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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ141 (1)

  Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αντιπρόεδρο της
 Κυβέρνησης Θεόδωρο Πάγκαλο.

   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

   Έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις 
αα) του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137)
ββ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α 98)

β) το π.δ. 187/7−10−2009 ΦΕΚ Α 214, με το οποίο διο−
ρίσθηκε Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ο Θεόδωρος 
Πάγκαλος.

γ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναθέτουμε στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Θεό−
δωρο Πάγκαλο τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Το συντονισμό του κυβερνητικού έργου στους το−
μείς αρμοδιότητας:

αα) του ΚΥΣΕΑ, όπως οι αρμοδιότητες αυτές καθορί−
ζονται ειδικότερα στο άρθρο 2 παρ. 4 της ΠΥΣ 31/2000 
(άρθρο 19 π.δ. 63/2005).

ββ) της Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, όπως 
οι αρμοδιότητες αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5 
της, ΠΥΣ 31/2000, ΦΕΚ Α 134, ( άρθρο 21 παρ. 4 π.δ. 
63/2005).

β) Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του αυτής ο Αντι−
πρόεδρος της Κυβέρνησης:

αα) Ενημερώνεται:
− για τα μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα προγράμ−

ματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας, 
καθώς και τα μείζονα προγράμματα εκσυγχρονισμού, 
έρευνας, προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων 
και υλικού.

− για τα θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής 
γενικότερης σημασίας

ββ) Συντονίζει την εφαρμογή του οικονομικού προ−
γράμματος της Κυβερνήσεως.

γγ) Προεδρεύει του ΚΥΣΕΑ και της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής σε περίπτωση κωλύματός μας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2009

   Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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    Αριθμ. 335846 (2)
Έγκριση και κατανομή υπερωριακής εργασίας προ−

σωπικού του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 
(Ι.Γ.Ε.) – Ν.Π.Δ.Δ. – εποπτείας Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τις απογευματινές 
ώρες καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 
έτους 2009. 

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 16 του Ν. 3205/23−12−2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) 

«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
και Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις». 

β) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα».

2. Την αριθ. πρωτ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία 
παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων 
του Ν. 3205/2003. 

3. Το αριθμ. 9/23−6−2009 απόσπασμα πρακτικού του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών 
Επιστημών (Ι.Γ.Ε.), για υπερωριακή εργασία κατά τις 
απογευματινές ώρες και αργίες για το έτος 2009. 

4. Το αριθμ. 508/30−11−2009 έγγραφο του Ι.Γ.Ε.
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 

αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 18.000,00 ευρώ περί−
που και υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό 
του Ι.Γ.Ε. για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 
έτους 2009, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το έτος 2009 συνολικά 2.128 ώρες 
που αφορούν υπερωριακή εργασία με αμοιβή ύψους 
18.000,00 ευρώ περίπου κατά τις απογευματινές ώρες, 
καθώς και υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και κατανέμουμε αυτές 
σε δέκα τέσσερις (14) υπαλλήλους (μονίμους και απο−
σπασμένους) του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών 
(Ι.Γ.Ε.) των κλάδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, για την αντιμετώ−
πιση εποχικών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών. 

2. Για την κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία κα−
ταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003.

3. Υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή του ανωτέρω 
είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ι.Γ.Ε.

4. Η παραπάνω απασχόληση του προσωπικού, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κρίνεται αναγκαία για την κά−
λυψη λειτουργικών αναγκών του ΙΓΕ δεδομένου ότι:

α. Το Κτήμα Συγγρού καλύπτει έκταση 1.000 στρεμμά−
των η οποία πρέπει να φυλάσσεται όλο το 24ωρο. 

β. Πραγματοποιούνται μαθήματα βραχείας (τετράμη−
νης) διάρκειας δύο (2) φορές το χρόνο κατά τις απο−
γευματινές ώρες και χρειάζεται η παρουσία διοικητικού 
προσωπικού. 

5. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο 
μηνιαίως και συνολικά μέχρι 120 ώρες για τον καθένα. 

6. Η υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δε−
καέξι (16) ώρες κατά περίπτωση ανά υπάλληλο το μήνα. 

7. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και δεν έχει αναδρομική ισχύ πέραν του 
μηνός από την ημερομηνία δημοσίευσής της. 

   Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2009

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
    Αριθμ. 08/ΔΤΑ/20801 (3)
Έγκριση τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νο−

μικού Προσώπου ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ. 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργά−

νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/
Α/30.5.97).

2) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/
08−06−06).

3) Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση & τα Κυβερνητικά Όργα−
να που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 
(ΦΕΚ98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής κά−
λυψη δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε κανο−
νιστικής διάταξης.

4) Την αριθ. οικ. 6493/2008 (ΦΕΚ 1152/Β/24−06−2008) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής 
για μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας» στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Αν. 
Αττικής.

5) Την αριθμ. 08/ΔΤΑ/4766/2002 (ΦΕΚ 545/Β/2−5−2002) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττι−
κής περί: «Σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου στο Δήμο 
Παιανίας του Νομού Αττικής με το όνομα «Αθλητικός 
Οργανισμός Δήμου Παιανίας»». 

7) Την αριθ. 191/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Παιανίας περί: «Έγκριση τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Αθλητι−
κός Οργανισμός Δήμου Παιανίας», αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 08/ΔΤΑ/4766/2002 (ΦΕΚ 
545/Β/2−5−2002) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής που αφορά «Σύσταση ίδιου Νομικού 
Προσώπου στο Δήμο Παιανίας του Νομού Αττικής με 
το όνομα «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας»», το 
κείμενο της οποίας διαμορφώνεται ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 −
 ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Συστήνουμε ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας» στο Δήμο Παι−
ανίας του Νομού Αττικής

Άρθρο 2 −
 ΕΔΡΑ

Έδρα του Νομικού Προσώπου θα είναι ο Δήμος Παι−
ανίας. 
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Άρθρο 3 − 
ΣΚΟΠΟΣ

α. Η συντήρηση και επίβλεψη λειτουργίας αθλητικών 
εγκαταστάσεων του Δήμου Παιανίας. 

β. Η δημιουργία χώρων αθλοπαιδιών στα όρια του 
Δήμου. 

γ. Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού (γυμνα−
στές, προπονητές, φροντιστές, αθλητίατροι, εργοφυσιο−
λόγοι, διαιτολόγοι) με σκοπό την ανάπτυξη του μαζικού 
αθλητισμού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων του 
Δήμου. Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από την εκπαίδευση 
(πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), αλλά και μέσω άλ−
λων κοινωνικών ή πολιτιστικών φορέων που δραστηρι−
οποιούνται στην πόλη. 

δ. Η συνεργασία με εδρεύοντα και λειτουργούντα με 
έδρα το Δήμο αθλητικά σωματεία και η υποστήριξή 
τους, για τη δημιουργία και ανάπτυξη τμημάτων υπο−
δομής κατά κλάδο άθλησης και η διενέργεια ειδικών 
τουρνουά για όλες τις μικρές ηλικίες αγοριών και κορι−
τσιών. Επίσης η ενίσχυση των σωματείων του Δήμου για 
την επίτευξη κατά το δυνατόν υψηλότερων αγωνιστικών 
στόχων και διακρίσεων, με αποτέλεσμα την προβολή 
της Παιανίας σε πανελλήνια κλίμακα, αλλά και εκτός 
Ελλάδας. 

ε. Η εκπόνηση και υλοποίηση της συνολικής αθλητικής 
πολιτικής του Δήμου Παιανίας μέσω του προγραμματι−
σμού προγραμμάτων άθλησης, αλλά και αναψυχής για 
όλους τους Δημότες. 

στ. Η συνεργασία με άλλους κρατικούς, δημοτικούς, 
ιδιωτικούς και άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξω−
τερικό, με σκοπό την ενίσχυση και προώθηση των αθλη−
τικών δραστηριοτήτων, καθώς και την εξοικονόμηση 
πόρων. 

ζ. Η καλλιέργεια των αθλητικών και πνευματικών δρα−
στηριοτήτων και ικανοτήτων των δημοτών ΜΗ ΑΘΛΗ−
ΤΩΝ, κατά ηλικία και κλάδο ενδιαφέροντος, με διοργά−
νωση ειδικών δημοτικών και διαδημοτικών αγωνιστικών 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

η. Η σύνδεση πολιτισμού και αθλητισμού με διοργά−
νωση όχι μόνον αμιγώς αθλητικών αγωνιστικών, αλλά 
και πολιτιστικών ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων κ.λ.π., 
ταυτόχρονα ή ξεχωριστά, με σκοπό την εξύψωση του 
φίλαθλου και ιδιαίτερα του Ολυμπιακού Πνεύματος. 

Άρθρο 4 −
 ΠΟΡΟΙ

α. Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από το Δήμο Παι−
ανίας και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση η οποία θα 
διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του 
Νομικού Προσώπου 

β. Οι κάθε μορφής και είδους εισφορές, νόμιμες συν−
δρομές, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοτήματα από 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

γ. Οι εισπράξεις από τις υπηρεσίες που θα παρέχει 
ως νομικό πρόσωπο και μέσω εντεταλμένων συνεργα−
τών του (π.χ. προπονητές) ο Δημοτικός Οργανισμός 
(π.χ. δικαιώματα εκμάθησης αθλημάτων), αλλά και από 
χορηγίες εκδηλώσεων, εισιτήρια, έσοδα διαφημίσεων 
και κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

δ. Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση είτε ιδιόκτητης πε−
ριουσίας, είτε από παραχωρηθείσα περιουσία (χώρους 
άθλησης και αναψυχής) από το Δήμο Παιανίας. 

ε. Κάθε νόμιμη κρατική παροχή, τακτική ή έκτακτη 
(επιχορήγηση, επιδότηση κ.λ.π.) από Υπουργεία, άλλους 
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικότερα του Δη−
μοσίου. 

Άρθρο 5 − 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

α. Οι χώροι που θα παραχωρηθούν προς χρήση από το 
Δήμο, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

β. Τα οικοδομήματα που τυχόν θα ανεγερθούν, αν οι 
παραπάνω χώροι παραχωρηθούν και κατά δικαίωμα 
κυριότητας. 

γ. Ο κινητός εξοπλισμός και τα αντικείμενα (γραφεία, 
αθλητικά όργανα και υλικό, μηχανολογικός και γραμ−
ματειακός εξοπλισμός κ.λ.π.). 

Άρθρο 6 − 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από εννιαμελές (9) 
Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο μαζί με τους αναπληρω−
τές του θα ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Δή−
μαρχος ή άλλο μέλος, αιρετό ή μη, που ορίζεται από 
αυτόν. 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι: 
α. Τέσσερα (4) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου εκ 

των οποίων τα 2 ορίζονται από την μειοψηφία του δη−
μοτικού συμβουλίου 

β. Τέσσερα(4) μέλη που βάσει της επαγγελματικής ή 
κατ’ άλλο τρόπο ιδιότητάς τους (π.χ. παράγοντες το−
πικών σωματείων με πολυετή αθλητική και διοικητική 
πείρα) που θα έχουν και τις ανάλογες γνώσεις.

Σε περίπτωση που το Νομικό Πρόσωπο απασχολήσει 
πάνω από 10 άτομα ως μόνιμο προσωπικό, ένα μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου θα ορισθεί ως εκπρόσωπος 
των εργαζομένων ο οποίος θα αντικαταστήσει ένα από 
τα 4 μέλη της ανωτέρω παρ. β. 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα 
ακολουθεί τη δημοτική περίοδο και θα λήγει πάντοτε με 
την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στο Δημοτικό Οργανισμό θα λειτουργεί υπό την επο−
πτεία του Δ.Σ. τριμελής εκτελεστική επιτροπή, αποτε−
λούμενη από το Δήμαρχο Παιανίας ως Πρόεδρός της 
και από δύο μέλη του Δ.Σ. που θα ορίζονται από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, με αρμοδιότητες να επιλαμβάνεται 
άμεσα σε κάθε επείγον θέμα στα πλαίσια των σκοπών 
του Οργανισμού, ζητώντας ακολούθως την έγκριση του 
Δ.Σ. 

Σε περίπτωση λύσης, διάλυσης, αναστολής λειτουργί−
ας κ.λ.π. του Αθλητικού Οργανισμού, η περιουσία αυτού 
περιέρχεται αυτομάτως στο Δήμο. 

Για τα περί προσωπικού (προσλήψεις κ.λ.π., δικαιώ−
ματα και υποχρεώσεις) ισχύουν τα προβλεπόμενα στη 
νομοθεσία περί Ο.Τ.Α. 

Το Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί να ιδρύει επιτροπές 
λειτουργίας και να αναθέτει σε αυτές ειδικά καθήκοντα 
για την εύρυθμη εκπλήρωση των σκοπών του. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν όσα θα προβλέπονται 
στον ειδικό κανονισμό λειτουργίας του Αθλητικού 
Οργανισμού, του οποίου το παρόν πρακτικό ίδρυσης θα 
αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος, κατά το περιεχόμενο 
αυτού. Ο κανονισμός θα εγκριθεί και ψηφισθεί από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά 
οριζόμενα στο Δημοτικό κώδικα. 
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Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 50.000,00 Ευρώ σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Παιανίας, στον Κ.Α.00−6712.005 
έτους 2009 του προϋπολογισμού του Δήμου Παιανίας . 
Για το έτος 2010 η ετήσια τακτική δαπάνη θα ανέρχεται 
στο ποσό των 50.000,00€. Για τα επόμενα έτη θα προ−
καλείται ισόποση δαπάνη με το 2010 η οποία θα προ−
βλέπεται από τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Γέρακας, 2 Δεκεμβρίου 2009 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
 Ο Διευθυντής

 ΧΡ. ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ 
F

    Αριθμ. οικ. 2252 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις 

Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις 
νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων κατά το έτος 2010 για υπαλλήλους 
της Δ/νσης Υποστήριξης της Ν.Α.Α.Α.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, όπως 

αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 3254/2004.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 7 του Ν. 2738/ 99.
4. Την ανάγκη για κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών ανα−

γκών έτους 2010 της Διεύθυνσης Υποστήριξης (δημιουρ−
γία των αναγκαίων συνθηκών για την ομαλή λειτουρ−
γία του Γραφείου Νομάρχη καθ’ όλο το 24ωρο εφόσον 
παραστεί ανάγκη, συσκέψεις Συλλογικών Οργάνων και 
Νομάρχη, αντιμετώπιση προβλημάτων από ακραία και−
ρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, σεισμούς κλπ).

5. Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των ανωτέρω υπη−
ρεσιακών αναγκών δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί μόνον 
κατά την διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας και 
ως τούτου απαιτούνται ώρες υπερωριακής απασχόλη−
σης πέραν του ωραρίου και κατά τις Κυριακές και αργί−
ες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων 
ημερών και των Κυριακών και εξαιρέσιμων.

6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον 
οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2010 της Ν.Α.Α.Α., 
αποφασίζουμε:

7. Καθιερώνουμε για το έτος 2010 υπερωριακή απογευμα−
τινή απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και απασχό−
ληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και 
κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και των 

Κυριακών και εξαιρέσιμων στην Διεύθυνση Υποστήριξης 
της Ν.Α.Α.Α. και κατανέμουμε τις ώρες αυτές ως εξής:

Α) 5760 ώρες απογευματινής απασχόλησης για 8 
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υποστήριξης.

Β) 768 ώρες απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες για 4 υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Υποστήριξης.

Γ) 192 ώρες απασχόλησης κατά τις νυχτερινές ώρες 
των εργασίμων ημερών και των Κυριακών και εξαιρέσι−
μων για 1 υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποστήριξης.

Η παροχή της ανωτέρω υπερωριακής εργασίας θα γί−
νει από 1/1/2010 μέχρι 31/12/2010 και σε καμία περίπτωση 
δεν θα υπερβεί τον αριθμό των 60 ωρών απογευματινής 
υπερωριακής απασχόλησης, 16 ωρών εργασίας κατά τις 
Κυριακές και αργίες και 16 ωρών εργασίας κατά τις νυ−
χτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και των Κυριακών 
και εξαιρέσιμων μηνιαίως για κάθε υπάλληλο.

Κάλυψη δαπάνης
Το ύψος της δαπάνης για την ανωτέρω υπερωριακή 

απογευματινή εργασία, για την εργασία κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και εργασία κατά τις 
νυχτερινές ώρες των εργασίμων ημερών και των Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων ανέρχεται στο ύψος των 29.400 € 
και θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί 
στον οικονομικό προϋπολογισμό έτους 2010 της Ν.Α.Α.Α. 
(Ειδικός φορέας 073 «Υπηρεσίες Οικονομικών») και ΚΑΕ 
0511 (20.400 €) και 0512 (9.000 €) αντίστοιχα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της.

   Παλλήνη, 4 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Νομάρχης 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ

F
    Αριθμ. 5596 (5)

Κύρωση Εκουσίου Αναδασμού Αγροκτήματος 
ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ έτους 2007.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.674/77 άρθρο 15 παρ. 1
2. Τα σχετικά διαγράμματα και πίνακες του Εκουσίου 

Αναδασμού.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−

φώθηκε με τον Αναδασμό το έτος 2007 στην κτηματική 
περιοχή Τροπαιούχου όπως αυτό απεικονίζεται στους 
συνταχθέντες από την Επιτροπή Αναδασμού κτηματολο−
γικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Φλώρινα, 1 Δεκεμβρίου 2009 

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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