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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3090
17 Νοεμβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 54247
(1)
1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012 υπουρ−
γικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1518/04−05−2012) «Καθορι−
σμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επεν−
δυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής
ισχύος έως 150 kw, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ−
θρο 9 εδάφιο 3 παρ. α΄ του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)».

1η Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄/1518/04−05−2012)
«Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων»
στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού
συνολικής ισχύος έως 150 kw, σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ. α΄ του Π.Δ. 33/
2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)».............................................................................
Μεταβίβαση επιπλέον Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφε−
ρειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας
Ηπείρου. .................................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
για το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, για το
χρονικό διάστημα έως 31−12−2014. ...................................
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώ−
σεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαιώ−
σεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.
Ένταξη προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμεί−
ου Κεφ/νίας − Ιθάκης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012. ......................................
Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ, ΤΕ
κατηγορίας από το ΑΕΙ στη Σχολή Ανθρωπιστι−
κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλίας. ..................................................................................
Ένταξη υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδι−
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην κατηγορία Ερ−
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). .....
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 61606/12803/
30−09−2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 2734/
Β΄/13.10.2014.......................................................................................... 9
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 40 απόφαση
του Συμβουλίου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημί−
ου Θράκης............................................................................................ 10

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄ 261), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86) και ειδι−
κότερα το άρθρο 241 «Ρύθμιση θεμάτων για τις ιδιωτικές
επενδύσεις (Ν. 3299/2004)».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3468/2006 όπως τροποποιήθηκε
με τον Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄ 85).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ
Α΄ 50).
7. Την υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β΄ 518).
8. Την υπ’ αριθμ. 2106/31−1−2013 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Μεταφορών
Υποδομών και Δικτύων (ΦΕΚ Β΄ 183) «Καθορισμός των δι−
καιολογητικών για τον έλεγχο των Γενικών Επενδυτικών
Σχεδίων και των Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων του
Ν. 3908/2011 καθώς και των επενδύσεων ή και προγραμ−
μάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν υπαχθεί
στα κίνητρα της επιχορήγησης ή και της επιδότησης
τόκων ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχό−
λησης προηγούμενων επενδυτικών νόμων (Ν. 3299/2004,
Ν. 2601/1998 και Ν. 1892/1990)».
9. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

10. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141),
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013. «Τροποποίη−
ση του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 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.» (ΦΕΚ Α΄ 152).
11. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ A΄ 165), όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).
13. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
14. Την υπ’ αριθμ. 34658/4−7−2014 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Αντα−
γωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ
Β΄ 1825).
15. Το Π.Δ. 157/201 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των
οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατη−
γικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς
Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών
Επενδύσεων (ΦΕΚ Α΄ 249).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιείται η παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012
υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
«1. Τη διενέργεια διοικητικών ελέγχων για:
α. Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από
την ηλιακή ενέργεια (άρθρο 3 παρ. 1 περ. β υποπερ.
vi του Ν. 3299/2004) συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw,
σύμφωνα με το άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011
(ΦΕΚ Α΄ 83), για τα οποία δεν έχει διενεργηθεί επιτόπιος
έλεγχος έως τη δημοσίευση της παρούσας.
β. Τα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού από
ηλιακή ενεργεία έως και 100 KWp των παρ. 1 και 2 του
άρθρ. 241 Ν. 4072/2012, που έχουν υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004 με τη διαδικασία που προβλέπεται
από τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 41766/26—09−2013 (ΦΕΚ /
Β΄/2589/15−10−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας για τον καθορισμό των δι−
καιολογητικών και της διαδικασίας διοικητικού ελέγχου
για την «επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολο−
κλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από
ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1
και 2 του άρθρου 241 του Ν. 4072/2012 (Β 2589)», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2990/27−01−2014 (ΦΕΚ/
Β΄/2990/27−01−2014) υπουργική απόφαση, και ισχύει.
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις υπό στοιχεία α και β
της παρούσας παραγράφου δύναται να διενεργείται
επιτόπιος έλεγχος αντί διοικητικού, εφόσον η υπηρεσία
διαπιστώσει την πολυπλοκότητα του αντικειμένου του
ελέγχου, λόγω της ύπαρξης άνω των δύο ενοτήτων
σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια».
2. Τροποποιείται η παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 20283/03−05−2012
υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:

«α. Τα Όργανα Ελέγχου ορίζονται με απόφαση των
Οργάνων της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 3908/2011 και
απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές του Εθνι−
κού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) κατόπιν
τυχαίας ηλεκτρονικής επιλογής μετά την ενεργοποίηση
της ηλεκτρονικής διαδικασίας (παρ. 3 του άρθρου 10
και παρ. 5. του άρθρου 10 του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83).
Μέχρι την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής διαδικασίας
η επιλογή διενεργείται από το Τμήμα Ελέγχου. Στην
περίπτωση ελλείψεως ικανού αριθμού πιστοποιημένων
ελεγκτών δύναται να ορίζονται ως τακτικά ή εκπαιδευό−
μενα μέλη ΚΟΕ, στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, ακόμη και αν δεν έχουν ενταχθεί
στο ΕΜΠΕ.
β. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του διοικητικού ελέγχου
της ενδιάμεσης προόδου υλοποίησης του επενδυτικού
προγράμματος ή της ολοκλήρωσης του, διενεργείται,
σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 1 (β), εδ. 4ο, του Ν. 3299/
2004, εντός 60 ημερών. Η ως άνω διάρκεια δύναται να
παρατείνεται όταν αυτό επιβάλλεται λόγω του μεγέ−
θους και της πολυπλοκότητας του επενδυτικού προ−
γράμματος.
γ. Σε περίπτωση ουσιωδών ελλείψεων του αιτήματος
διοικητικού ελέγχου των περιπτώσεων των παρ. 1α και
1β της παρούσας απόφασης, η έκθεση υποβάλλεται ως
ατελής και ο φορέας της επένδυσης υποχρεώνεται να
επανέλθει με νέα αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
δ. Σε περίπτωση που κατά την επεξεργασία της έκθε−
σης ελέγχου από το Τμήμα Ελέγχου, διαπιστωθούν ελ−
λείψεις ως προς την πληρότητα της έκθεσης σχετικά με
την πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικει−
μένου, το αρμόδιο τμήμα δύναται να αιτείται εγγράφως
την υποβολή συμπληρωματικής έκθεσης από το ΚΟΕ.».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 20283 (ΦΕΚ Β΄/
518/04−05−2012) υπουργική απόφαση «Καθορισμός δια−
δικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια
παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ
α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄ 83)».
Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 117550/10045
(2)
Μεταβίβαση επιπλέον Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρ−
χών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 113, 114, 120, 159, 160, 186,
206 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν
με αυτές της παρ. 3, του άρθρου 24, του Ν. 4257/2014
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών» (ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14−04−2014).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Το Π.Δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου»
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27−12−2010.
3. Την υπ’ αριθμ. 137/2014 απόφαση του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, με την οποία έγινε η ανακή−
ρυξη του εκλεγμένου Περιφερειάρχη Ηπείρου και των
εκλεγμένων τακτικών και αναπληρωματικών Συμβούλων
της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Το από 30/08/2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας των ανω−
τέρω.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 101094/8806/25−9−2014 απόφαση
του Περιφερειάρχη Ηπείρου με την οποία ορίσθηκαν οι
αρμοδιότητες των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας
Ηπείρου (ΦΕΚ 2711/Β΄/10−10−2014).
6. Τις διατάξεις της παρ. 11, του άρθρου 6 του Ν. 4071/
2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 7, του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ
131/τ.Α΄) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μέχρι
σήμερα και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 2, του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112/τ.Α΄). − «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω−
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
σήμερα.
9. Την υπ’ αριθμ. 30875/8−8−2014 εγκύκλιο 46 του
Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Ορκωμοσία, εγκα−
τάσταση και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων
των Περιφερειακών Αρχών».
10. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά
την άσκηση των αρμοδιοτήτων και με σκοπό την ταχεία
διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση της
εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών
της Περιφέρειας Ηπείρου.
11. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επι−
πλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφε−
ρειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας την εξουσιο−
δότηση να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη» ως
κατωτέρω:
1. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ−
ματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης και δέσμευσης τις
αναγκαίας πίστωσης (άρθ. 2 Π.Δ. 113/2010).
2. Την έκδοση αποφάσεων που προβλέπουν οι σχετι−
κές διατάξεις για τον διορισμό. τις κάθε είδους υπηρε−
σιακές μεταβολές και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
για το προσωπικό της Περιφερειακής ενότητας.
3. Την υπογραφή συμβάσεων που συνάπτει η Περιφε−
ρειακή Ενότητα Άρτας.
Β. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερει−
άρχη Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας την εξου−
σιοδότηση να υπογράφει « Με εντολή Περιφερειάρχη»
ως κατωτέρω:
1. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ−
ματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης και δέσμευσης τις
αναγκαίας πίστωσης (άρθ. 2 Π.Δ. 113/2010).
2. Την έκδοση αποφάσεων που προβλέπουν οι σχετι−
κές διατάξεις για τον διορισμό. τις κάθε είδους υπηρε−
σιακές μεταβολές και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
για το προσωπικό της Περιφερειακής ενότητας.
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3. Την υπογραφή συμβάσεων που συνάπτει η Περιφε−
ρειακή Ενότητα Θεσπρωτίας.
Γ. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφε−
ρειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων την εξου−
σιοδότηση να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη»
ως κατωτέρω:
1. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ−
ματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης και δέσμευσης τις
αναγκαίας πίστωσης (άρθ. 2 Π.Δ. 113/2010).
2. Την έκδοση αποφάσεων που προβλέπουν οι σχετι−
κές διατάξεις για τον διορισμό. τις κάθε είδους υπηρε−
σιακές μεταβολές και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
για το προσωπικό της Περιφερειακής ενότητας.
3. Την υπογραφή συμβάσεων που συνάπτει η Περιφε−
ρειακή Ενότητα Ιωαννίνων.
Δ. Την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφε−
ρειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας την εξου−
σιοδότηση να υπογράφει «Με εντολή Περιφερειάρχη»
ως κατωτέρω:
1. Τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για την πραγ−
ματοποίηση οποιασδήποτε δαπάνης και δέσμευσης τις
αναγκαίας πίστωσης (άρθ. 2 Π.Δ. 113/2010).
2. Την έκδοση αποφάσεων που προβλέπουν οι σχετι−
κές διατάξεις για τον διορισμό. τις κάθε είδους υπηρε−
σιακές μεταβολές και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου
για το προσωπικό της Περιφερειακής ενότητας.
3. Την υπογραφή συμβάσεων που συνάπτει η Περιφε−
ρειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 15 Οκτωβρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 1772
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για
το προσωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοι−
νωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, για το χρονικό
διάστημα έως 31−12−2014.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 εδ. α του άρθρου 282 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 παρ. 1 του Ν. 3986/2011
(ΦΕΚ 152/Α΄/1−7−2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012−2015» και το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/
1999 (ΦΕΚ 180/Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύ−
σεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιού−
χων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχό−
ληση κατά τις απογευματινές ώρες, των υπαλλήλων της
Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της
Π.Ε. Σερρών που προέκυψαν λόγω φόρτου εργασίας
για υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων, ηχομετρήσεων,
έλεγχο για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού Νόμου,
συνοδεία ανηλίκων, και έλεγχο φαρμακείων.
6. Την Ορθή Επανάληψη του με αρ. πρωτ. 223/11−2−2014
εγγράφου μας για Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων.
7. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση
στον προϋπολογισμό του έτους 2014, σύμφωνα με το
έγγραφο με αρ. πρωτ. 58051/553/24−4−2014 της Δ/νσης
Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Σερρών.
8. Την υπ’ αριθμ. 220043(4139)/5−11−2013 τροποποίηση
και συμπλήρωση της αρ. 106297(2350)/20−3−2013 από−
φαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 2871 τ.Β΄/12−11−2013),
αποφασίζουμε:
α) Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις απογευματινές ώρες, για το χρονικό διάστημα
έως 31−12−2014 μέχρι 1230 ώρες συνολικά για δεκαοκτώ
(18) υπαλλήλους της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω−
νικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών, που θα απασχοληθούν
πέραν του κανονικού ωραρίου.
β) Καθιερώνουμε νυχτερινή απασχόληση με αμοιβή,
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες, για
το χρονικό διάστημα έως 31−12−2014 μέχρι 400 ώρες
συνολικά για δέκα (10) υπαλλήλους της Δ/νσης Δημό−
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Σερρών,
που θα απασχοληθούν πέραν του κανονικού ωραρίου.
Η ονομαστική κατανομή των 1230 ωρών για υπερω−
ριακή εργασία, στους απασχολούμενους υπαλλήλους
(χωρίς η υπερωριακή εργασία να υπερβαίνει τις 20 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως) και των 400 ωρών, για εργασία
κατά τις εξαιρέσιμες και νυχτερινές ώρες (χωρίς η νυ−
χτερινή απασχόληση να υπέρβαινα τις 16 ώρες μηνιαί−
ως), καθώς και η βεβαίωση της παρασχεθείσας εργασί−
ας απ’ αυτούς, θα γίνει με άλλη απόφασή μας, αναλόγως
των υπηρεσιακών αναγκών που θα προκύψουν.
Η σχετική δαπάνη ύψους 5.000 € για κάλυψη δαπα−
νών υπερωριακής απασχόλησης και 1800 € για κάλυψη
δαπανών εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαι−
ρέσιμες ημέρες θα βαρύνει τον Φορέα 721, ΚΑΕ 0511.α.01
και ΚΑΕ 0512.α.01 του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών,
οικ. έτους 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 24 Οκτωβρίου 2014
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Γενικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΥΦΤΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. Φ.5.3/οικ.5478
(4)
*Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαι−
ώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α΄) «Περί

διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
β) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του
Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2010(ΦΕΚ 227/Α΄) «Ορ−
γάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας OTA».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15−05−2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή−
ματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α2−704/22−07−2014 (ΦΕΚ
2126/Β΄/04−08−2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Σύσταση Τριμελών
Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 Άσκηση εμπορικών δραστη−
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 118)».
5. α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/03−01−2011 (ΦΕΚ 156/Β΄)
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα
«διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά και
Κατάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».
β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/05−01−2011 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Τοποθετήσεις
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
γ) Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 100229/2885/09−09−2014 (ΦΕΚ
2542/Β΄) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγ−
μένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ.Α./Φ.40. Α΄/4775/08−09−2014
έγγραφο μας σχετικά με ορισμό εκπροσώπων.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 12057/11−09−2014 έγγραφο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σχετικά με ορισμό εκπροσώπων.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 12748/17−09−2014 έγγραφο του
Δήμου Στυλίδας σχετικά με ορισμό εκπροσώπων, απο−
φασίζουμε:
Συγκροτούμε Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσε−
ων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα
με την παραπάνω (4) σχετική, χωρικής αρμοδιότητας
Δήμου Στυλίδας, όπως παρακάτω:
> Απόστολο Γκλέτσο του Ευσταθίου, Δήμαρχο, με
ΑΔΤ Χ 661787, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή αυτού τον
Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Χριστοδούλου του Φιλίππου,
με ΑΔΤ ΑΖ 479211.
> Σπυρίδωνα Καρίμαλη του Ευαγγέλου, Γεωπόνο, με
ΑΔΤ Ν 875455, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως τα−
κτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Λεωνίδα Γκόλφη
του Γεωργίου, Τεχνολόγο Γεωπόνο, με ΑΔΤ Λ 686357,
υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
> Αναστασία Καραγεώργου του Δημητρίου, υπάλληλο
του Δήμου Στυλίδας με βαθμό Β΄, με ΑΔΤ ΑΙ 978025,
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Γεώργιο
Τσάκωνα του Θεοδώρου, με βαθμό Β΄, με ΑΔΤ AB 192946,
υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.
> Γεώργιο Θώμο του Νικολάου, Κτηνίατρο, με ΑΔΤ
AB 977834, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο−
νομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως τακτικό
μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Ελένη Κίττα του
Κωνσταντίνου, Κτηνίατρο, με ΑΔΤ Φ 238928, υπάλληλο
της ίδιας Υπηρεσίας.
Έργο της Επιτροπής είναι η χορήγηση βεβαιώσεων σε
παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών, προϊόντων φυτι−
κής ή ζωικής προέλευσης, προκειμένου να προβούν στην
έκδοση ή ανανέωση των παραγωγικών αδειών τους.
Το τέταρτο μέλος θα συμμετέχει στην ανωτέρω
Επιτροπή αντί του δευτέρου, μόνο σε περίπτωση που
εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων
ζωικής προέλευσης.
Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής είναι (2) διετής και
λήγει την 08−10−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 694/ΥΟΔΔ/7.11.2014.
Λαμία, 8 Οκτωβρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
F
Αριθμ. Φ.5.3/5358
(5)
*Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής χορήγησης βεβαι−
ώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α) Τις διατάξεις του Ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97/Α΄) «Περί
διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
β) Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. α) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του
Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας».
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 134/2010 (ΦΕΚ 227/Α΄) «Ορ−
γάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15−05−2014)
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή−
ματος και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Α2−704/22−07−2014 (ΦΕΚ
2126/Β΄/04−08−2014) απόφασης του Υφυπουργού Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Σύσταση Τριμελών
Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς
πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του
άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 Άσκηση εμπορικών δραστη−
ριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 118)».
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5. α) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/03−01−2011 (ΦΕΚ 156/Β΄)
απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα
«Διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη μεταφορά και
Κατάταξη υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».
β) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17/05−01−2011 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Τοποθετήσεις
Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
γ) Την υπ’ αριθμ. (οικ.) 100229/2885/09−09−2014 (ΦΕΚ
2542/Β΄) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων στους εκλεγ−
μένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας».
6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: Δ.Α./Φ.40.Α/4775/08−09−2014 έγ−
γραφο σχετικά με ορισμό εκπροσώπων.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 12057/11−09−2014 έγγραφο της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε.
Φθιώτιδας, σχετικά με ορισμό εκπροσώπων.
8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 18069/247/30−09−2014 έγγραφο
του Δήμου Λοκρών σχετικά με ορισμό εκπροσώπων,
αποφασίζουμε:
Συνιστούμε Τριμελή Επιτροπή χορήγησης βεβαιώσεων
σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα
με την παραπάνω (4) σχετική, χωρικής αρμοδιότητας
Δήμου Λοκρών ΠΕ Φθιώτιδας, όπως παρακάτω:
> Νικόλαο Λιόλιο του Ελευθερίου, Δήμαρχο, ως Πρό−
εδρο, με ΑΔΤ ΑΙ 999464, με αναπληρωτή αυτού τον δη−
μοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Δημοσθένη Χρήστου
του Σταύρου, με ΑΔΤ ΑΗ 476454.
> Νικόλαο Τσέρτο του Κωνσταντίνου, Γεωπόνο, με
ΑΔΤ Θ 096152, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Καζά−
να του Γεωργίου, Γεωπόνο, με ΑΔΤ Π 250117, υπάλληλο
της ίδιας Υπηρεσίας.
> Κωνσταντίνο Πέτρου του Αθανασίου, υπάλληλο του
Δήμου Λοκρών με βαθμό Γ΄, με ΑΔΤ ΑΕ 722047, ως τακτι−
κό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Ιωάννη Ματθαίου
του Νικολάου, με βαθμό Γ΄, με ΑΔΤ Σ 258266, υπάλληλο
της ίδιας Υπηρεσίας.
> Δημήτριο Αδάμ του Κωνσταντίνου, Κτηνίατρο, με
ΑΔΤ Θ 104053, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια αυτού την Ναυσικά
Λαπράκη του Θεοδώρου, Κτηνίατρο, με ΑΔΤ ΑΖ 477785,
υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.
Έργο της Επιτροπής είναι η χορήγηση βεβαιώσεων σε
παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών, προϊόντων φυτι−
κής ή ζωικής προέλευσης, προκειμένου να προβούν στην
έκδοση ή ανανέωση των παραγωγικών αδειών τους.
To τέταρτο μέλος θα συμμετέχει στην ανωτέρω
Επιτροπή αντί του δευτέρου, μόνο σε περίπτωση που
εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθεση προϊόντων
ζωϊκής προέλευσης.
Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής είναι (2) διετής και
λήγει την 08−10−2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 694/ΥΟΔΔ/7.11.2014.
Λαμία, 8 Οκτωβρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 1380
(6)
Ένταξη προσωπικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Κεφ/νίας − Ιθάκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 46 του Ν. 4071/2012.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ − ΙΘΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Π.Δ. 177/2001 (ΦΕΚ 149 Α΄/5−7−2001) «Μεταφορά
αρμοδιοτήτων Λ.Τ.Ν. Κεφ/νίας στους Δήμους Αργοστο−
λίου, Ερίσσου, Ιθάκης, Λειβαθούς, Παλλικής, Πυλαρέων
και Σάμης», όπως διορθώθηκε με τα υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 185
Α΄/14−8−2001 και ΦΕΚ 198 Α΄/11−9−2001 και όπως τροπο−
ποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. Π.Δ. 390/2003 (ΦΕΚ 270 Α΄/
25−11−2003) και με το οποίο έγινε σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με
την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας −
Ιθάκης».
2) Το Π.Δ. 390/93 (ΦΕΚ 165 Α΄/27−9−1993) «Συγχώνευση
Λ.Τ. σε επίπεδο Νομού».
3) Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ
85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδι−
οίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση − Ενσωμάτωση
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/99 (ΦΕΚ
180 Α΄/9−9−1999).
5) Την υπ’ αριθμ. 6655/3−7−2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου περί «Διαπίστωσης της
έναρξης λειτουργίας του Διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την
επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας − Ιθάκης»
και έγκρισης έκθεσης απογραφής».
6) Το υπ’ αριθμ. 23069/31−5−2012 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών «Νομοθετική ρύθμιση για τα Δημοτικά
Λιμενικά Ταμεία που δεν λειτούργησαν μέχρι της έναρξη
ισχύος του Ν. 4071/2012».
7) Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
8) Την υπ’ αριθμ. 3555.29/9/88 (ΦΕΚ 591 Β΄/24−8−1988)
«Προσαρμογή των κλάδων προσωπικού των Λ.Τ. στο
Π.Δ. 194/1988», άρθρο 1 παρ. 8, 19, 36, 51.
9) Την υπ’ αριθμ. 8312.64/18/12 απόφαση Υπουργών
Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ναυτιλίας «Περί κατάργησης
κενών οργανικών θέσεων Λ.Τ.».
10) Την υπ’ αριθμ. 9000/3−8−2012 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ
2668 Β΄/2−10−2012) «Διαπιστωτική πράξη αυτοδίκαιης μετα−
φοράς Υπαλλήλων από το Λιμενικό Ταμείο Ν. Κεφ/νίας στο
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφ/νίας − Ιθάκης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012».
11) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δη−
μοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νίας − Ιθάκης (ΦΕΚ 689
B΄/19−3−2014), αποφασίζει:
Εντάσσει τους παρακάτω τακτικούς υπαλλήλους του
τέως Λιμενικού Ταμείου Ν. Κεφ/νίας, όπως αυτοί με−
ταφέρθηκαν με την υπ’ αριθμ. 9000/3−8−2012 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 2668 Β΄/
2−10−2012) σε μόνιμες θέσεις, όπως αυτές συστήθηκαν
με τον Ν. 4071/2012, ως ακολούθως:
1) Παπαδάτου Σπυριδούλα του Ευάγγελου−Ιωάννη σε
μόνιμη θέση με σχέση δημοσίου δικαίου στον Κλάδο
ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Δ΄.

2) Στεφανίτση Ευαγγελία του Γερασίμου σε μόνιμη
θέση με σχέση δημοσίου δικαίου στον Κλάδο ΔΕ Διοι−
κητικού − Λογιστικού με βαθμό Δ΄.
3 Χαλικιά Γερασιμούλα του Νικολάου σε μόνιμη θέση
με σχέση δημοσίου δικαίου στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικού −
Λογιστικού με βαθμό Δ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 14 Ιουλίου 2014
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ
F
Αριθμ. 15822
(7)
Μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης ΕΤΕΠ, ΤΕ
κατηγορίας από το ΑΕΙ στη Σχολή Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1α του Π.Δ. 149/1985
(ΦΕΚ 54/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 και άρθρου 14
παρ. 5α του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α΄), σύμφωνα με την
οποίες οι κενές οργανικές θέσεις ΕΤΕΠ ανήκουν στο ΑΕΙ.
4. Την υπ’ αριθμ. 10459/11−7−2014 (ΦΕΚ 435/τ. ΥΟΔΔ/
21−7−2014) απόφαση του Συμβουλίου του Π.Θ. σε συνδυ−
ασμό με την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/24/119523/Β2/29−7−2014
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ για το διορισμό
του Πρύτανη του Π.Θ.
5. Την υπ’ αριθμ. 2703/5−3−2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΣ469Β7Ξ−7ΤΧ)
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια
μετατροπή των οργανικών θέσεων κατηγορίας Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύ−
ματος σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις της κατηγορίας
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του
Ν. 4009/2011 και τις διατάξεις του άρθρ. 68 παρ. 3 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 23/Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 2763/6−3−2014 (ΦΕΚ 742/26−3−2014/Β΄)
διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια
ένταξη της Κουκουβίνου σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη
οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14633/10−10−2014 αίτηση μετά−
ταξης της Κουκουβίνου Μαρίας, μόνιμου μέλους ΕΤΕΠ,
ΤΕ κατηγορίας με Α΄ Βαθμίδα του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλίας (η θέση ανήκει στο ΑΕΙ).
8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην αρ. 146/26−9−2014 συνεδρίασή της.
9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπι−
στικών και Κοινωνικών Επιστημών στην αρ. 37/15−10−2014
συνεδρίασή της.
10. Την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 147/24−10−2014
συνεδρίασή της.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) από το ΑΕΙ
στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκειμένου να πραγ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ματοποιηθεί η μετάταξη της Κουκουβίνου Μαρίας του
Γεωργίου, μόνιμου μέλος ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας με Α΄
Βαθμίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (η θέση ανή−
κει στο ΑΕΙ) στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
F
Αριθμ. 15826
(8)
Ένταξη υπηρετούντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην κατηγορία Εργαστη−
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 167/1988 (ΦΕΚ 76/Α΄) Ίδρυση
θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περίπ. 2 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/
2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 2763/6−3−2014 (ΦΕΚ 742/Β΄) διαπι−
στωτική πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια ένταξη
των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στην προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του
Ν. 4009/2011 κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/Α΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 10459/11−7−2014 (ΦΕΚ 435/τ. ΥΟΔΔ/
21−7−2014) απόφαση του Συμβουλίου του Π.Θ. σε συν−
δυασμό με την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/24/119521/Β2/29−7−2014
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού ΠΑΙΘ για το διορισμό
του Πρύτανη του Π.Θ.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 563/19−9−2014 αίτηση του Χα−
τζηδήμου Τριαντάφυλλου, μέλους ΕΤΕΠ, ΤΕ κατηγορίας
του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊα−
τρική της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλίας.
10. Την από 8−10−2014 εισήγηση της Τριμελούς Ει−
σηγητικής Επιτροπής της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Αν−
θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών στην αρ. 371/
15−10−2014 συνεδρίασή της.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου στην αρ. 147η/
24−10−2014 συνεδρίασή της.
13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Χατζη−
δήμου Τριαντάφυλλου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστη−
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μίου Θεσσαλίας.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την ένταξη του Χατζηδήμου Τριαντάφυλλου του Νι−
κολάου, μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ−
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΤΕ κατηγορίας του Τμήματος Πληρο−
φορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, στην κατηγορία
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με ει−
δικότητα «Πληροφορική», για εργαστηριακό − εφαρμο−
σμένο διδακτικό έργο της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
διατηρώντας την βαθμολογική και μισθολογική του κα−
τάσταση έως την έκδοση του κατά τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού
Διατάγματος, επειδή διαθέτει κατά το χρόνο υποβολής
της αίτησής του συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
Η θέση που κατέχει μετατρέπεται αυτοδίκαια σε αντί−
στοιχη θέση των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του
Ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 3 Νοεμβρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)
Στο ΦΕΚ 2734 τ. Β΄/13−10−2014, στο οποίο δημοσιεύ−
θηκε η αριθμ. πρωτ. 61606/12803/30−09−2014 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας περί Ανάθεσης καθη−
κόντων Ληξιάρχων σε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου
Φιλιατών, διορθώνεται:
από το εσφαλμένο:
«Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου
Πάργας....»
στο ορθό:
«Από την απόφαση αυτή προκύπτει δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου
Φιλιατών……».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας)
(10)
Στην υπ’ αριθμ. 40 απόφαση του Συμβουλίου του Δη−
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2997/τ.Β΄/6.11.2014, στη σελίδα 35811, όπου αυτό
αναφέρεται, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο
«του Δ.Π.Ο.»
Στο ορθό:
«του Δ.Π.Θ.»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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