 835/47/30−01−2012 (ΑΔΑ: ΒΟΧΡ469Η3Η−
3ΩΝ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή 
δαπάνης σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, οικ. 
έτους 2012, ΚΑΕ 0263 (α/α 48 καταχώρησης στο βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής) για την κάλυψη αμοι−
βών για υπερωρίες και εργασία κατά τις εξαιρέσιμες 
ημέρες και ώρες του προσωπικού του ΟΤΕΚ.

13. Το γεγονός ότι η νυκτερινή και κατά τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες απασχόληση του προσωπικού του ΟΤΕΚ 
κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να αντιμετω−
πιστούν αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για την επο−
πτεία, την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των 
Εκπαιδευτήριων – Σχολών Ξεναγών – ΙΕΚ − Ξενοδοχείων 
και Οικοτροφείων, τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση 
επί επτά ημέρες την εβδομάδα (άρθρο 26 και 27 του 
ν. 3105/2003 – ΦΕΚ 29/Α΄), αποφασίζουμε:
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Ι. Εγκρίνουμε την νυκτερινή απασχόληση καθώς επί−
σης και την απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομα−
διαίου ωραρίου εργασίας, μονίμου και ιδιωτικού δικαί−
ου (ορισμένου και αορίστου χρόνου) προσωπικού των 
Εκπαιδευτηρίων – Οικοτροφείων και Ξενοδοχείων του 
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Ο.Τ.Ε.Κ.) κατά το έτος 2012, ως εξής: 

Α. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟ−
ΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. EΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για 2 υπαλλήλους μόνιμους 1.008 ώρες έκαστος
Σύνολο: 2.016 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για 2 υπαλλήλους μόνιμους 288 ώρες έκαστος
Για 1 υπάλληλο μόνιμο 128 ώρες
Για 2 υπαλλήλους μόνιμους 96 ώρες έκαστος
Σύνολο: 896 ώρες
2. ΕΠΑ.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για 1 υπάλληλος μόνιμος 144 ώρες
Σύνολο: 144 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για 1 υπάλληλος μόνιμος 64 ώρες
Σύνολο: 64 ώρες
3. ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για 1 υπάλληλο μόνιμο 1584 ώρες
Σύνολο: 1.584 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για 1 υπάλληλο μόνιμο 480 ώρες
Για 2 υπαλλήλους μόνιμους 160 ώρες έκαστος
Σύνολο: 800 ώρες
4. ΕΠΑ.Σ. KEΡΚΥΡΑΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για 2 υπαλλήλους μόνιμους 440 ώρες έκαστος
Σύνολο: 880 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Για 1 υπάλληλο μόνιμο 320 ώρες 
Για 1 υπάλληλο μόνιμο 200 ώρες 
Σύνολο: 520 ώρες
Β. ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗ−

ΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩ−
ΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

1. ΕΠΑ.Σ. ΡΟΔΟΥ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Για 4 υπαλλήλους ορ. χρόνου 72 ώρες έκαστος
Σύνολο: 288 ώρες
2. ΕΠΑ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Για 1 υπάλληλο αορ. χρόνου 320 ώρες
Σύνολο: 320 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Για 6 υπαλλήλους αορ. χρόνου 96 ώρες έκαστος
Για 1 υπάλληλος ορ. χρόνου 64 ώρες 
Σύνολο: 640 ώρες
3. ΕΠΑ.Σ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για 1 υπάλληλο ορισμ. χρόνου 550 ώρες 
Σύνολο: 550 ώρες 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

Για 2 υπαλλήλους ορισμ. χρόνου 200 ώρες έκαστος
Για 2 υπαλλήλους ορισμ. χρόνου 160 ώρες έκαστος
Σύνολο: 720 ώρες
4. ΕΠΑ.Σ. ΘΡΑΚΗΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για 1 υπάλληλο ορισμ. χρόνου 192 ώρες 
Σύνολο: 192 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Για 2 υπαλλήλους ορισμ. χρόνου 128 ώρες έκαστος
Σύνολο: 256 ώρες
5. EΠΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Για 1 υπάλληλο αορίστου χρόνου 840 ώρες
Για 1 υπάλληλο αορίστου χρόνου 672 ώρες
Για 1 υπάλληλο αορίστου χρόνου 112 ώρες
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 224 ώρες
Σύνολο: 1.848 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για 1 υπάλληλο αορίστου χρόνου 192 ώρες 
Για 3 υπαλλήλους αορίστου χρόνου 112 ώρες έκαστος
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 112 ώρες 
Σύνολο: 640 ώρες
6. ΕΠΑ.Σ. ΓΑΛΑΞΕΙΔΙΟΥ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για 4 υπαλλήλους ορισμ. χρόνου 420 ώρες έκαστος.
Σύνολο: 1.680 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Για 4 υπαλλήλους ορισμ. χρόνου 224 ώρες έκαστος
Σύνολο: 896 ώρες
7. ΕΠΑ.Σ. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Για 1 υπάλληλο αορ. χρόνου 1584 ώρες
Για 1 υπάλληλο αορ. χρόνου 88 ώρες
Για 1 υπάλληλο αορ. χρόνου 22 ώρες
Σύνολο: 1.694 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Για 1 υπάλληλο αορ. χρόνου 480 ώρες
Για 1 υπάλληλο αορ. χρόνου 160 ώρες
Σύνολο: 640 ώρες
8. ΕΠΑ.Σ. ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
Για 2 υπαλλήλους ορισμ. χρόνου 96 ώρες έκαστος
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 64 ώρες 
Σύνολο:  256 ώρες
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 192 ώρες 
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 150 ώρες 
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 128 ώρες 
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 88 ώρες 
Για 1 υπάλληλο ορισμένου χρόνου 32 ώρες 
Σύνολο: 590 ώρες
II. Η συνολική δαπάνη για την νυκτερινή απασχόληση 

καθώς επίσης και την απασχόληση τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεω−
τικού εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας, των μονίμων, 
Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπαλλήλων του Ο.Τ.Ε.Κ. θα ανέλθει 
στο ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδό−
ντα τριών ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (42.883,36 €) και 
θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες σχετικές πιστώσεις 
του προϋπολογισμού του ΟΤΕΚ, οικ. έτους 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουνίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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    Αριθμ. 8928 (3)
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ανέγερσης κέ−

ντρων αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του 
Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που περιλαμβάνονται σε 
σύνθετα τουριστικά καταλύματα, του Κεφαλαίου Γ 
του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως ισχύει.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3498/2006 

(ΦΕΚ Α/230) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Το Κεφάλαιο Γ΄ «Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα» 
του Μέρους Β’ του Ν. 4002/11 «Τροποποίηση της συντα−
ξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για 
την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα 
αρμοδιότητας υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και 
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» 
(ΦΕΚ Α/180), όπως ισχύει.

3. Το Ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει

4. Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α/187).

5. Το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α/213).

6. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α/221), όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α/56)».

7. Το Π.Δ. 15/2010 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Του−
ρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού» (ΦΕΚ 
Α/35).

8. Το Π.Δ. 71/ 2012 «Διορισμός Υπουργών» (ΦΕΚ Α/124).
9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α/112) «Ενίσχυση της διαφάνει−

ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις»

10. Την με αρ. 177/14.2.2012 απόφαση Υπουργού Πολι−
τισμού και Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λει−
τουργικών προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων δη−
μιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων» (ΦΕΚ 
Β/319).

11. Το με αρ. 8861/14−6−2012 έγγραφο της Δ/νσης Του−
ριστικών Εγκαταστάσεων του EOT, με το οποίο δια−
βιβάστηκε στην υπηρεσία μας η με αρ. 169/11−6−2012 
απόφαση του Δ.Σ. του EOT.

12. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98).

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

Ι. Εγκρίνουμε την με αρ. 169/11−6−2012 απόφαση του 
Δ.Σ. του EOT, με την οποία καθορίζονται οι τεχνικές 
προδιαγραφές ανέγερσης κέντρων αναζωογόνησης 
(spa) του άρθρου 1 του Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, που 

περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, 
του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/2011, όπως 
ισχύει, και οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΣ − ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τα κέντρα αναζωογόνησης (spa) του άρθρου 1 του 
Ν. 3498/2006, όπως ισχύει, είναι εγκαταστάσεις ειδικής 
τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παρ. 3 του 
άρθρου 2 του Ν. 2160/93, όπως ισχύει.

2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της απόφασης αυτής 
ισχύουν μόνο για τα κέντρα αναζωογόνησης τα οποία 
περιλαμβάνονται στα Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα, 
του Κεφαλαίου Γ΄ «Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα» 
του Μέρους Β΄ του Ν. 4002/11 «Τροποποίηση της συ−
νταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου− Ρυθμίσεις για 
την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση− Θέματα 
αρμοδιότητας Υυπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού 
και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» 
(ΦΕΚ Α/180 ), όπως ισχύει.

3. Τα Κέντρα Αναζωογόνησης στοχεύουν στην συ−
νολική ευεξία πνεύματος και σώματος, μέσω επαγγελ−
ματικών μη ιατρικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά, οι βασικές 
κατηγορίες των προσφερόμενων από αυτά υπηρεσιών 
είναι: Συμβουλές Διατροφής, Αρωματοθεραπεία, Υδρο−
θεραπεία, Φωτοθεραπεία, Περιτυλίξεις Σώματος, Κα−
θαρισμός Προσώπου, Μαλάξεις, Υπηρεσίες Άθλησης, 
Προσωπική Γυμναστική, Yoga και διαλογισμός, κ.α.

Άρθρο 2.
ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

2.1. Για τη δημιουργία κέντρων αναζωογόνησης (spa), 
που περιλαμβάνονται σε σύνθετα τουριστικά καταλύμα−
τα, δεν απαιτούνται πρόσθετα κριτήρια χωροθέτησης 
και καταλληλότητας γηπέδου, πέραν των προβλεπο−
μένων στο άρθρο 3 της με αρ. 177/1−2−2012 απόφασης 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού «Καθορισμός 
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών, όρων και 
προϋποθέσεων δημιουργίας σύνθετων τουριστικών κα−
ταλυμάτων» (ΦΕΚ Β/319).

Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό της δυνατότη−
τας παροχής νερού και διάθεσης λυμάτων θα πρέπει 
να συνυπολογίζεται η επιβάρυνση από τη λειτουργία 
του Κέντρου Αναζωογόνησης.

Η εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας νερού όπως 
αναλυτικά περιγράφεται στο σημείο στ’ της παρ. 7, του 
άρθρου 5 της Υ.Α. 177/1.2.2012 (ΦΕΚ Β/319) θα πρέπει 
να ελεγχθεί και ως προς την ποιότητα του νερού από 
χημικής και μικροβιολογικής άποψης. Στην περίπτωση 
μάλιστα που η ύδρευση της μονάδας γίνεται από γεώ−
τρηση ή αφαλάτωση είναι αναγκαίο να επιβεβαιώνεται 
η καλή ποιότητα του νερού με σχετικά πιστοποιητικά 
κατά τον έλεγχο της καταλληλότητας του γηπέδου και 
κατά τακτά διαστήματα ετησίως καθ’ όλη τη διάρκεια 
της λειτουργίας του Κέντρου Αναζωογόνησης.

2.2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ:
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Α/Α ΧΩΡΟΙ −ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΩΡΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2)/χώρο

1. ΕΙΣΟΔΟΣ − ΥΠΟΔΟΧΗ − ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1.1 Ανεμοφράκτης (υποχρεωτικός σε περίπτωση ανεξάρτητου κτιρίου)
1.2 Πληροφορίες − Γραμματεία 1 15 μ2

1.3 Αίθουσα Αναμονής 1 40 μ2

1.4 Αίθουσα συμβουλευτικών υπηρεσιών 1 6 μ2

1.5 Βεστιάριο 1 4 μ2

1.6 Γραφείο υπευθύνου λειτουργίας 1 10 μ2

1.7 Ιατρείο πλήρως εξοπλισμένο για παροχή πρώτων βοηθειών 1 10 μ2

1.8 Λογιστήριο 1 6 μ2

1.9 W.C. Κοινού (ανδρών−γυναικών) με προθάλαμο 1+1 4 μ2 έκαστο
1.10 W.C. A.M.K. 1 5 μ2

1.11 Κυλικείο −Snack Bar 1 8 μ2

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ
2.1 Δωμάτιο περιποιήσεων ευεξίας 4 15 μ2 έκαστο
2.2. Αποδυτήρια (ανδρών−γυναικών) με προθαλάμους και ερμάρια 1+1 20 μ2 έκαστο
2.3 W.C. και καταιωνιστήρες ανδρών με προθάλαμο 2 12 μ2 το σύνολο
2.4 W.C. και καταιωνιστήρες γυναικών με προθάλαμο 2 12 μ2 το σύνολο
2.5 W.C. A.M.Κ. με καταιωνιστήρα 1 5 μ2

2.6 Δεξαμενή ψυχρού ύδατος και δεξαμενή θερμού ύδατος 1+1 15 μ2 έκαστη
2.7 Σάουνα (ανδρών + γυναικών) 1+1 12 μ2 έκαστη
2.8 Χαμάμ (ανδρών + γυναικών) 1+1 10 μ2 έκαστη
2.9 Λουτρά με λουτήρες υδρομαλάξεων (Υδρομασάζ) 4 6 μ2 έκαστη
2.10 Αίθουσα απολέπισης 1+1 8 μ2 έκαστη
2.11 Χώρος ανάπαυσης 1 30 μ2

2.12 Αίθουσες μασάζ 2 10 μ2 έκαστη
2.13 Αίθουσα αισθητικής προσώπου − σώματος 1 40 μ2

2.14 Κολυμβητική δεξαμενή εσωτερική 1 120 μ2

2.15 Αίθουσα ομαδικής γυμναστικής με όργανα 1 60 μ2

2.16 Αίθουσες yoga/ pilâtes 2 10 μ2 έκαστη
3. ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΟΙ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3.1 Χώρος προσωπικού και αποδυτήρια προσωπικού (χωριστά ανδρών −
γυναικών) 1 30 μ2 συνολικά

3.2 W.C. και καταιωνιστήρας ανδρών 2+2
3.3. W.C. και καταιωνιστήρας γυναικών 2+2
3.4 Γενικές αποθήκες για είδη καθαρισμού 1 4 μ2

3.5 Λινοθήκη με ερμάρια 1 10 μ2

3.6 Βοηθητικοί Αποθηκευτικοί χώροι για την εναπόθεση και φύλαξη 
μηχανημάτων 1

3.7 Αριθμός θέσεων Ι.Χ.Ε. 20

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
α) Το Κέντρο Αναζωογόνησης συγκροτείται σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο μερών που εντάσσονται σε 

μια χωρική ενότητα.
Οι χώροι δύνανται να συνδυάζονται μεταξύ τους εφόσον εξυπηρετείται καλύτερα η λειτουργία του Κ.Α. υπό 

την προϋπόθεση, ότι σε κάθε περίπτωση καλύπτονται αθροιστικά τα προβλεπόμενα ελάχιστα εμβαδά του κάθε 
χώρου.

β) Σε περίπτωση δημιουργίας ή επέκτασης Κ.Α. σε διατηρητέο κτίριο, μπορούν να γίνουν δεκτές αποκλίσεις 
έως 15% στις ελάχιστες διαστάσεις των χώρων του διατηρητέου κτιρίου, όπου αυτό επιβάλλεται από την ανάγκη 
να διατηρηθεί η αρχιτεκτονική των χώρων του χωρίς να παραβλάπτεται η λειτουργικότητα του.

γ) Τα δάπεδα των υγρών χώρων πρέπει να καλύπτονται με αντιολισθητικό υλικό.
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2.3. Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ − ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ

Α/Α ΧΩΡΟΙ−ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΩΡΩΝ

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (μ2)

1
Βιολογικός καθαρισμός (δεν απαιτείται πρόσθετος εφόσον
συνυπολογιστεί η δυναμικότητα του Κ.Α. στον Βιολογικό .Καθαρισμό, 
του Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος)

Βάσει οριστικής 
μελέτης

2 Κεντρικό Μηχανοστάσιο 1 Βάσει οριστικής 
μελέτης

3 Γραφείο Συντηρητή με W.C. (δεν απαιτείται πρόσθετο εφόσον 
διατίθεται στην ξενοδοχειακή μονάδα) 1 20 μ2

4 Εργαστήριο μικροεπισκευών (δεν απαιτείται πρόσθετο εφόσον 
διατίθεται στην ξενοδοχειακή μονάδα) 1 20 μ2

5 Αποθήκη υλικού εγκαταστάσεων (δεν απαιτείται πρόσθετο εφόσον 
διατίθεται στην ξενοδοχειακή μονάδα) 1 20 μ2

6 Υδραυλικός Ανελκυστήρας πελατών

Εφόσον 
προβλέπονται 
παραπάνω του 
ενός ορόφου

2.4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης 
των Κέντρων Αναζωογόνησης περιλαμβάνονται στα δικαιολογητικά για έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης του 
Σύνθετου Τουριστικού Καταλύματος. Κατά την υποβολή της αρχιτεκτονικής μελέτης είναι δυνατόν, σε ειδικές 
περιπτώσεις, να ζητηθούν από τον EOT συμπληρωματικά στοιχεία και εγκρίσεις φορέων.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

F

    Αριθμ. 9471 (4)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κομο−
τηνής για το έτος 2012.

  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 Αποκεντρω−
μένης 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 μέ−

τρα 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).

Όσον αφορά το ανώτατο όριο επιτρεπομένων κατ’ 
έτος ημερών έκτος έδρας, της παρ. 3 του άρθρου 2 
του Ν. 2685/1999 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την 
παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 καθορίζεται σε 
εξήντα (60) ημέρες. 

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 Αυτοδιοίκη−
σης».

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 Όρργανα» 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).
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10. Το γεγονός ότι οι ανάγκες του Δήμου για κίνηση 
εκτός έδρας (συμμετοχή σε σεμινάρια, διεκπεραίωση 
υποθέσεων του Δήμου) με την εκτέλεση εξωτερικής 
υπηρεσίας από τους υπαλλήλους και για την αποτελε−
σματικότερη και απρόκοπη λειτουργία των υπηρεσιών 
του έως το τέλος του έτους 2012.

11. Την αριθ. 684 (ΦΕΚ 88/Β΄/31−1−2011) απόφαση για πα−
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγρά−
φων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής. 

12. Το αριθμ. 27645/11−5−2012 έγγραφο του Δήμου Κο−
μοτηνής Ν. Ροδόπης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον ανώτατο αριθμό ημερών μετακίνη−
σης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στον 
Δήμο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας και μετακινούνται για συμμετοχή σε σεμινάρια, 
διεκπεραίωση υποθέσεων του Δήμου, για όλους τους 
κλάδους, τις ειδικότητες ως εξής: 

1. Εννέα (9) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ οδηγών, εξήντα 
(60) ημέρες έκαστος.

2. Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΥΕ εργατών, εξήντα 
(60) ημέρες.

Η σχετική, δαπάνη ύψους 5.868,00 € που θα προκληθεί, 
θα βαρύνει το προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού 
έτους 2012 και συγκεκριμένα τον κωδικό, (ΚΑ.20.6422.01), 
με τίτλο «οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινου−
μένων υπαλλήλων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 28 Μαΐου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 48718/3613 (5)
Συμπλήρωση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Ελέγ−

χου Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των Νομών 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυ−
τικής Ελλάδας και Ιονίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (αρ. 280) (ΦΕΚ 87/Α/

7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 26/
2012 (ΦΕΚ 57/Α΄/15−03−2012) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
21 παρ. 9α και του αρ. 28 παρ. 2 και 3 του Ν. 3023/2002 
(ΦΕΚ 146/τ. Α΄/25−06−2002) «Χρηματοδότηση των πολιτι−
κών κομμάτων από το κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προ−
βολή,  δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των 
πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών». 

3. Την με αριθμ. 44089/3379/22−05−2012 απόφασή μας 
περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου Εκλογικών Πα−
ραβάσεων στις έδρες των Νομών της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ 1726/B΄/22−05−2012, ΑΔΑ Β4ΛΕΟΡ1Φ−4ΝΓ).

4. Την με αριθμ. 74/2012 απόφαση του Α1΄ Πολιτικού 
Τμήματος του Αρείου Πάγου, με την οποία έγινε η ανακή−
ρυξη των συνδυασμών των κομμάτων και συνασπισμών 
κομμάτων, που έχουν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς 
τουλάχιστον στο 70% των εκλογικών περιφερειών της 
χώρας, όπως αυτές ορίζονται με το π.δ. 381/2002.

5.  Το Π.Δ. 381/2002 «Καθορισμός των βουλευτικών 
εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βου−
λευτικές εκλογές» (ΦΕΚ 332 Α΄).

6. Το αρ. 22268/03−06−2012 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών για τη συμπλήρωση Επιτροπών Ελέγχου 
Εκλογικών Παραβάσεων.

7. Τις σχετικές προτάσεις των πολιτικών κομμάτων με 
τις οποίες έχουν ορίσει τους εκπροσώπους τους που 
θα μετέχουν στην ανωτέρω Επιτροπή και το γεγονός 
ότι η προθεσμία της παρ. 3 του αρ. 28 του Ν. 3023/2002 
δεν έχει παρέλθει μέχρι σήμερα.

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

Τη συμπλήρωση της συγκροτηθείσας με την αριθμ. 
44089/3379/22−05−2012 απόφαση Επιτροπής Ελέγχου 
Εκλογικών Παραβάσεων στις έδρες των Νομών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτι−
κής Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 1726/Β΄/22−05−2012, ΑΔΑ 
Β4ΛΕΟΡ1Φ−4ΝΓ), με τους παρακάτω εκπροσώπους πολι−
τικών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων, ως τακτικά 
και αναπληρωματικά μέλη, ως εξής:

I. Για το Νομό Αχαΐας:
• Γεώργιος Κανέλλης, εκπρόσωπος του κόμματος ΟΙ−

ΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
• Ιωάννης Ευθυμιόπουλος, εκπρόσωπος του κόμμα−

τος ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, με αναπληρωματικό μέλος τον 
Γιάννη Βερώνη 

• Γιώργος Αγαλιώτης, εκπρόσωπος του κόμματος 
Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

II. Για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας:
• Γρηγόρης Μέγκουλης, εκπρόσωπος του κόμματος 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
• Βασίλης Ζμπούκης, εκπρόσωπος του κόμματος 

Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

III. Για το Νομό Ηλείας:
• Αθανάσιος Κεφάλας, εκπρόσωπος του κόμματος 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
• Κώστας Βόλλας, εκπρόσωπος του κόμματος Δη−

μιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

IV. Για το Νομό Αρκαδίας:
• Βασίλειος Γιόκαρης, εκπρόσωπος του κόμματος ΟΙ−

ΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
• Προκόπης Καλτεζιώτης, εκπρόσωπος του κόμματος 

Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

V. Για το Νομό Αργολίδας:
• Παναγιώτης Λούρης, εκπρόσωπος του κόμματος 

Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

VI. Για το Νομό Κορινθίας:
• Βασίλειος Κελλάρης, εκπρόσωπος του κόμματος 

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
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• Θεόδωρος Μάρκος, εκπρόσωπος του κόμματος 
Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

VII. Για το Νομό Λακωνίας:
• Ελπιδοφόρος Καλαματιανός,  εκπρόσωπος του κόμ−

ματος ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
• Παναγιώτης Κακαλέτρης, εκπρόσωπος του κόμμα−

τος Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύ−
θερη Συμμαχία)

VIII. Για το Νομό Μεσσηνίας:
• Νίκος Σαράντης, εκπρόσωπος του κόμματος ΟΙΚΟ−

ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
• Παναγιώτης Φράγκος, εκπρόσωπος του κόμματος 

Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

IX. Για το Νομό Κέρκυρας 
• Μαριλύ Αργυροκαστρίτη, εκπρόσωπος του κόμματος 

Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

X. Για το Νομό Ζακύνθου, 
• Ηλίας Παπαδάτος, εκπρόσωπος του κόμματος Δη−

μιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

XI. Για το Νομό Κεφαλληνίας, 
• Χρήστος Γραμμένος, εκπρόσωπος του κόμματος 

Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

XII. Για το Νομό Λευκάδας, 
• Δημήτρης Αραβανής, εκπρόσωπος του κόμματος 

Δημιουργία ξανά (δημιουργία ξανά−Δράση−Φιλελύθερη 
Συμμαχία)

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 5 Ιουνίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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