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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7171 (1)
  3η Τροποποίηση − Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. 

4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β΄/2012) Υπουργικής Από−
φασης όπως τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τις 
αριθ. πρωτ. 9959/05.07.2012 (ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012), 
14740/19.10.2012 (ΦΕΚ 2979/Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις, 
για τη σύσταση και συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και 
Δευτεροβάθμιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τα 
επενδυτικά σχέδια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕ−
ΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α΄/88) «Οργανισμός 

Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.2. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05).

1.3. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ειδικότερα το 
άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 22 
του ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/31.03.10.) και το άρθρο 1 παρ. 
11 του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α΄/2013) και ισχύει.

1.4. Της με αριθ. 2049/20−04−11 (ΦΕΚ 1183/Β΄/11) Από−
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου 
του ΠΑΑ 2007−2013, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
2181/10.05.2013 (1147/Β΄/13.05.2013) όμοια απόφαση και 
ισχύει.
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1.5. Την με αριθ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονο−
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Αγροτική Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που 
αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκ−
συγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του 
Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 
2007−2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. πρωτ. 
5719/2.6.2011 (ΦΕΚ 1145/Β΄/2011), 2970/6.3.2012 (ΦΕΚ 645/
Β΄/2012), 2176/28.01.2014 (ΦΕΚ 250/Β΄/2014) όμοιες απο−
φάσεις και ιδίως τα άρθρα 2 και 1 των δύο τελευταίων.

1.6. Την με αριθ. 11308/16−11−2010 (ΦΕΚ 1964/Β΄/10) από−
φαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την «θέσπιση λεπτομερειών εφαρμογής για την υποβο−
λή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος 
ενισχύσεων για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις» όπως ισχύει κάθε φορά, και 
ιδίως το άρθρο 30 αυτής.

1.7. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013», 
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποι−
ήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της με 
αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την έγκριση του ΠΑΑ.

1.8. Την με αριθ. πρωτ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β΄/2012) 
Υπουργική Απόφαση για τη Σύσταση και συγκρότηση 
Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Γνωμοδοτικών 
Επιτροπών για τα επενδυτικά σχέδια στις γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις.

1.9. Τις με αριθ. πρωτ. 14740/19.10.2012 (ΦΕΚ 2979/
Β΄/2012) και 9959/05.07.2012 (ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012) 
Υπουργικές Αποφάσεις για τις Τροποποιήσεις − Συ−
μπληρώσεις της με αριθ. πρωτ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 
947/Β΄/2012) Υπουργική Απόφαση για τη Σύσταση και 
συγκρότηση Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Γνω−
μοδοτικών Επιτροπών για τα επενδυτικά σχέδια στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2. Το γεγονός ότι:
2.1 Για την επίσπευση του έργου της ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας αξιολόγησης για την «ενθάρρυνση των 
επενδύσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις», του Μέ−
τρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλ−
λεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2007− 2013 της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, της Κοι−
νής Υπουργικής Απόφασης 4985/21−6−2010 όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, απαιτείται η σύσταση επιπλέον 
δευτεροβάθμιων γνωμοδοτικών επιτροπών.

2.2 Επήλθαν διοικητικές αλλαγές στους φορείς από 
τους οποίους προτείνονται τα μέλη που συγκροτούν 
τις γνωμοδοτικές επιτροπές.

2.3 Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπά−
νη, καθώς έχει καθορισθεί αμοιβή με την αριθ. πρωτ. 
2/18503/0022/17.04.2013 (ΦΕΚ 177/ΥΟΔΔ/2013) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Το σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης για αντικατάσταση των 
εκπροσώπων για τη συγκρότηση δευτεροβάθμιας γνω−
μοδοτικής επιτροπής στο πλαίσιο του Μέτρου 121 του 
ΠΑΑ 2007−2013, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. 
4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β΄/2012) Υπουργική Απόφαση 
(ΥΑ) για τη σύσταση και συγκρότηση Πρωτοβάθμιων 
και Δευτεροβάθμιων Γνωμοδοτικών Επιτροπών για τα 
επενδυτικά σχέδια στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
όπως αυτή τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τις 
αριθ. πρωτ. 9959/05.07.2012 (ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012) και 
14740/19.10.2012 (ΦΕΚ 2979/Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις, 
ως εξής:

Άρθρο 1

Αντικαθιστούμε το 1ο εδάφιο του Άρθρου 1 της 
αριθ. πρωτ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β΄/2012) ΥΑ όπως 
αυτή τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τις αριθ. 
πρωτ. 9959/05.07.2012 (ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012) και 
14740/19.10.2012(ΦΕΚ 2979/Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις, 
ως εξής: 

«Σε εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με 
αριθ. πρωτ. 4985/21.06.10 (ΦΕΚ 1026/Β΄/02.07.2010) όπως 
ισχύει κάθε φορά και ιδίως έχοντας υπόψη το Άρθρο 
2 της αριθ. πρωτ. 2970/06.03.2012 (ΦΕΚ 645/Β΄/2012) με 
την οποία πραγματοποιήθηκε η 2η τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης αλλά και το Άρθρο 1 της 
αριθ. πρωτ. 2176/28.01.2014 (ΦΕΚ 250/B/06.02.2014) με την 
οποία πραγματοποιήθηκε η 3η τροποποίηση της κοινής 
υπουργικής απόφασης, ορίζονται τα εξής:»

Άρθρο 2

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2 του Άρθρου 1 
της αριθ. πρωτ. 4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β΄/2012) ΥΑ 
όπως αυτή τροποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τις 
αριθ. πρωτ. 9959/05.07.2012 (ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012) και 
14740/19.10.2012 (ΦΕΚ 2979/Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις, 
ως εξής: 

«2. Για τις πρωτοβάθμιες γνωμοδοτικές θα υπάρχουν 
εισηγητές οι οποίοι θα είναι:

(α) όσοι έχουν ορισθεί ως αξιολογητές σύμφωνα με 
την αριθ. πρωτ. 5151/21.11.2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 415/23.11.2011) 
όπως ισχύει κάθε φορά, απόφαση του Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη σύσταση και συ−
γκρότηση ομάδας εργασίας με έργο την υποβοήθηση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστι−
κότητα κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης 
που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 121 «Εκσυγ−
χρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ.

(β) οι αξιολογητές του αναδόχου του έργου «Σύμβου−
λος αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης που υπεβλή−
θησαν στο πλαίσιο της προκήρυξης του Μέτρου 121 
του Π.Α.Α. 2007−2013 με τίτλο Εκσυγχρονισμός Γεωρ−
γικών Εκμεταλλεύσεων του Π.Α.Α.» δυνάμει της αρ. 27/
Α΄/Β.3.1/2012 σύμβασης.

Ο κάθε εισηγητής θα συμμετέχει στη συνεδρίαση της 
πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής και θα ειση−
γείται επί των αιτήσεων ενίσχυσης που αξιολόγησε.»

Άρθρο 3

Αντικαθιστούμε το Άρθρο 3 της αριθ. πρωτ. 
4115/26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β΄/2012) ΥΑ όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε − συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 9959/05.07.2012 
(ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012) και 14740/19.10.2012(ΦΕΚ 2979/
Β΄/2012) όμοιες αποφάσεις, ως εξής: 

«Δευτεροβάθμιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές
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Για το ίδιο μέτρο συγκροτούνται δευτεροβάθμιες 
γνωμοδοτικές επιτροπές για την εξέταση των προ−
σφυγών της παραγράφου 6 του Άρθρου 19 της κοι−
νής υπουργικής απόφασης με αριθ. πρωτ. 4985/21.06.10 
(ΦΕΚ 1026/Β΄/02.07.2010) όπως ισχύει κάθε φορά 
και για την εξέταση των περιπτώσεων άσκησης 
απλής διοικητικής προσφυγής επί των ατομικών δι−
οικητικών πράξεων που αφορούν στις εγκρίσεις/
προεγκρίσεις δικαιούχων, βάσει του Ν. 2690/1999 
(ΦΕΚ 45/Α΄/99) του Μέτρου 121 του ΠΑΑ, ως εξής: 

Ι. Δευτεροβάθμιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές για την 
εξέταση προσφυγών που υποβάλλονται από τους εν 
δυνάμει δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους 
υποψηφίους

Α. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Αθή−
να)

1. Ευθύμιος Τσιατούρας του Σπυρίδωνος, προϊστάμε−
νος της Μονάδας Β2 της EYE ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα 
με ΑΔΤ ΑΙ 067393 ως πρόεδρο, με αναπληρωτή τον 
Θεοδωρόπουλο Αθανάσιο του Ανδρέα, στέλεχος της 
EYE ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα με ΑΔΤ Χ 712302.

2. Θεόδωρος Κλεφτογιάννης του Νικολάου, στέλεχος 
της ΕΥΔ ΠΑΑ με ΑΔΤ Π 460120 ως μέλος, με αναπλη−
ρωτή τον Λαμπράκη Αβδελά του Δημητρίου στέλεχος 
της ΕΥΔ ΠΑΑ με ΑΔΤ Χ 039326.

3. Αθανάσιος Παπαθανασίου του Θεοφάνη, στέλεχος 
της EYE ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα με ΑΔΤ ΑΙ 530897 ως 
μέλος, με αναπληρώτρια την Αθανασία Μερεμέτη του 
Αναστασίου, στέλεχος της EYE ΠΑΑ−Ανταγωνιστικότητα 
με ΑΔΤ ΑΙ 559667.

Β. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Θεσ−
σαλονίκη)

1. Στυλιανός Ταμβακίδης του Περικλή, προϊστάμενος 
του τμήματος Αναδασμού και Εποικισμού της Διεύθυν−
σης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με 
ΑΔΤ AB 685387 ως πρόεδρος, με αναπληρώτρια την 
Αρσενίου Ζωή του Γεωργίου, στέλεχος της Διεύθυνσης 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης με ΑΔΤ ΑΚ 931716.

2. Βασιλική Ταχματζίδου του Ιωάννη, στέλεχος της 
Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με ΑΔΤ ΑΚ 276557 ως 
μέλος, με αναπληρώτρια την Ελπινίκη Μυστακίδου του 
Γεωργίου στέλεχος της Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο−
θέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− 
Θράκης με ΑΔΤ Ξ 052871.

3. Γεωργία Κεχαγιά του Στέργιου, στέλεχος της Δι−
εύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης με ΑΔΤ ΑΖ 196581 ως 
μέλος, με αναπληρώτρια την Ειρήνη Χριστοφορίδου 
του Δημητρίου στέλεχος της Διεύθυνσης Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας− Θράκης με ΑΔΤ AB 717591.

II. Δευτεροβάθμιες Γνωμοδοτικές Επιτροπές για την 
εξέταση περιπτώσεων άσκησης απλής διοικητικής προ−
σφυγής επί των ατομικών διοικητικών πράξεων που 
αφορούν στις εγκρίσεις/προεγκρίσεις δικαιούχων, βάσει 
του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/99).

Α. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Αθή−
να)

1. Ιωάννης Χαντζάρας του Αριστοτέλη, προϊστάμενος 
της Μονάδας Δ΄ της ΕΥΔ ΠΑΑ με ΑΔΤ ΑΕ 101150 ως 

πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Θεόδωρο Σερεπίσο του 
Βασιλείου, στέλεχος της ΕΥΔ ΠΑΑ με ΑΔΤ Χ 145255.

2. Γεώργιος Ζαρρής του Παναγιώτη, στέλεχος της 
ΕΥΔ ΠΑΑ με ΑΔΤ ΑΕ 589517 ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Γεώργιο Μπογιατζή του Ιωάννη, στέλεχος της ΕΥΔ 
ΠΑΑ με ΑΔΤ ΑΖ 524733.

3. Ιωάννης Γυφτέας του Παναγιώτη, στέλεχος της ΕΥΔ 
ΠΑΑ με ΑΔΤ ΑΕ 040077 ως μέλος, με αναπληρώτρια την 
Ευαγγελή Τζουμάκα του Σπυρίδωνος στέλεχος της EYE 
ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα με ΑΔΤ ΑΕ 052687.

Β. Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή (έδρα Αθή−
να)

1. Κατίνα Πάντσιου του Ηλία, στέλεχος της EYE ΠΑΑ 
− Ανταγωνιστικότητα με ΑΔΤ ΑΖ 098053 ως πρόεδρο, 
με αναπληρωτή την Νίκη Βραχίμη του Παναγιώτη, στέ−
λεχος της EYE ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα με ΑΔΤ ΑΖ 
539239.

2. Κωνσταντίνος Μελάς του Γεωργίου, στέλεχος της 
EYE ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα με ΑΔΤ Φ 029377 ως 
μέλος, με αναπληρωτή τον Αλιζιώτη Νικόλαο−Νεκτάριο 
του Ευθυμίου στέλεχος της EYE ΠΑΑ−Ανταγωνιστικό−
τητα με ΑΔΤ Χ 064708.

3. Κυρίτση Ευσταθία του Χρήστου, στέλεχος της EYE 
ΠΑΑ −Ανταγωνιστικότητα με ΑΔΤ Π 991373 ως μέλος, με 
αναπληρώτρια την Παναγιώτα Παπαλουκοπούλου του 
Θεοδώρου, στέλεχος της EYE ΠΑΑ −Ανταγωνιστικότητα 
με ΑΔΤ AB 229769.

Στις συνεδριάσεις των δευτεροβάθμιων γνωμοδοτικών 
επιτροπών δεν θα συμμετέχουν ως μέλη, στελέχη που 
συμμετείχαν ως αξιολογητές/εισηγητές ή ως μέλη πρω−
τοβάθμιας γνωμοδοτικής των αντίστοιχων αιτήσεων 
ενίσχυσης των υπό εξέταση προσφυγών.»

Άρθρο 4

Αντικαθιστούμε το Άρθρο 4 της αριθ. πρωτ. 4115/ 
26.03.2012 (ΦΕΚ 947/Β΄/2012) ΥΑ όπως αυτή τροποποιή−
θηκε − συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 9959/05.07.2012 
(ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012) και 14740/19.10.2012 (ΦΕΚ 2979/ 
Β/2012) όμοιες αποφάσεις, ως εξής: 

«Έργο των Γνωμοδοτικών Επιτροπών
1. Το έργο των Γνωμοδοτικών Επιτροπών (εκτός αυτών 

που αφορούν στην εξέταση άσκησης απλής διοικητικής 
προσφυγής επί των ατομικών διοικητικών πράξεων που 
αφορούν στις εγκρίσεις/προεγκρίσεις δικαιούχων, βάσει 
του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) αφορά κυρίως στα εξής: 

α) στον έλεγχο της τήρησης των κριτηρίων επιλογής 
και της διαδικασίας αξιολόγησης

β) στην επικύρωση ή τροποποίηση των «Δελτίων Αξιο−
λόγησης−Εισηγητικών Εκθέσεων» μέσω της συμπλήρω−
σης αντίστοιχων «Δελτίων Γνωμοδότησης» 

γ) στη σύνταξη, με βάση τα Δελτία Γνωμοδότησης, 
«Πρακτικού» το οποίο εκτός των άλλων περιλαμβάνει και 
τον «Πίνακα κατάταξης αποτελεσμάτων αξιολόγησης» 
με τις καταστάσεις των παραδεκτών και μη παραδεκτών 
αιτήσεων ενίσχυσης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 

δ) στη διαβίβαση στην EYE ΠΑΑ −Ανταγωνιστικότητα 
του πρακτικού του σημείου γ) ανωτέρω και των αιτή−
σεων ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των Δελτίων 
Αξιολόγησης − Εισηγητικών Εκθέσεων και των Δελτίων 
Γνωμοδότησης.

2. Το έργο των Γνωμοδοτικών Επιτροπών που αφο−
ρούν στην εξέταση άσκησης απλής διοικητικής προσφυ−
γής επί των ατομικών διοικητικών πράξεων που αφο−
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ρούν στις εγκρίσεις/προεγκρίσεις δικαιούχων, βάσει του 
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/99) Επιτροπών αφορά στα εξής: 

− εξετάζουν το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων προ−
σφυγών (αιτήματα θεραπείας, ιεραρχικές προσφυγές) 
σε σχέση με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο του αντίστοιχου καθεστώτος ενίσχυσης και 
συντάσσουν για το σκοπό αυτό «Πρακτικό» στο οποίο 
καταγράφουν το πόρισμά τους. Το εν λόγω πρακτικό 
υποβάλλουν κατά περίπτωση στο αρμόδιο διοικητικό 
όργανο που απευθύνεται η προσφυγή, προκειμένου να 
το λάβει υπόψη του και να το διαβιβάσει στην EYE ΠΑΑ− 
Ανταγωνιστικότητα για τις απαιτούμενες ενέργειες.

− δεν αποτελεί έργο των εν λόγω Επιτροπών η γνωμο−
δότηση επί προφανών και εκ παραδρομής λαθών, αλλά 
για τη διόρθωση των εν λόγω αστοχιών αποφαίνεται 
η αρμόδια Μονάδα της EYE ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα.

3. Οι γνωμοδοτικές επιτροπές θα αποφαίνονται νομί−
μως επί των θεμάτων της αρμοδιότητας τους σε πλήρη 
σύνθεση. Η άποψη του τυχόν μειοψηφούντος μέλους 
καταγράφεται στα πρακτικά.»

Άρθρο 5

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 4115/26.03.2012 
(ΦΕΚ 947/Β΄/2012) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιή−
θηκε − συμπληρώθηκε με τις αριθ. πρωτ. 9959/05.07.2012 
(ΦΕΚ 2124/Β΄/12.07.2012) και 14740/19.10.2012 (ΦΕΚ 2979/ Β΄/2012) 
όμοιες αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Απριλίου 2014

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. Δ16γ/113/8/115/Γ (2)

    Ορισμός δεύτερου προσώπου για την υπογραφή 
επιταγών του ΟΑΣΠ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 

π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).

3. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 4 του Ν. 1349/83 «Σύσταση Οργανισμού 

Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 52 Α').

β) της αριθμ. οικ.2/60068/0094 απόφασης Υπουργού Οικο−
νομίας και Οικονομικών «Αναπροσαρμογή ποσού της παρ.6 
της αριθμ. 54913/26−3−71 (ΦΕΚ 263 Β΄) απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Περί καθορισμού τρόπου της δι’ επιταγών 
πληρωμής των δαπανών των Ν.Π.Δ.Δ., Ειδικών Ταμείων, Ειδι−

κών Κεφαλαίων και Ειδικών Υπηρεσιών, ων την διαχείρισιν 
ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος», όπως αντικαταστάθηκε με 
τις αριθμ. 184694/1001/20−01−76 (ΦΕΚ 105 Β΄) και 38876/133/
22−03−76 (ΦΕΚ 479 Β΄) όμοιες αποφάσεις» (ΦΕΚ 1605 Β΄), γ) 
του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κώδικας νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄) 
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του ΟΑΣΠ.

4. Την αριθμ. Δ16γ/752/5/33/Γ/18−01−2012 απόφαση 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του Διοικητι−
κού Συμβουλίου, στον Δ/ντή και σε άλλα όργανα του 
ΟΑΣΠ» (ΦΕΚ 65 Β').

5. Την αριθμ. Δ16γ/393/10/537/Γ/05−11−2007 απόφαση 
«Ορισμός δεύτερου προσώπου για την υπογραφή επι−
ταγών του ΟΑΣΠ» (ΦΕΚ 2225 Β΄). 

6. Την αριθμ. 238/24−01−2014 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον ορισμό της μονίμου υπαλλήλου του 
Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
Κούρου Ασημίνας του Νίκα (ΑΔΤ Ι 911297), του κλάδου 
Π Ε Διαφόρων Ειδικοτήτων με Β΄ βαθμό, ως δευτέρου 
προσώπου που θα υπογράφει τις επιταγές του εν λόγω 
Οργανισμού, εφ’ όσον το πληρωτέο ποσό υπερβαίνει τις 
τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €), με αντικαταστάτριες 
αυτής, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της, τις 
υπαλλήλους του ιδίου Οργανισμού α) Γεωργακοπούλου 
Αγγελική του Σπυρίδωνα (ΑΔΤ ΑΙ 026719), του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με Δ΄ βαθμό και β) Γκου−
ντρομίχου Χρύσα του Χρήστου (ΑΔΤ ΑΖ 074523), του 
κλάδου ΠΕ Γεωλόγων με Γ΄ βαθμό.

Η αριθμ. Δ16γ/393/10/537/Γ/05−11−2007 (ΦΕΚ 2225 Β΄) 
απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 15550/3674 (3)
    Ορισμός του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ 

έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Δήμο Δωδώνης Νομού Ιωαννί−
νων για το έτος 2014. 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 παρ. 

Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως σήμερα ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 Α παρ. 4 ββ) του Π.Δ. 
141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας»,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/22−04−2005),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 35/18−02−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
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διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του 
άρθρου 9 παρ. 1 του Κεφ. Β΄ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
Α΄ 40/15−03−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης» και σήμερα ισχύουν,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 180/09−09−1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις»,

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007, ΦΕΚ Α΄ 143/
28−06−2007),

7. Το με αριθμ. πρωτ. 2560/06−03−2014 έγγραφο του 
Δήμου Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων, με το οποίο αιτείται τον 
ορισμό του ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλων του εν λόγω Δήμου 
για το έτος 2014 κι από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει 
εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2014 για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας Υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Δήμο Δωδώνης Νομού Ιωαννίνων, για 
το έτος 2014 ως εξής:

1. Ένας (01) Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανι−
κών, ημέρες τριάντα (30),

2. Ένας (01) Υπάλληλος κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 
ημέρες εξήντα (60),

3. Ένας (01) Υπάλληλος κλάδου Π Ε Γεωπόνων, ημέρες 
εξήντα (60),

4. Ένας (01) Υπάλληλος κλάδου TE Τοπογράφων Μη−
χανικών, ημέρες εξήντα (60),

5. Ένας (01) Υπάλληλος κλάδου TE Δομικών Έργων, 
ημέρες εξήντα (60),

6. Ένας (01) Υπάλληλος κλάδου TE Πολιτικών Μηχανι−
κών, ημέρες εξήντα (60)

Από την Απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Δωδώνης Νομού Ιωαν−
νίνων οικονομικού έτους 2014 ύψους διακοσίων είκοσι 
χιλιάδων (220.000,00) € (ΚΑΕ: 30−6011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 28 Μαρτίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ 

F
Αριθμ. 19019/4432 (4)
   Τροποποίηση της αριθμ. 5411/1352/10−2−2014 (ΦΕΚ 658/τ.

Β΄/17−3−2014) απόφασή μας «Ορισμός του ανώτατου 
ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακί−
νησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν 
στο Δήμο Αρταίων Νομού Άρτας για το έτος 2014». 

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 παρ. 

Ι. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. υπ’ 
αριθμ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.2685/99 
(ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του 
άρθρου 9 παρ. Ι του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15−3−2010) 
και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν.2738/99 
(ΦΕΚ.180/τ.Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Την αριθμ. 5411/1352/10−2−2014 (ΦΕΚ 658/τ.Β΄/
17−3−2014) απόφασή μας «Καθορισμός του ανώτατου ορί−
ου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο 
Αρταίων Νομού Άρτας για το έτος 2014». 

7. Το αριθμ. 4844/17−3−2014 έγγραφο του Δήμου Αρταί−
ων με το οποίο ζητείται η τροποποίηση της ανωτέρω 
απόφασης μας, ως προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνι−
κής Προστασίας Δημόσιας Υγείας − Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων, της Διεύθυνσης Προστασίας Προαγωγής 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου.

8. Την αριθμ. 5315/26−3−2014 βεβαίωση της αρμόδιας 
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων ότι, υπάρ−
χει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του 
ανωτέρω Δήμου, για το σκοπό αυτό (3.000,00 ευρώ ΚΑ. 
15−6422), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 5411/1352/10−2−2014 (ΦΕΚ 
658/τ.Β΄/17−3−2014) απόφασή μας «Καθορισμός του 
ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπη−
ρετούν στο Δήμο Αρταίων Νομού Άρτας, για το έτος 
2014», ως εξής:

Δ. Δ/νση Προστασίας Προαγωγής Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης: Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστα−
σίας Δημόσιας Υγείας − Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

Ένας (1) υπάλληλος κλάδου TE Κοινωνικών Λειτουρ−
γών, εξήντα (60) ημέρες.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει, η αριθμ. 5411/1352/
10−2−2014 (ΦΕΚ 658/τ.Β΄/17−3−2014) απόφασή μας. 

Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων, οικονομικού 
έτους 2014 ύψους: (3.000,00 ευρώ ΚΑ. 15−6422).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ιωάννινα, 31 Μαρτίου 2014

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ 

F
Αριθμ. 56307+52418 (5)
   Έγκριση εργασίας νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσι−

μων ημερών των υπαλλήλων της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. της Πε−
ριφέρειας Αττικής, για το έτος 2014.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) 
και ιδίως των άρθρων 210 παρ. Ι τομέας Γ και 282 παρ. 
Ια αυτού.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 
215/τ.Α΄/30−10−2011).

4. Τις διατάξεις του Αρ. 29 του Ν.3528/2007
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999 

(ΦΕΚ 180/τ.Α΄).
6. Τις διατάξεις της με αριθ. 44403/20−10−2011 απόφα−

σης του Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία εγκρίθη−
κε η τροποποίηση του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4−11−2011, όπως 
διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/14−12−2011).

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 (ΑΔΑ: 
4577Η−5ΕΤ) εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την 
εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄).

8. Την υπ’ αριθ. 5021/4217/03.02.2014 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
περί καθορισμού του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση 
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των 
υπαλλήλων που εργάζονται σε διάφορες υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 332/Β΄/13.02.2014).

9. Το υπ’ αριθ. 1806/11.03.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) 
της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο δη−
λώνεται η ανάγκη εργασίας νυκτερινής, Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών των υπαλλήλων της για το έτος 
2014 και αναλύονται οι λόγοι καθώς και οι απαιτούμενες 
ώρες. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι υπάλληλοι θα 
απασχοληθούν για:

• Αυτοψία εκτάκτων βλαβών−ζημιών οδικού δικτύου
• Εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και άρσης 

επικινδυνοτήτων σε 24ωρη βάση (επούλωση λάκκων, 
στηθαία ασφαλείας, φρεάτια)

• Αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών (εκχιονισμοί, 
πλημμύρες, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)

• Συλλογή στοιχείων, προκειμένου να προγραμματι−
σθούν εργασίες συντήρησης, ηλεκτροφωτισμού, φωτει−
νής σηματοδότησης, κάθετης και οριζόντιας σήμανσης 
και άρσης επικινδυνοτήτων σε 24ωρη βάση

• Εργασίες συντήρησης, πρασίνου, αρδεύσεων, κα−
θαρισμών και άρσης επικινδυνοτήτων σε 24ωρη βάση

• Αυτοψία εκτάκτων βλαβών−ζημιών αντλιοστασίων
• Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και άρσης 

επικινδυνοτήτων σε 24ωρη βάση
• Διαχείριση αποθηκών − διακίνηση υλικών και επι−

σκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων σε 24ωρη βάση
• Επίβλεψη των εκτελούμενων εργασιών καθώς και 

έλεγχος και πιστοποίηση αυτών.
10. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερ−

θεισών αναγκών έχει προβλεφθεί πίστωση για το έτος 
2014, συνολικού ποσού 260.000 €, στον φορέα 01072 και 
ΚΑΕ 051201 και αφορά το Γραφείο Περιφερειάρχη και την 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., σύμφωνα με το υπ'αριθ. 8223/17.01.2014 έγγρα−
φο της Δ/νσης Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 189.000 €, σύμφωνα 
με το υπ'αριθ.52371/17.03.2014 έγγραφο του Τμήματος 
Μισθοδοσίας, που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες 
πιστώσεις του φορέα 01072 και ΚΑΕ 051201 του προϋ−
πολογισμού της Περιφέρειας Αττικής έτους 2014, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την εργασία νυκτερινή, Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας ή/και καθ’ υπέρβαση αυτής για 
τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κατασκευής Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.) της Περιφέρειας Ατ−
τικής που απασχολούνται σε συνεργεία για την κάλυψη 
των προαναφερθεισών εκτάκτων αναγκών της Διεύθυν−
σης, έως και 31−12−2014, ως ακολούθως:

ΑΡΙΘ−
ΜΟΣ 
ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΕΡ−
ΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞ. 
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕ−
ΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤ Ι ΚΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔ ΙΑ Ι ΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 
31/12/2014

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 
ΤΙΣ ΕΞ. ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ 
ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ, 
ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΕΡ−
ΓΑΣΙΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 
31/12/2014

99 43.440 189.000 €
Ειδικά, στην καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εργασία 

οι ώρες νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
δεν μπορεί να υπερβούν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά 
περίπτωση το μήνα ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 2287 (6)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2014 

για το μόνιμο προσωπικό που ασχολείται με το πρό−
γραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς.  

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

   Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τι ς διατάξεις των άρθρων 1, 3 , 113 114, 159, 186, 241, 

245, 255, 257, 282 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Την αριθ. 407/38/07−01−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ηπείρου «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφε−
ρειαρχών Ηπείρου (ΦΕΚ 130/Β΄/9−02−2011) και την αριθ. 
6061/205/8−2−2011 «Μεταβίβαση επιπλέων αρμοδιοτήτων 
Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περι−
φέρειας Ηπείρου με εντολή Περιφερειάρχη. (ΦΕΚ 374/Β΄/
9−3−2011).

3. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) 
Προστασία της εθνικής οικονομίας − επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

4. Tις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 
226 Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μι−
σθολόγιο − Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
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διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 ».

5. Tην αριθ. 14149/3383/10−03−2014 (ΦΕΚ 758/Β΄/
27−03−2014) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας «Καθορι−
σμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των Υπαλλήλων 
που εργάζονται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου Π.Ε Θεσπρωτίας.

6. Το άρθρο 25 παράγραφος 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/Α΄/9−9−1999).

7. Την αριθμ. 123877/24−5−05 Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 775/Β΄/9−6−05 
που αφορά τη διάρκεια της δακικής περιόδου η οποία 
ορίζεται από 1η Μαρτίου έως 31 Δεκεμβρίου 

8. Το αριθ. 183294/30−3−2010 έγγραφο του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με Υπερω−
ριακή με αμοιβή εργασία και εκτός έδρας μετακινήσεις 
στους Υπαλλήλους που ασχολούνται με το Πρόγραμμα 
δακοκτονίας.

 9. Την φύση του αντικειμένου της Δακοκτονίας (ερ−
γασία υπαίθρου, εποχιακή) που απαιτεί την παρουσία 
του προσωπικού χωρίς χρονικούς περιορισμούς, τόσο 
κατά τις καθημερινές, όσο και κατά τις αργίες και εξαι−
ρέσιμες, καθότι η εφαρμογή απαιτεί οργάνωση, παρα−
κολούθηση και δεν δικαιολογεί καθυστερήσεις.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι−
σμού εξόδων του προγράμματος Δακοκτονίας 2014 της 
Περιφερειακής ενότητας Θεσπρωτίας, ύψους 9.000 ευρώ 
για το διάστημα έως 31/12/2014 και συγκεκριμένα στους 
ΚΑΕ 0511 και 0512 για τους οποίους υπάρχει πίστωση, 
αποφασίζουμε:

1. Διαπιστώνουμε την ανάγκη πραγματοποίησης υπε−
ρωριακής εργασίας του προσωπικού Δακοκτονίας έως 
31/12/2014 για τους λόγους που αναφέρουμε στο σκεπτικό 
της παρούσας και εγκρίνουμε την καθιέρωση συμπληρω−
ματικής υπερωριακής εργασίας με αμοιβή ως κατωτέρω:

α) Δ/ντής Δακοκτονίας, ώρες συνολικά μέχρι 250 για 
απογευματινή εργασία − Κυριακές και εξαιρέσιμες

β) Επόπτης Δακοκτονίας και αναπληρωτής του, ώρες 
και για τους δύο συνολικά μέχρι 360 για απογευματινή 
εργασία – Κυριακές και εξαιρέσιμες.

γ) Λογιστής Δακοκτονίας, ώρες συνολικά μέχρι 300 
για απογευματινή εργασία – Κυριακές και εξαιρέσιμες.

δ) Γραμματέας Δακοκτονίας ώρες συνολικά μέχρι 120 
για απογευματινή εργασία – Κυριακές και εξαιρέσιμες.

2. Με απόφαση του Δ/ντή Δακοκτονίας θα καθορίζο−
νται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής με αμοιβή απα−
σχόλησης και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον 
καθένα υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής 
του προγράμματος Δακοκτονίας.

3. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας 
και από ώρα 15ης ως 22ης και η εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων πέραν της υποχρεωτικής από 6ης ως 22ης. Η 
απασχόληση κατά τις εργάσιμες ημέρες και απογευματινές 
ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας δεν μπορεί 
να υπερβεί τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απασχόληση Κυριακών και εξαιρέσιμων δεν μπορεί 
να υπερβεί τις δεκαέξι (16) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας θα είναι ο Διευθυντής Δακοκτονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 1 Απριλίου 2014 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ  

F
Αριθμ. 10467 (7)

   Προσθήκη σχολών στο Πολύτεχνο Ωδείο.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπ’ όψιν:  
1. Τις διατάξεις: 
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, παρ. 

1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010) 

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του Β.Δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ 7/Α΄/1966) 

γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» 

δ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 Υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004) 

ε. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφα−
ση (ΦΕΚ 123/Β΄/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για 
ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» 

στ. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

1. Την υπ’ αρ. 10467/28−3−2013 αίτηση της Κωνσταντίνος 
Πρίντεζη, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

2. Την υπ’ αρ. 381/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ήλιδας περί έγκρισης προσθήκης σχολών στο 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΩΔΕΙΟ.

3. Την Αριθμ. Απόφαση ΥΠ.ΠΟ/ΔΙΜ/22515/791 Χορή−
γησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΟΥ 
ΩΔΕΙΟΥ, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1205/τΒ΄/1−9−2006.

4. Την αριθμ. 146/2011 Απόφαση Δημάρχου, με την 
οποία ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Πρόνοιας 
ο Βασίλειος Ζαχαρόπουλος και του μεταβιβάσθηκαν οι 
σχετικές αρμοδιότητες, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην Κωνσταντίνο Πρίντεζη την άδεια, 
για προσθήκη σχολών στο Πολύτεχνο Ωδείο.

2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει με τις εξής επιπλέον 
σχολές, α. Σχολή Σαξοφώνου

β. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας 
γ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αμαλιάδα, 10 Οκτωβρίου 2013 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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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