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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθ. 59794/ΓΔΟΥ574 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 64878/16−3−1960 απόφασης, 

όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και επανα−
καθορισμός των ειδών των δαπανών και των ποσο−
στών διάθεσης αυτών που δύνανται να πληρώνονται 
σε βάρος της παγίας προκαταβολής για την αντιμε−
τώπιση διαφόρων λειτουργικών αναγκών του Γρα−
φείου της Μ.Ε.Α.−Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι.  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 46 του Ν. 2362/95 «Περί Κώδικα Δημο−

σίου Λογιστικού».
β. του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και 

Ευθύνη».
γ. του με αρ. 113/2010 Π.Δ. «Ανάληψη υποχρεώσεων 

από τους Διατάκτες».
2. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 178/2000 (Φ.Ε.Κ. 165/τ.Α/14.7.2000) «Οργανι−

σμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας».
β. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α) «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

γ. Του Π.Δ. 184/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 213) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας».

δ. Του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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ε. Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 152).

στ. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρ−
νησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 153).

3. Την υπ’ αριθ. 64878/16−3−60 κοινή υπουργική από−
φαση περί χορήγησης παγίας προκαταβολής στη 
MEA παρά τον Ο.Ε.Ο.Σ και τις υπ’ αριθ. 50459/13−3−61, 
201308/16−8−63, 74760/3755/19−6−75, 12536/878/23−3−78, 
112490/5097/10−9−81, 152814/9334/27−12−83, 38972/2310/
26−4−84, 13507/842/3−3−88, 2038730/Α3290/0024/11−5−89,
2033958/3912Α/0024/27−6−91, 2044988/5481/4−8−94, 2081607/
8704/Α0024/24−1−97, 2/5569/19−3−01,2/33292/Α0024/3−6−02 
(Φ.Ε.Κ. Β1008/2.8.2002), 18016/ΔΙΟ 3797/18−412 (Φ.Ε.Κ. Β 1460/ 
2.5.2012) και 9852/ΔΙΟ 1507/4−3−13 (Φ.Ε.Κ. Β 655/21.3.2013) 
αποφάσεις τροποποίησης αυτής.

4. Τον Κωδικό Κατάταξης Εσόδων − Εξόδων του 
Κρατικού Προϋπολογισμού όπως ισχύει (αρ. πρ. εγκρ. 
2/50418/30.4.01).

5. Την υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Φ.Ε.Κ. 
2105/Β/9−7−2012).

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνεται η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 64878/16−3−60 
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα και 
επανακαθορίζονται τα είδη των δαπανών και τα ποσο−
στά διάθεσης αυτών που δύνανται να πληρώνονται σε 
βάρος της παγίας προκαταβολής για την αντιμετώπι−
ση διαφόρων λειτουργικών αναγκών του Γραφείου της 
Μ.Ε.Α.−Ο.Ο.Σ.Α. στο Παρίσι ως εξής:

α/α Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

%

1. 0713

Έξοδα μετακίνησης από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό και 
αντίστροφα μόνιμου προσωπικού 
(τακτικών − Ι.Δ.Α.Χ.)
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2. 0714 Έξοδα μετάθεσης ή απόσπασης 
στο εξωτερικό και αντίστροφα 10

3. 0715 Έξοδα μετακίνησης στο εξωτε−
ρικό 50

4. 0819 Λοιπές μισθώσεις 20
5. 0823 Ταχυδρομικά 30

6. 0824 Υποχρεώσεις από παροχή τηλε−
πικοινωνιακών υπηρεσιών 5

7. 0825 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, υπη−
ρεσιών εξωτερικού 100

8. 0826 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας 15
9. 0829 Λοιπές μεταφορές 20
10. 0831 Ύδρευση και άρδευση 10
11. 0832 Ηλεκτρική ενέργεια 10
12. 0833 Χρήση φυσικού αερίου 100
13. 0839 Δαπάνες καθαριότητας 20

14. 0841 Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις 
γενικά 15

15. 0843 Εκδόσεις − εκτυπώσεις − βιβλιο−
δεσία 20

16. 0845 Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων 
σχέσεων 20

17. 0851 Αμοιβές για συντήρηση και επι−
σκευή κτηρίων γενικά 15

18. 0861 Αμοιβές για συντήρηση − επι−
σκευή μεταφορικών μέσων 20

19. 0869 Αμοιβές για συντήρηση και επι−
σκευή λοιπού εξοπλισμού 20

20. 0871 Αμοιβές φυσικών προσώπων 20
21. 0873 Αμοιβές νομικών προσώπων 20

22. 0874 Αμοιβές και προμήθειες τραπε−
ζών 15

23. 0875 Αμοιβές για δαπάνες καθαριό−
τητας 15

24. 0899 Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοι−
βές 100

25. 1111 Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ει−
δών και λοιπών συναφών υλικών 15

26. 1121 Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, 
εφημερίδων 10

27. 1231 Προμήθεια ειδών καθαριότητας 15

28. 1321
Προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής μεταφορικών μέσων 
γενικά

20

29. 1329 Προμήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής λοιπού εξοπλισμού 20

30. 1511 Προμήθεια καυσίμων και λιπα−
ντικών 20

31. 1512 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης 
και κοινόχρηστα 15

32. 1699 Λοιπές προμήθειες 80

33. 1713 Προμήθεια μηχανημάτων φωτοα−
ντιγραφής κ.λπ. 20

34. 1723 Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολο−
γιστών, προγραμμάτων κ.λπ. 40

35. 1725 Προμήθεια κάθε είδους τηλεπι−
κοινωνιακού κλπ εξοπλισμού 20

36. 1729 Προμήθεια κάθε είδους μηχανι−
κού και λοιπού εξοπλισμού 50

Όλες οι προγενέστερες αποφάσεις που αφορούν στο 
φορέα, τον ειδικό φορέα, τους κωδικούς αριθμούς εξό−
δων και τα ποσοστά διάθεσης αυτών παύουν να ισχύουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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    Αριθ. Γ3Β 2/119 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−2009

(ΦΕΚ Β΄ 1146/12−6−2009) απόφασης του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή 
αγροτικών μηχανημάτων». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ν. 2696/

99 (ΦΕΚ Α΄ 51).
2. Το π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθ. οικ. 11337/Γ3Β/2365/27−05−09 (ΦΕΚ Β΄ 

1146/12−6−2009) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Απογραφή αγροτικών μηχανημάτων».

4. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αριθ. οικ. 14924/
Γ3Β/3789/23−12−10 (ΦΕΚ Β΄ 2231/31−12−2010), Γ3Β/296/
30687/14−3−2012 (ΦΕΚ Β΄ 841/20−3−2012) και Γ3Β/1498/ 
126349/12−12−2012 (ΦΕΚ Β΄3511/31−12−2012).

5. Την ανάγκη εξομάλυνσης της αγοράς μεταχειρι−
σμένων αγροτικών μηχανημάτων, λόγω της οικονομικής 
συγκυρίας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αντικαθίσταται το άρθρο 8, της υπ’ αριθ. οικ. 11337/
Γ3Β/2365/27−05−09 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 8

Εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης 11627/
4−5−01 (ΦΕΚ Β΄ 715/8−6−2001) και της κοινής υπουργικής 
απόφασης Δ13ε/ 9321/1−10−98 (ΦΕΚ Β΄ 1218/30−11−1998).

1. Η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων που 
έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφο−
διασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Δ/νση Αξιο−
ποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού Εξο−
πλισμού, επιτρέπεται μέχρι τις 31 −12−2014.

2. Σε εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 97/68/
ΕΚ, 2000/25/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ενσω−
ματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με αντίστοιχες 
κοινές υπουργικές αποφάσεις, μετά την 1−1−2015 επι−
τρέπεται η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων 
τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά 
και έχουν ήδη εφοδιαστεί με εθνική έγκριση τύπου 
από τη Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων 
και Μηχανικού Εξοπλισμού, μόνο εφόσον πληρούν 
τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι 
τουλάχιστον.

3. Όσα αγροτικά μηχανήματα καινούρια ή μεταχειρι−
σμένα εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προ−
βλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται 
(έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομη−
νίας αυτής.

4. Ειδικά για τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές ισχύει 
η οικ. 13210/Γ5/2107/16−08−2004 υπουργική απόφαση, και 
η προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης 
είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Δ/νση 

Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Μηχανικού 
Εξοπλισμού».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από την ημε−
ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   

F
 Αριθ. ΕΥΔΕΚ/οικ/2 (3)
Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγη−

σης των αδειών ίδρυσης των Υπόγειων Χώρων Στάθ−
μευσης Αυτοκινήτων του άρθρου 8 του Ν. 2052/1992 
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2947/2001 και τον
Ν. 4070/2012. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α/5−6−1992) «Μέτρα για την 

αντιμετώπιση του Νέφους και Πολεοδομικές ρυθμίσεις» 
και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 6, όπως ισχύει.

2. Του Ν. 2947/01 (ΦΕΚ 228/Α/9−10−2001) «Θέματα Ολυ−
μπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και 
άλλες διατάξεις».

3. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13−7−2010) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις».

4. Του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10−04−2012) «Ρυθμίσεις 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεταφορών, δημοσίων έρ−
γων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα την παρ. 
13 του άρθρου 186 σύμφωνα με την οποία ο τρόπος, 
η διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και κάθε 
σχετικό θέμα, θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Του Π.Δ 455/76 (ΦΕΚ 169/Α/5−7−1976) «Περί όρων και 
προϋποθέσεων ιδρύσεων και λειτουργίας Σταθμών Αυ−
τοκινήτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 326/91 
και ισχύει σήμερα.

6. Του Π.Δ. 565/84 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημο−
σίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινή−
των (Ε.Υ.Δ.Ε.Σ.Α.)», όπως έχει τροποποιηθεί με το ΠΔ. 42/
10−04−2012 (ΦΕΚ 92/Α/19−04−2012).

7. Του Π.Δ. 69/88 «Περί Οργανισμού τις Γ.Γ.Δ.Ε του 
ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

8. Το Π.Δ. 312/94 (ΦΕΚ 165Α/6−10−1994) περί προσδιορι−
σμού του τρόπου χορήγησης των απαιτούμενων αδειών 
για την κατασκευή των έργων της παρ. 1 του άρθρου 
8 του Ν. 4052/92.

9. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

10. Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−06−2013) «Τροπο−
ποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141)− Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου 
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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 αντίστοιχα» και του Π.Δ. 119/2013 
(ΦΕΚ 153/Α/25−06−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

11. Ότι από την έκδοση της άδειας ίδρευσης δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση των αδειών ίδρυ−
σης των Υπόγειων Σταθμών Αυτοκινήτων του άρθρου 8 
του Ν. 2052/1992 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2947/
2001 και τον Ν. 4070/2012, είναι η Ειδική Υπηρεσία Δη−
μοσίων Έργων Κτιριακών (ΕΥΔΕΚ), της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η άδεια ίδρυσης χορηγείται μετά από έγγραφη 
αίτηση του ενδιαφερόμενου, ο οποίος υποβάλλει προς 
έλεγχο στην αρμόδια ως άνω Υπηρεσία τα κατωτέρω 
στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο προσδιορίζεται 
η θέση του υπόγειου σταθμού, οι είσοδοι−έξοδοι και η 
θέση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, των χώρων 
άλλων χρήσεων και υπόγειων διαβάσεων συντεταγμένο 
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, 
καθώς και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 του 
Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 4 
του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174Α΄).

β) Κατόψεις των ορόφων που απεικονίζονται με τις 
διαστάσεις τους. Επιπλέον στις κατόψεις των υπόγειων 
σταθμών απεικονίζονται οι θέσεις στάθμευσης, οι διά−
δρομοι κυκλοφορίας, οι ράμπες με τις κλίσεις τους, οι 
είσοδοι − έξοδοι και ενδεικτικά απεικονίζονται οι χώροι 
Η/Μ εγκαταστάσεων, τα γραφεία, τα κλιμακοστάσια, 
χώροι υγιεινής και κάθε άλλος βοηθητικός χώρος.

γ) Ενδεικτικές τομές όπου αναγράφονται το συνολικό 
ύψος του κτιρίου και το μικτό κάθε ορόφου.

δ) Σύντομη Τεχνική Έκθεση στην οποία περιγράφονται 
το κτίριο του σταθμού και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις.

ε) Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων στην περιο−
χή από τη λειτουργία του σταθμού αυτοκινήτων, στην 
οποία θα φαίνονται και οι θέσεις εισόδου − εξόδου, 
και έγκριση, βάσει αυτής, της κυκλοφοριακής σύνδεσης 
του σταθμού (είσοδοι − έξοδοι) με το οδικό δίκτυο της 
περιοχής, από τη ΔΜΕΟ όταν πρόκειται για το Βασικό 
Οδικό Δίκτυο Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ή από αρμόδια 
Υπηρεσία της περιφέρειας στις λοιπές περιπτώσεις.

στ) Διαγράμματα των υφισταμένων δικτύων οργανι−
σμών κοινής ωφέλειας, 

ζ) Έγκριση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, όπου απαιτείται, 
η) Έγκριση καθορισμού του χώρου (χωροθέτηση) για 

την κατασκευή του Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης Αυτο−
κινήτων, συνοδευόμενη − προς ενημέρωση της Υπηρεσί−
ας − από το φάκελο που περιλαμβάνει τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την έκδοση της χωροθέτησης, πλην 
αυτών που ζητούνται με τις παρ. α έως ζ, τα οποία 
και αποτελούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
έκδοση της άδειας ίδρυσης.

θ) Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών .Όρων για 
υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων που υπάγονται στην 
Α κατηγορία της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄21), 
όπως ισχύει, η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περι−

βαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για υπόγειους σταθμούς 
αυτοκινήτων που υπάγονται στη Β κατηγορία της εν 
λόγω υπουργικής απόφασης, με τήρηση της διαδικασίας 
που προβλέπεται στο άρθρο 3 της κοινής υπουργικής 
απόφασης με α.π. οικ 170078/22−8−2013 (Β΄ 2507).

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ   

  F
 Αριθ. Oικ. 36/1223 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/3−1−2011 απόφασης του Πε−

ριφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης μεταφο−
ράς και κατάταξης προσωπικού της Ν.Α. Τρικάλων 
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπως έχει τροποποιη−
θεί και ισχύει .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
 1) Τις διατάξεις του αρθρ. 159 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87A/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2) Την υπ’ αριθ. 9/3−1−2011 (ΦΕΚ 40/τ.Β΄/24−01−2011) από−
φαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης 
μεταφοράς και κατάταξης προσωπικού της Ν.Α. Τρικά−
λων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

3) Την υπ’ αριθ. οικ.1422/63935/13−05−2011 (ΦΕΚ 1060/
τ.Β΄/30−05−2011) τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/3−1−2011 
(ΦΕΚ 40/τ.Β΄/24−01−2011) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης μεταφοράς και κατάτα−
ξης προσωπικού της Ν.Α. Τρικάλων στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας.

4) Το ΦΕΚ 60/21−03−2001, τεύχος ΝΠΔΔ, στο οποίο 
αναφέρεται ότι ο υπάλληλος Δήμου Γεώργιος μεταφέ−
ρεται από την ΕΘΕΛ Α.Ε. στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Τρικάλων σε προσωρινή προσωποπαγή θέση με ταυτό−
χρονη δέσμευση μίας κενής οργανικής θέσης μόνιμου 
προσωπικού του κλάδου ΔΕ Τεχνικών.

5) Τα τηρούμενα στοιχεία στην Υπηρεσία μας.
6) Την μη ύπαρξη κενής οργανικής θέσης κλάδου ΔΕ 

Τεχνικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στον οργανισμό της Περιφέρεια Θεσσαλίας.

7) Το γεγονός ότι η εν λόγω ενέργεια δεν θα προκα−
λέσει επιπλέον δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9/3−1−2011 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί αυτοδίκαιης μεταφοράς 
και κατάταξης προσωπικού της Ν.Α. Τρικάλων στην Πε−
ριφέρεια Θεσσαλίας, που αφορά στον υπάλληλο της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας 
Δήμο Γεώργιο του Νικολάου (παράγραφος 3):

Αφαιρείται ο υπάλληλος Δήμος Γεώργιος του Νικο−
λάου από τον πίνακα της παραγράφου 3 της υπ’ αριθμ. 
9/3−1−2011 απόφασής μας και προστίθεται σε νέο πίνακα 
ως εξής:
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4. Tην αυτοδίκαιη μεταφορά από 1.1.2011 του κάτωθι 
υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Τρικάλων 
στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την 
κατάταξή του σε προσωρινή προσωποπαγή θέση αντί−
στοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, με ταυτόχρονη δέσμευση μιας κενής 
οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού του ίδιου κλάδου:

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΗΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤ./ΚΛΑΔΟΣ: ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΒΑΘΜΟΣ: Α
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί επιπλέον 

δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίκαλα, 3 Ιανουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

F
 Αριθ. Οικ. 37/1230 (5)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση, κα−

θιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή για 
υπαλλήλους διαφόρων υπηρεσιών της Περιφερεια−
κής Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας για 
το έτος 2014 .

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003, (ΦΕΚ 
297/Α/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ..», όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο..», τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 252Α΄) και τις δια−
τάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010, (ΦΕΚ 
40/Α/15.3.2010), «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99, 
(ΦΕΚ 180/Α/09.09.1999), «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση ...».

6. Την υπ’ αριθ. 2/37190/0026/21−6−2001 (ΦΕΚ 15/Β/ 
17.07.2001) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κα−
θορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για 
υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε−
ρών εργασία».

7. Την υπ’ αριθ. 3471/32342/1−3−2013 απόφαση της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
με ΑΔΑ:BE27OP10−IEY(ΦΕΚ 650/Β/21−3−2013)«Καθορισμός 

ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων που ερ−
γάζονται σε ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφερειακής 
Ενότητας Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας».

8. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, 
για το έτος 2014 για εξήντα δύο (62) υπαλλήλους δια−
φόρων υπηρεσιών της Π.Ε Τρικάλων:

α) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την 
22η ώρα, για την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσια−
κών αναγκών που απορρέουν από την αναγκαιότητα 
εκκαθάρισης των διοικητικών χειρόγραφων αρχείων 
της υπηρεσίας, την συγκέντρωση και παροχή στοιχείων 
κατάστασης προσωπικού καθώς και για την σύνταξη 
απολογισμού, την παραλαβή και έλεγχο αιτήσεων υπο−
ψήφιων για πλήρωση θέσεων της Π.Ε Τρικάλων, την 
συνεχή παρακολούθηση της νομοθεσίας και των εγκυ−
κλίων για την δημιουργία αρχείων και την τακτοποίηση 
των υφιστάμενων, τις ανάγκες ενημέρωσης υπηρεσιών 
και πολιτών, την πλήρη ενημέρωση των προσωπικών 
μητρώων των υπαλλήλων με όλα τα στοιχεία της υπη−
ρεσίας τους και διαχωρισμός αυτών σε υποφακέλλους −
έλεγχος αυτών, την προεργασία για τις επικείμενες 
κρίσεις των προϊσταμένων και την αξιολόγηση του 
προσωπικού, την δημιουργία βάσεων δεδομένων πλη−
ροφορικής για την μηχανοργάνωση και την ηλεκτρονική 
επεξεργασία των διοικητικών αρχείων, την προεργασία 
και έλεγχο προμηθειών, την τακτοποίηση χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής− δημιουργία αρχείου, την προε−
τοιμασία εκλογών, την συγκέντρωση, έλεγχο και παρο−
χή οικονομικών στοιχείων καθώς και στοιχείων για τη 
σύνταξη του Περιφερειακού Προϋπολογισμού, την τα−
κτοποίηση φακέλων έργων−έλεγχο δικαιολογητικών,την 
ενημέρωση και παρακολούθηση των Συστημάτων Δι−
αχείρισης Έργων (OTS − e−pde), ενημέρωση εσόδων 
στο πρόγραμμα της OTS, κλείσιμο λογαριασμών και 
επαλήθευση με την Ταμειακή Διαχείριση, έκδοση Απο−
φάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης, παρακολούθηση στο 
Διαύγεια και αρχειοθέτηση. Eπιπλέον για την προετοι−
μασία και την διοργάνωση εκδηλώσεων Πολιτιστικού και 
Αθλητικού χαρακτήρα, συσκέψεων και επισκέψεων, την 
ανάγκη απασχόλησης οδηγού του Αντιπεριφερειάρχη, 
την προβολή και προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος 
του Νομού και την αντιμετώπιση άλλων έκτακτων και 
επειγουσών αναγκών και επίσης για την προληπτική 
συντήρηση των εξυπηρετητών, την τήρηση αντιγράφων 
ασφαλείας εξυπηρετητών και Η/Υ χρηστών, ρυθμίσεις 
τοπικού δικτύου φωνής και δεδομένων και την εγκατά−
σταση αναβαθμίσεων εφαρμογών και προγραμμάτων 
προστασίας 

(Διοικητικών υπηρεσιών: 23 υπάλληλοι),
β) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές 

ώρες, πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέ−
χρι την 22η ώρα, για τον έλεγχο τηλεπικοινωνιών, αδει−
ών χρήσης νερού, τήρησης περιβαλλοντικών όρων και 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την προστασία του 
Περιβάλλοντος

(Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας: 2 υπάλ−
ληλοι),

γ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την 
22η ώρα, για την παρακολούθηση και συντονισμό όλων 
των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας

(Τμήμα Πολιτικής Προστασίας: 2 υπάλληλοι),
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δ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες, 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την 
22η ώρα, για τον έλεγχο Σχολών Εκπαίδευσης Οδηγών 
αυτοκινήτων και Σχολών ΠΕΙ καθώς άλλων σχετικών 
ελέγχων με το αντικείμενο της Διεύθυνσης

(Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών: 10 υπάλληλοι),
ε) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες 

πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την 
22η ώρα, για την ασφαλή διακίνηση και έλεγχο προϊό−
ντων και την προστασία της δημόσιας υγείας

(Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 5 υπάλληλοι), 
καθώς και καθ’ όλο το 24ωρο, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, για την διενέργεια ελέγχων για την προστασία 
του ζωïκού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των 
ζώων και την προστασία της δημόσιας υγείας

(Τμήμα Κτηνιατρικής: 3 υπάλληλοι),
στ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές 

ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι 
την 22η ώρα, για την διενέργεια σχετικών ελέγχων με 
το αντικείμενο της Διεύθυνσης

(Δ/νση Ανάπτυξης: 3 υπάλληλοι),
καθώς και καθ΄ όλο το 24ωρο, Κυριακών και εξαιρέ−

σιμων ημερών, για την διενέργεια Αγορανομικών και 
Ποιοτικών ελέγχων των επιχειρήσεων για την προστα−
σία των καταναλωτών

(Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού: 2 υπάλληλοι),
ζ) κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές ώρες 

πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας και μέχρι την 
22η ώρα

(Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας: 7 υπάλληλοι), 
καθώς και καθ΄ όλο το 24ωρο, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών, για τον υγειονομικό έλεγχο καταστημάτων για 
την τήρηση των κανόνων υγιεινής και την προστασία 
του καταναλωτή

(Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας: 5 υπάλληλοι).
9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή, απογευματινή 

και νυχτερινή εργάσιμων ημερών καθώς και Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών, εργασία προβλέπονται σχετι−
κές πιστώσεις στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2014 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Περιφερειακή Ενότητα 
Τρικάλων, αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή, κατά τις απογευματινές ώρες πέραν του κανονικού 
ωραρίου και μέχρι την 22η ώρα καθώς και καθ’ όλο το 
24ωρο και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργάσιμων και 
εξαιρέσιμων ημερών, όπως αναφέρονται παραπάνω, για 
το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας για το έτος 2014.

Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Περιφερειακής Ενό−

τητας Τρικάλων, κατά Δ/νση/Τμήμα όπως αναφέρεται 
παραπάνω, που μπορεί να απασχοληθεί υπερωριακά 
είναι συνολικά εξήντα δύο (62) υπάλληλοι.

β) οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλη−
σης είναι δεκαέξι (16) ώρες περίπου το μήνα (ανώτερο 
όριο είκοσι ώρες το μήνα π.χ. στη Δ/νση Μεταφορών 
και Επικοινωνιών) για κάθε υπάλληλο και συνολικά για 
όλους τους υπαλλήλους 10.464 ώρες περίπου το έτος.

γ) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης νυχτερινών, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, όπου προβλέπονται 
σχετικά, είναι οχτώ (8) ώρες περίπου το μήνα (κατ’ ανώ−
τερο όριο δέκα έξι ώρες) για κάθε υπάλληλο και συνολικά 
για όλους τους υπαλλήλους 960 ώρες περίπου το έτος.

Κατά τη διάρκεια του έτους θα εκδοθούν αποφάσεις 
συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχο−
ντες υπάλληλοι, με το αντικείμενο της απασχόλησης όπως 
αναφέρεται παραπάνω, για κάθε χρονικό διάστημα.

Για την υπερωριακή εργασία θα τηρείται ξεχωριστό 
δελτίο παρουσίας των υπαλλήλων και ο Προϊστάμενος 
θα βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλ−
λήλων του για το υπερωριακά παρασχεθέν έργο.

H προκαλούμενη δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό των 71.000 Ευρώ περίπου συνολικά, θα βαρύνει 
εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2014 της Περιφέρειας Θεσσαλίας/Π.Ε. 
Τρικάλων, Φορέα 073 και Κ.Α.Ε. 0511 και 0512. (63.000 
και 8.000 Eυρώ περίπου αντίστοιχα).

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημερομηνία 
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίκαλα, 3 Ιανουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ   

F
 Αριθ. πράξης 5790 (6)
Ένταξη προσωπικού στα Τμήματα Ψυχολογίας και Φι−

λοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας βάσει του 
Π.Δ. 85/2013. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 1 του Π.Δ. 85/2013 

«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυ−
ση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι−
στήμιο Αθηνών».

2. Την από 26.6.2013 γνώμη της Γενικής Συνέλευσης 
του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παι−
δαγωγικής και Ψυχολογίας.

3. Την από 10.7.2013 γνώμη της Συνέλευσης του Τμή−
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.

4. Τις σχετικές δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφε−
ρομένων.

5. Το υπ’ αριθ. 1439/26.8.2013 γνωμοδοτικό έγγραφο 
του Προϊσταμένου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου 
ΕΚΠΑ.

6. Το από 18.10.2013 υπόμνημα τεσσάρων καθηγητών 
του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχο−
λογίας.

7. Την από 29.10 2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου, διαπιστώνουμε:

Ι) Διατηρούν την ιδιότητα του διδακτικού προσωπι−
κού του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και παραμένουν υπηρε−
τούντες σε αυτό οι κάτωθι:

1) Δέσποινα Σιδηροπούλου − Δημακάκου, καθηγήτρια 
με γνωστικό αντικείμενο «Επαγγελματική αξιολόγηση 
και Καθοδήγηση».

2) Αικατερίνη Γκαρή, αναπληρώτρια καθηγήτρια με 
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».

3) Ασημίνα Ράλλη, επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό 
αντικείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία».
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4) Φωτεινή Πολύχρονη, επίκουρη καθηγήτρια με γνω−
στικό αντικείμενο «Μαθησιακές Δυσκολίες».

5) Φιλία Ίσαρη, επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντι−
κείμενο «Συμβουλευτική Ψυχολογία».

II) Εντάσσονται και μετακινούνται στο ιδρυθέν, βάσει 
του Π.Δ. 85/2013, Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής τα υπόλοιπα δώδεκα (12) μέλη διδακτικού προ−
σωπικού του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ., 
τα οποία μέχρι τώρα κάλυπταν διδακτικές − ερευνητικές 
ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών του Τομέα και 
του Προγράμματος Ψυχολογίας.

1) Κλήμης Ναυρίδης, καθηγητής με γνωστικό αντικεί−
μενο «Ψυχολογία της Επικοινωνίας».

2) Ηλίας Μπεζεβέγκης, καθηγητής με γνωστικό αντι−
κείμενο «Εξελικτική Ψυχολογία − Προβλήματα στην 
Ανάπτυξη».

3) Χρυσή Χατζηχρήστου, καθηγήτρια με γνωστικό 
αντικείμενο «Σχολική Ψυχολογία».

4) Ευφροσύνη Μόττη − Στεφανίδη, καθηγήτρια με γνω−
στικό αντικείμενο «Σχολική Ψυχοδιαγνωστική».

5) Άννα Χριστοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια με 
γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Κοινοτική Ψυχολογία».

6) Σπυρίδων Τάνταρος, αναπληρωτής καθηγητής με 
γνωστικό αντικείμενο Ψυχολογία της Ανάπτυξης».

7) Κωνσταντίνος Μυλωνάς, αναπληρωτής καθηγητής 
με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία Επιστημονικής 
έρευνας και στατιστικής στην Ψυχολογία».

8) Βασιλική Λίσσυ − Κανελλοπούλου, αναπληρώτρια 
καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχαναλυτική 
Προσέγγιση στην Κλινική Ψυχολογία».

9) Αλεξάνδρα Οικονόμου, επίκουρη καθηγήτρια με 
γνωστικό αντικείμενο «Νευροψυχολογία».

10) Βασίλειος Παυλόπουλος, επίκουρος καθηγητής 
με γνωστικό αντικείμενο «Διαπολιτισμική Ψυχολογία».

11) Άννα Αβεντισιάν − Παγοροπούλου, επίκουρη καθη−
γήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχολογία της τρίτης 
ηλικίας − Ψυχοκοινωνική Στήριξη των Ηλικιωμένων».

12) Πέτρος Ρούσσος, επίκουρος καθηγητής με γνω−
στικό αντικείμενο «Γνωστική Ψυχολογία».

Από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίων Αθηνών.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014

Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ    
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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