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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Κ1−884 οικ.
(1)
Καθορισµός των απαιτούµενων στοιχείων που κατα−
χωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ. των υπόχρεων
προσώπων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργα−
να» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 137).
Β) Του Ν. 2362/1995 «Περί δηµοσίου λογιστικού ελέγ−
χου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 247).
Γ) Του Ν. 2472/1997 «Προστασία του ατόµου από την
επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 50).
∆) Το άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 «Αναβάθµιση της πο−
λιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102).
Ε) Του Ν. 3419/2005 «Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)
και Εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας»
(ΦΕΚ Α΄ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και
ιδίως τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 6 αυτού.

ΣΤ) Του Ν. 3853/2010 «Απλοποίηση διαδικασιών σύ−
στασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90).
Ζ) Του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική διαχείριση και
ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).
Η) Του Ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού περι−
βάλλοντος − Νέα εταιρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες
Ακινήτων − Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλι−
είας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 86).
Θ) Του Π.∆. 397/1988 «Οργανισµός του Υπουργείου
Εµπορίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄
185).
Ι) Του Π.∆. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98).
ΙΑ) Του Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονοµικών, Συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας
και Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής και
Μετονοµασία του σε “Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας”, Μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και Υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213).
ΙΒ) Του Π.∆. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.»
(ΦΕΚ Α΄ 147).
IΓ) Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243) «∆ιορισµός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
Ι∆) Της υπ’ αριθµ. Υ13/24.11.2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισµός Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ Β΄ 2740).
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2. Την υπ’ αριθµ. Β1−6243/31.1.2012 απόφαση συγκρό−
τησης Οµάδας Εργασίας και το πόρισµα των εργασιών
της.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισµό,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζονται
οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη
Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 3419/2005,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), και αφορούν στην
εγγραφή και κάθε περαιτέρω καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
των υπόχρεων νοµικών και φυσικών προσώπων.
Άρθρο 2
Καταχωρίσεις στη Μερίδα
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 και στην παράγρα−
φο 2 του άρθρου 6 του Ν. 3419/2005, όπως έχουν τρο−
ποποιηθεί και ισχύουν, αναφέρονται τα γενικά στοιχεία
που καταχωρίζονται σε κάθε περίπτωση στη Μερίδα
και αφορούν κάθε πρόσωπο και κάθε ένωση προσώπων
που εγγράφεται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τις παραγρά−
φους 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει (εφεξής υπόχρεο εγγραφής
στο Γ.Ε.ΜΗ).
2. Επιπλέον των όσων αναφέρονται ανωτέρω στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα ειδικά στοι−
χεία, για κάθε υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τα οποία
πρέπει να καταχωρίζονται στη Μερίδα, είναι αυτά που
αναφέρονται στα άρθρα που ακολουθούν.
3. Επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται στα πα−
ρακάτω άρθρα, στην Μερίδα κάθε υπόχρεου εγγραφής
στο Γ.Ε.ΜΗ. καταχωρίζεται και κάθε άλλο στοιχείο του
οποίου η καταχώριση προβλέπεται από ειδικότερες
διατάξεις.
Άρθρο 3
Φυσικά Πρόσωπα της περ. α)
της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα των φυ−
σικών προσώπων της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1
του Ν. 3419/2005, είναι τα εξής:
1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης δι−
εύθυνση κατοικίας) του φυσικού προσώπου φορέα της
επιχείρησης.
2. Η εµπορική επωνυµία και ο διακριτικός τίτλος, η
έδρα και η πλήρης διεύθυνση της επιχείρησης.
3. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα−
σίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.
4. Το αντικείµενο της εµπορίας, επιχείρησης ή οι−
κονοµικής δραστηριότητας όπως προσδιορίζεται από
τον κύριο και τυχόν δευτερεύοντες κωδικούς αριθµούς
δραστηριότητας (ΚΑ∆) και κάθε µεταβολή ή διακοπή
αυτών
5. Ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.).
Άρθρο 4
Προσωπικές Εταιρείες
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα προσω−
πικής εταιρείας, είναι τα εξής:

1. Η εταιρική σύµβαση µαζί µε όλες τις τροποποιήσεις
σε κωδικοποιηµένη µορφή.
2. Η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε µετα−
γενέστερη µεταβολή, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση
της εταιρείας.
3. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης δι−
εύθυνση κατοικίας) και η έκταση των εξουσιών των
εταίρων και του εκάστοτε διαχειριστή. Αν τα πρόσω−
πα του προηγούµενου εδαφίου είναι νοµικά πρόσωπα,
τους αριθµούς Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχουν, και τα βασικά
στοιχεία εξατοµίκευσής τους (επωνυµία, νοµική µορφή,
έδρα).
4. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα−
σίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. των
εταίρων και του εκάστοτε διαχειριστή.
5. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) της εταιρείας και κάθε µεταβολή
ή διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθµός φορολογικού
µητρώου (Α.Φ.Μ.) της εταιρείας, των εταίρων και του
εκάστοτε διαχειριστή.
Άρθρο 5
Ανώνυµες Εταιρείες
Tα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Ανώνυ−
µης Εταιρείας είναι τα προβλεπόµενα στα άρθρα 7α
παρ. 1 και 7β παρ. 4 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, και
επιπλέον
1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύ−
θυνση κατοικίας) των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και των εκπροσώπων αυτής. Αν τα πρόσωπα του προη−
γούµενου εδαφίου είναι νοµικά πρόσωπα, τους αριθµούς
Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχουν, και τα βασικά στοιχεία εξα−
τοµίκευσής τους (επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα).
2. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα−
σίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. των
ιδρυτών και των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
3. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) της εταιρείας και κάθε µεταβολή
ή διακοπή αυτών, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µη−
τρώου (Α.Φ.Μ.) της εταιρείας, των µελών του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου και των εκπροσώπων αυτής.
Άρθρο 6
Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Εται−
ρείας Περιορισµένης Ευθύνης είναι τα προβλεπόµενα
στα άρθρα 8 παρ. 1 και 4 του Ν. 3190/1955 όπως ισχύει,
και επιπλέον:
1. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης δι−
εύθυνση κατοικίας) των διαχειριστών και των εκπροσώ−
πων αυτής. Αν τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου
είναι νοµικά πρόσωπα, τους αριθµούς Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον
υπάρχουν, και τα βασικά στοιχεία εξατοµίκευσής τους
(επωνυµία, νοµική µορφή, έδρα)
2. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα−
σίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. των
ιδρυτών, των εταίρων και των διαχειριστών.
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3. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) και κάθε µεταβολή ή διακοπή αυ−
τών, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.)
της εταιρείας, των εταίρων και των διαχειριστών.
4. Εάν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, τα πλήρη στοι−
χεία του µοναδικού εταίρου.
Άρθρο 7
Ανώνυµες Εταιρείες µε µετοχές
εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Ανώνυ−
µης Εταιρείας µε µετοχές εισηγµένες σε οργανωµένη
αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα είναι αυτά που προβλέ−
πονται στο άρθρο 5 της παρούσας και επιπλέον η άδεια
εισαγωγής των µετοχών τους (αρχικής και µεταγενέστε−
ρων) σε οργανωµένη αγορά που εδρεύει στην Ελλάδα,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8
Ανώνυµες Εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και
Ανώνυµες Εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Ανώνυ−
µης Εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου και Ανώνυ−
µης Εταιρείας διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων είναι
αυτά που προβλέπονται από το άρθρο 5 της παρούσας
απόφασης και επιπλέον η ειδική άδεια λειτουργίας της
εταιρείας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 28 του Ν. 3606/2007 και στο
άρθρο 6 του Ν. 3283/2004, αντίστοιχα..
Άρθρο 9
Πιστωτικά Ιδρύµατα
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα ενός
πιστωτικού ιδρύµατος, είναι αυτά που προβλέπονται
στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και επιπλέον
η ειδική άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύµατος
από την Τράπεζα της Ελλάδος, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 5 του Ν. 3601/2007.
Άρθρο 10
Ανώνυµες Ασφαλιστικές Εταιρείες
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Ανώ−
νυµης ασφαλιστικής Εταιρείας, είναι αυτά που προ−
βλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και
επιπλέον η ειδική άδεια λειτουργίας από το άρθρο 3
του Ν.∆. 400/1970.
Άρθρο 11
Ευρωπαϊκές Εταιρείες
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα µιας
ευρωπαϊκής εταιρείας είναι αυτά που προβλέπονται
στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης και επιπλέον
τα εξής:
1. Η απόφαση ή πράξη σύστασης της ευρωπαϊκής εται−
ρείας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό 2157/2001/ΕΚ και το
Ν. 3412/2005.
2. Η απόφαση για τη µεταφορά της κεντρικής διοίκη−
σης της εταιρείας στην ελληνική επικράτεια ή, εφόσον
βρίσκεται ήδη στην ελληνική επικράτεια η απόφαση
µεταφοράς της σε άλλο κράτος µέλος.
3. Κάθε στοιχείο που σύµφωνα µε το νόµο δηµοσιεύ−
εται στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινο−
τήτων (άρθρο 14 Κανονισµού 2157/2001/ΕΚ).
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Άρθρο 12
Υποκαταστήµατα ηµεδαπών υπόχρεων
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα υποκα−
ταστήµατος ηµεδαπής υπόχρεου είναι τα εξής:
1. Η πράξη από την οποία προκύπτει η ίδρυση του
υποκαταστήµατος.
2. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονο−
µατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή δια−
βατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση
κατοικίας) και ο Α.Φ.Μ. του ή των προσώπων που έχουν την
εξουσία να δεσµεύουν τον υπόχρεο εφόσον δεν ταυτίζο−
νται µε το υπάρχον για τη δραστηριότητα του υποκατα−
στήµατος και να τον εκπροσωπούν ενώπιον δικαστηρίου,
µε µνεία της έκτασης των αρµοδιοτήτων τους.
3. Η επωνυµία του υποκαταστήµατος, εφόσον δεν
είναι ίδια µε την επωνυµία της εταιρείας, η διεύθυνση
και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως και το αντικείµενο
εργασιών του υποκαταστήµατος.
4. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) του υποκαταστήµατος και κάθε
µεταβολή ή διακοπή αυτών.
5. Το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.
Άρθρο 13
Υποκαταστήµατα στην ηµεδαπή αλλοδαπών εταιρει−
ών της περιπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του Ν. 3419/2005
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα υπο−
καταστήµατος στην ηµεδαπή αλλοδαπής εταιρείας
της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 1 του Ν. 3419/2005 είναι
τα προβλεπόµενα στα άρθρο 7α παρ. 2, 50 και 50α του
Κ.Ν. 2190/1920 και επιπλέον:
1. Ο Α.Φ.Μ. του ή των µονίµων εκπροσώπων της εται−
ρίας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος,
2. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια ερ−
γασίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.,
του ή των µονίµων εκπροσώπων της εταιρείας για τη
δραστηριότητα του υποκαταστήµατος,
3. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) του υποκαταστήµατος και κάθε
µεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και
4. Ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπο−
καταστήµατος.
Άρθρο 14
Υποκαταστήµατα στην ηµεδαπή αλλοδαπών
εταιρειών της περιπτωσης η΄της παρ. 1 του
Ν. 3419/2005
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα υποκα−
ταστήµατος στην ηµεδαπή αλλοδαπής εταιρείας της
περίπτωσης η΄ της παρ. 1 του Ν. 3419/2005 είναι, τα
προβλεπόµενα στα άρθρα 7α παρ. 3 και 50 επ. του
Κ.Ν. 2190/1920, και επιπλέον:
1. Ο Α.Φ.Μ του ή των µονίµων εκπροσώπων της εται−
ρείας για τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος,
2. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια ερ−
γασίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.,
του ή των µονίµων εκπροσώπων της εταιρείας για τη
δραστηριότητα του υποκαταστήµατος,
3. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) του υποκαταστήµατος και κάθε
µεταβολή ή διακοπή αυτών, καθώς και
4. Ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του υπο−
καταστήµατος.
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Άρθρο 15
Υποκαταστήµατα στην ηµεδαπή αλλοδαπών
προσώπων της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του
Ν. 3419/2005
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα υποκα−
ταστήµατος στην ηµεδαπή αλλοδαπού προσώπου της
περιπτωσης θ΄ της παρ. 1 του Ν. 3419/2005 είναι:
1. Η πράξη του κατά περίπτωση αρµοδίου οργάνου,
σχετικά µε την ίδρυση του υποκαταστήµατος.
2. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης δι−
εύθυνση κατοικίας) και ο Α.Φ.Μ. του ή των προσώπων
που έχουν την εξουσία να δεσµεύουν τον υπόχρεο για
τη δραστηριότητα του υποκαταστήµατος και να τον εκ−
προσωπούν ενώπιον δικαστηρίου, µε µνεία της έκτασης
των αρµοδιοτήτων τους.
3. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια ερ−
γασίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.,
του ή των µονίµων εκπροσώπων της εταιρείας για τη
δραστηριότητα του υποκαταστήµατος.
4. Η επωνυµία του υποκαταστήµατος, η διεύθυνση
και τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως και το αντικείµενο
εργασιών του υποκαταστήµατος.
5. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) και κάθε µεταβολή ή διακοπή
αυτών, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του υποκαταστήµατος
6. Το κλείσιµο του υποκαταστήµατος.
Άρθρο 16
Αστικοί, Αλληλασφαλιστικοί
και Πιστωτικοί Συνεταιρισµοί
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα αστικού,
αλληλασφαλιστικού και πιστωτικού συνεταιρισµού είναι,
τα προβλεπόµενα ως καταχωρητέα από τις διατάξεις
του Ν. 1667/1986 Αστικοί συνεταιρισµοί και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 196/Α΄/6.12.1986) ως ισχύει στο Μητρώο
Αστικών Συνεταιρισµών και επιπλέον ο κύριος και τυχόν
δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί δραστηριότητας (ΚΑ∆)
του συνεταιρισµού και κάθε µεταβολή ή διακοπή αυτών
και ο Α.Φ.Μ. του συνεταιρισµού καθώς και τα πλήρη
στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο
γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τό−
πος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας)
και ο Α.Φ.Μ. των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και
των εκπροσώπων αυτού.
Άρθρο 17
Ευρωπαϊκοί Όµιλοι Οικονοµικού Σκοπού
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα Ευρω−
παϊκού Οµίλου Οικονοµικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.) είναι τα
προβλεπόµενα στο άρθρο 5 του Π.∆. 38/1992 και επι−
πλέον οι κωδικοί αριθµοι δραστηριότητας και ο Α.Φ.Μ.
του Ε.Ο.Ο.Σ. καθώς και τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας
(ονοµατεπώνυµο, ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός
δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος
γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας) και ο Α.Φ.Μ. των
διαχειριστών και των εκπροσώπων αυτού
Άρθρο 18
Κοινοπραξίες
1. Αν η κοινοπραξία συστήθηκε µε σκοπό τον συντονι−
σµό της δραστηριότητας των µελών της, στην Μερίδα

της καταχωρίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται περί
αστικής εταιρείας στο άρθρο 18 της παρούσας, το οποίο
εφαρµόζεται αναλογικά.
2. Αν η κοινοπραξία ασκεί εµπορική δραστηριότητα,
καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην Μερί−
δα της καταχωρίζονται τα στοιχεία που προβλέπονται
περί οµορρύθµων εταιρειών στο άρθρο 4 της παρούσας,
το οποίο εφαρµόζεται αναλογικά.
Άρθρο 19
Αστικές Εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο
Γ.Ε.ΜΗ αστικής εταιρείας του άρθρου 784 ΑΚ είναι τα
εξής:
1. Το έγγραφο σύστασης µαζί µε όλες τις τροποποι−
ήσεις σε κωδικοποιηµένη µορφή.
2. Η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε µετα−
γενέστερη µεταβολή, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση
της εταιρείας.
3. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης
διεύθυνση κατοικίας) και η έκταση των εξουσιών του
εκάστοτε διαχειριστή.
4. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα−
σίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. των
εταίρων και του εκάστοτε διαχειριστή.
5. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) της εταιρείας και κάθε µεταβολή
ή διακοπή αυτών και ο αριθµός φορολογικού µητρώου
(Α.Φ.Μ.) της εταιρείας και του εκάστοτε διαχειριστή.
Άρθρο 20
Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες
Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα ιδιωτικής
κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 52 του Ν. 4072/2012 όπως ισχύει, και επιπλέον
1. Το έγγραφο σύστασης µαζί µε όλες τις τροποποι−
ήσεις σε κωδικοποιηµένη µορφή.
2. Η εταιρική επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος, η έδρα
και η πλήρης διεύθυνση, ο σκοπός, η διάρκεια, οι ει−
σφορές κατά κατηγορία και η αξία αυτών, το κεφάλαιο
της εταιρείας, ο συνολικός αριθµός των εταιρικών µε−
ριδίων.
3. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης δι−
εύθυνση κατοικίας) των εταίρων µε εγγυητικές εισφο−
ρές, των διαχειριστών και των εκπροσώπων αυτής. Αν
τα πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου είναι νοµικά
πρόσωπα, τους αριθµούς Γ.Ε.ΜΗ., εφόσον υπάρχουν,
και τα βασικά στοιχεία εξατοµίκευσής τους (επωνυµία,
νοµική µορφή, έδρα).
4. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα−
σίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. των
ιδρυτών, των εταίρων και των διαχειριστών.
5. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) και κάθε µεταβολή ή διακοπή αυ−
τών, καθώς και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.)
της εταιρείας, των εταίρων και των διαχειριστών.
6. Εάν η εταιρεία είναι µονοπρόσωπη, τα πλήρη στοι−
χεία του µοναδικού εταίρου.
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Άρθρο 21
Λοιπά νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων
Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 2,
τα στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα στο Γ.Ε.ΜΗ
λοιπών νοµικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων είναι
τα εξής:
1. Η νοµική µορφή.
2. Το έγγραφο σύστασης µαζί µε όλες τις τροποποι−
ήσεις σε κωδικοποιηµένη µορφή.
3. Η επωνυµία, ο διακριτικός τίτλος και κάθε µεταγε−
νέστερη µεταβολή, η έδρα και η πλήρης διεύθυνση, η
διάρκεια του νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώ−
πων και το ύψος του τυχόν κεφαλαίου.
4. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας
ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης δι−
εύθυνση κατοικίας) και ο Α.Φ.Μ. του ή των προσώπων
που ως όργανα, µέλη οργάνου, ή υποκατάστατα όργα−
να διοικούν, εκπροσωπούν, εποπτεύουν ή ελέγχουν το
νοµικό πρόσωπο ή την ένωση προσώπων.
5. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοµατεπώνυµο,
ονοµατεπώνυµο γονέων, αριθµός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύ−
θυνση κατοικίας) και ο Α.Φ.Μ. των εταίρων ή µελών του
νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων µε αναφο−
ρά της έκτασης ευθύνης τους για τις υποχρεώσεις.
6. Η άδεια διαµονής και, όπου απαιτείται, άδεια εργα−
σίας προκειµένου για υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε. των
προσώπων των παραγράφων 4 και 5.
7. Ο κύριος και τυχόν δευτερεύοντες κωδικοί αριθµοί
δραστηριότητας (ΚΑ∆) και κάθε µεταβολή ή διακοπή
αυτών και ο αριθµός φορολογικού µητρώου (Α.Φ.Μ.) του
νοµικού προσώπου ή της ένωσης προσώπων.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
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, 19 Απριλίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ

F
Αριθµ. 12842/657
(2)
Υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου της Περιφερειακή Ενότητας
Λέσβου για το διάστηµα από Απρίλιο έως Αύγου−
στο του 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδάφιο 2 του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παρ. 7 του Ν. 2738/
1999 «Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοί−
κηση» (ΦΕΚ 180/Α΄/1999).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατη−
γικής 2012−2015».
6. Την υπ’ αριθµ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονοµικών Γ.Λ.Κ. αναφορικά µε την υπε−
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων.
7. Τις υπ’ αριθµ. 259/3.4.2012, 260/3.4.2012, 115/6.3.2012
και 114/6.3.2012 αποφάσεις δέσµευσης πιστώσεων στο
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012 Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου / Π.Ε. Λέσβου
8. Το γεγονός ότι έντεκα (11) υπάλληλοι εκ των οποί−
ων, τέσσερις (4) υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων Π.Ε. Λέσβου, δύο (2) υπάλληλοι της Αυτοτελούς
∆ιεύθυνσης Πολιτικής που απασχολούνται µε έκτα−
κτες ανάγκες (πληµµύρες, κατολισθήσεις, πυρκαγιές,
χιονοπτώσεις κ.α), ένας (1) υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης
∆ιοίκησης, ένας (1) υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εξυπη−
ρέτησης του Πολίτη που απασχολούνται υπερωριακά
µε την γραµµατειακή υποστήριξη της Οικονοµικής Επι−
τροπής και της Επιτροπής Χωροταξίας − Περιβάλλοντος
και Υποδοµών και τρείς (3) υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης
Αγροτικής Οικονοµίας που απασχολούνται υπερωριακά
µε τον έλεγχο διακίνησης νωπών προϊόντων κατά την
εισαγωγή τους στην Ελλάδα από το εξωτερικό, της
Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, για την αντιµετώπι−
ση των οποίων θα απασχοληθεί το προσωπικό των
ανωτέρω ∆ιευθύνσεων πέραν του κανονικού ωραρίου
εργασίας τους, αποφασίζουµε:
Α) ∆ιαπιστώνουµε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση τεσσάρων (4) υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λέσβου, ενός (1) υπαλλήλου της
∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης, ενός (1) υπαλλήλου της ∆ιεύ−
θυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τριών (3) υπαλλή−
λων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και δύο (2)
υπαλλήλων της Αυτοτελούς Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για το χρονικό διάστηµα
από Απρίλιο − Αύγουστο έτους 2012 λόγω αυξηµένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουµε µε αµοιβή υπερωριακή απασχόληση
κατά τις απογευµατινές ώρες των εργάσιµων ηµερών
και Κυριακών − Εξαιρεσίµων ηµερών για το έτος 2012
µέχρι 1820 ωρών συνολικά και για τους έντεκα ( 11 )
υπαλλήλους της Π.Ε. Λέσβου ως κατωτέρω:
1. Μέχρι 720 ώρες συνολικά για δύο (2) Οδηγούς και
δύο (2) Χειριστές Μηχανηµάτων της ∆ιεύθυνσης Τεχνι−
κών Έργων.
2. µέχρι 100 ώρες για µία (1) υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης
∆ιοίκησης.
3. Μέχρι 100 ώρες για µία (1) υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης
Εξυπηρέτησης του Πολίτη.
4. Μέχρι 540 ώρες για τρείς (3) υπαλλήλους της ∆ι−
εύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας.
5. Μέχρι 360 ώρες για δύο (2) υπαλλήλους της Αυτοτε−
λούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας ως κατωτέρω:
Υπερωρίες εργάσιµων ηµερών:
α) ∆ύο (2) υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Οδηγών της ∆ιεύ−
θυνσης Τεχνικών Έργων µε είκοσι (20) ώρες το µήνα
για πέντε (5) µήνες (2x20x5) = 200 ώρες.
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β) ∆ύο (2) υπάλληλοι κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµά−
των της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων µε είκοσι (20) ώρες
το µήνα για πέντε (5) µήνες (2x20x5) = 200 ώρες.
γ) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού−Οικονο−
µικού της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης µε είκοσι (20) ώρες το
µήνα για πέντε (5) µήνες (1x20x5) = 100 ώρες.
ε) Ένας (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού − Οικο−
νοµικού της ∆ιεύθυνσης Εξυπηρέτησης του Πολίτη µε
είκοσι (20) ώρες το µήνα για πέντε (5) µήνες (1x20x5) =
100 ώρες.
στ) Tρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης µε είκοσι (20) ώρες
το µήνα για πέντε (5) µήνες (3x20x5) = 300 ώρες.
ζ) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ένας
(1) υπάλληλος κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών της
Αυτοτελούς ∆/νησς Πολιτικής Προστασίας µε 20 ώρες
το µήνα για πέντε (5) µήνες (2x20x5) = 200 ώρες.
Σύνολο ωρών: 1.100 ώρες.
Υπερωρίες Κυριακών − Εξαιρέσιµων ηµερών:
α) ∆ύο (2) υπαλλήλων κλάδου ∆Ε Οδηγών και δύο (2)
υπαλλήλων κλάδου ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων της
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων µε δεκαέξι 16 ώρες το µήνα
για πέντε (5) µήνες (4x16x5) = 320 ώρες.
β) Tρεiς (3) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης µε δεκαέξι 16 ώρες
το µήνα για πέντε (5) µήνες (3x16x5) = 240 ώρες.
γ) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών και ένας
(1) υπάλληλος κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Σχεδιαστών της
Αυτοτελούς ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας µε δε−
καέξι 16 ώρες το µήνα για πέντε (5) µήνες (2x16x5) =
160 ώρες.
Σύνολο ωρών: 720 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά οι συµµε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείµενο απασχόλησης για
τον κάθε υπάλληλο κατά µήνα, θα γίνει µε απόφασή µας
ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 11.400,00 €
συνολικά θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολο−
γισµού οικονοµικού έτους 2012 του Φορέα 0072 ΚΑΕ
0511.0001 και 0512.0001 και του Φορέα 0291 ΚΑΕ 0511.0001
και 0512.0001.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγµατικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι
Προϊστάµενοι των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 17 Απριλίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ
F
Αριθµ. 11826/229
(3)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της
Περιφερειακής Ενότητας Χίου για το έτος 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδάφιο 2 του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παρ. 7 του Ν. 2738/
1999 «Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοί−
κηση» (ΦΕΚ 180/Α΄/1999).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατη−
γικής 2012−2015».
6. Την υπ’ αριθµ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονοµικών Γ.Λ.Κ. αναφορικά µε την υπε−
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων.
7. Την υπ’ αριθµ. 2070/30.3.2012 απόφαση δέσµευσης
πιστώσεων στο προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου / Π.Ε. Χίου
8. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών, των Υπηρεσιών, για το έτος 2012 α) του Γραφείου
Αντιπεριφερειάρχη Χίου β) της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έρ−
γων γ) της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικού − Οικονοµικού δ) του
Τµήµατος Πληροφορικής ε) της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και στ) του Τµήµατος Πο−
λιτικής Προστασίας, δεδοµένου ότι υπάρχει αυξηµένες
αρµοδιότητες και όγκος εργασίας.
9. Το γεγονός ότι για την αντιµετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι
ασχολήθηκαν και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδοµένου ότι δεν
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουµε:
Α) ∆ιαπιστώνουµε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση σε ενός (1) υπαλλήλου του Γραφείου Αντιπεριφερει−
άρχη Χίου, ενός (1) υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών
Έργων, δεκαέξι (16) υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητι−
κού − Οικονοµικού ενός (1) υπαλλήλου του Τµήµατος Πλη−
ροφορικής, δύο (2) υπαλλήλων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής και ενός υπαλλήλου του
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας για το έτος 2012 για την
κάλυψη λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουµε για το έτος 2012 αµοιβή µε υπερωρι−
ακή απασχόληση κατά τις απογευµατινές ώρες των ερ−
γασίµων ηµερών µέχρι 3375 ωρών συνολικά και για τους
είκοσι δύο υπαλλήλους της Π.Ε. Χίου ως κατωτέρω:
α) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ του
Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Χίου µε είκοσι (20) ώρες
το µήνα για εννέα (9) µήνες (1x20x9) = 180 ώρες.
β) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ∆Ε Οδηγών της ∆ιεύ−
θυνσης Τεχνικών Έργων µε είκοσι (20) ώρες το µήνα
για εννέα (9) µήνες (1x20x9) = 180 ώρες.
γ) Ένας υπάλληλος κλάδου ∆Ε Οδηγών, ένας (1) υπάλ−
ληλος κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικών Γραµµατέων και ένας (1)
υπάλληλος κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού της ∆ι−
εύθυνσης ∆ιοικητικού − Οικονοµικού µε είκοσι (20) ώρες
το µήνα για εννέα (9) µήνες (3x20x9) = 540 ώρες.
δ) Τέσσερις (4) υπάλληλοι κλάδου ΤΕ / ∆ιοικητικού−Λο−
γιστικού, τρεις (3) κλάδου ∆Ε / Οδηγών, πέντε (5) υπάλ−
ληλοι κλάδου ∆ιοικητικών Γραµµατέων και ένας υπάλ−
ληλος του κλάδου ΥΕ / Εργατών µε δεκαέξι (16) ώρες
το µήνα για εννέα (9) µήνες (13x15x9) = 1755 ώρες.
ε) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ του
Τµήµατος Πληροφορικής µε είκοσι (20) ώρες το µήνα
για εννέα (9) µήνες (1x20x9) = 180 ώρες.
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στ) ∆ύο (2) υπάλληλοι κλάδου ΠΕ Κτηνιάτρων της
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής µε
είκοσι (20) ώρες το µήνα για εννέα (9) µήνες (2x20x9) =
360 ώρες.
ζ) Ένας (1) υπάλληλος κλάδου ∆Ε Προσωπικού Η/Υ
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας µε είκοσι (20) ώρες το
µήνα για εννέα (9) µήνες (1x20x9) = 180 ώρες.
Σύνολο ωρών: 3.375 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά οι συµµε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείµενο απασχόλησης για
τον κάθε υπάλληλο κατά µήνα, θα γίνει µε απόφασή µας
ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 15.867,30€,
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού οικο−
νοµικού έτους 2012 του Φορέα 91105−001 ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγµατικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι
Προϊστάµενοι των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 5 Απριλίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ
F
Αριθµ. 12003/609
(4)
Υπερωριακή απασχόληση οκτώ υπαλλήλων της ∆ιεύ−
θυνσης Τεχνικών Έργων και έξι υπαλλήλων της ∆ιεύ−
θυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Σάµου και Ικαρίας για το
διάστηµα από Απριλίου – Σεπτεµβρίου έτους 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του Π.∆. 137/2010 «Οργανισµός της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδάφιο 2 του Ν. 2503/1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 της παρ. 7 του Ν. 2738/
1999 «Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις στη ∆ηµόσια ∆ιοί−
κηση» (ΦΕΚ 180/Α΄/1999).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο − βαθµολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατη−
γικής 2012−2015».
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6. Την υπ’ αριθµ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονοµικών Γ.Λ.Κ. αναφορικά µε την υπε−
ρωριακή απασχόληση των υπαλλήλων.
7. Τις υπ’ αριθµ. 8769/1045/16.3.2012 και 8770/1046/
16.3.2012 αποφάσεις δέσµευσης πιστώσεων στο προϋπο−
λογισµού οικονοµικού έτους 2012 Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου / Π.Ε. Σάµου και Ικαρίας.
8. Το γεγονός ότι οι οκτώ υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάµου που απασχολούνται υπε−
ρωριακά µε έκτακτες ανάγκες (πληµµύρες, κατολισθή−
σεις πυρκαγιές, εκχιονισµούς κ.ά.) και οι έξι υπάλληλοι
της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
για έλεγχο των διακινούµενων ζώντων ζώων και αµνο−
εριφίων σε λιµάνια, σφαγεία κ.ά. των Περιφερειακών
Ενοτήτων Σάµου και Ικαρίας, αποφασίζουµε:
Α) ∆ιαπιστώνουµε την ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση σε έξι (6) Οδηγούς και δύο (2) Χειριστές Μηχανηµά−
των της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Σάµου και
έξι (6) Κτηνιάτρων της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σάµου και Ικαρίας για χρονικό
διάστηµα από Απρίλιο έως Σεπτέµβριο του έτους 2012 για
την κάλυψη λόγω αυξηµένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουµε για χρονικό διάστηµα από Απρίλιο
έως Σεπτέµβριο του έτους 2012 αµοιβή µε υπερωριακή
απασχόληση κατά τις απογευµατινές ώρες των εργασί−
µων ηµερών µέχρι 1680 ωρών συνολικά και για τους δε−
κατέσσερις υπαλλήλους της Π.Ε. Σάµου ως κατωτέρω:
α) Έξι (6) Οδηγοί µε είκοσι (20) ώρες το µήνα για έξι
(6) µήνες (6x20x6) = 720 ώρες.
β) ∆ύο (2) Χειριστές Μηχανηµάτων µε είκοσι (20) ώρες
το µήνα για έξι (6) µήνες (2x20x6) = 240 ώρες.
γ) Έξι (6) Κτηνίατροι µε είκοσι (20) ώρες το µήνα για
έξι (6) µήνες (6x20x6) = 720 ώρες.
Σύνολο ωρών: 1.680 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης, στην οποία θα αναφέρονται ονοµαστικά οι συµµε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείµενο απασχόλησης για
τον κάθε υπάλληλο κατά µήνα, θα γίνει µε απόφασή µας
ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των 11.200,00€,
θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολογισµού οικο−
νοµικού έτους 2012 του Φορέα 3292 ΚΑΕ 0511.0001 και
του Φορέα 3072 ΚΑΕ 0511.0001.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγµατικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζονται οι
Προϊστάµενοι των υπαλλήλων.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 9 Απριλίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.∆.

5€

−

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

−

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

∆΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

,!$(",( (*+.-2#,( ).,.0.
Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Τεύχος

Έντυπη µορφή

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

10 €

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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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)
Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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