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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 815/0051 (1)
 *Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ΤΣ, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−

ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο−
τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/ 
226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15
Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
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θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/33481/0022/27−4−2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 582.96 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19−02−2014 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Κατασκευή Υποδομής από Χ.Θ. 14+000 

έως Χ.Θ. 25+000 (Μεγάλη σήραγγα Όθρυος) της νέας 
διπλής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων 
Λιανοκλαδίου − Δομοκού.» (κωδ. 5) της Πράξης «ΟΛΟ−
ΚΛΗΡΩΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΤΙΘΟΡΕΑΣ − ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ − 
ΔΟΜΟΚΟΥ» (κωδ. 276454) (Δικαιούχος: «ΕΡΓΟΣΕ») στο 
πλαίσιο του Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ/ 
ΤΣ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ 

628149, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού 
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.

ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. Π057022, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος.

ΚΑΡΑΒΙΤΗ ΟΛΓΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 067858, 
υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια−
κής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− Στις 29/5 στην έδρα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής 

Αρχής Μεταφορών του Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑ−
ΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (ΑΘΗΝΑ),

− Στις 2/6 και 3/6 στην έδρα της δικαιούχου ΕΡΓΟΣΕ 
ΑΕ (ΑΘΗΝΑ),

− Στις 4/6 μετάβαση στο φυσικό αντικείμενο του έργου 
(ΛΑΜΙΑ − Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ) και επιστροφή στην ΑΘΗΝΑ.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 342/ΥΟΔΔ/13.6.2014.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2014

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
Α    ριθ. 745 (2)
Έγκριση συμπληρωματικού προγράμματος οικονομικών 

αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από 
την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του 
ζωικού κεφαλαίου, για το έτος 2014

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. α) Το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.Δ. 131/1974 «περί 

οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, 
δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄ 320) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/1983 (Α΄ 199) και το άρθρο 39 
παράγρ. 10 του Ν. 2065/92 (Α΄ 113).

β) Το άρθρο 26, παρ.1, του Ν. 2362/1995 περί Δημοσίου 
Λογιστικού (Α΄ 247).

γ) Το ΠΔ 113/2010 Ανάληψη υποχρέωσης από τους 
Διατάκτες(Α΄ 194). 

δ) Το άρθρο 8, παρ.1, του Ν. 2430/1996 (Α΄ 156).
2. Tον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1290/2005 του Συμβουλίου 

«για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής» 
(ΕΕ L209 της 11−08−2005, σελ. 1).

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 349/2005 της Ευρ. Επιτροπής 
της 28ης Φεβρουαρίου 2005 «για τους κανόνες σχετικά 
με την κοινοτική χρηματοδότηση των επειγουσών πα−
ρεμβάσεων και της καταπολέμησης ορισμένων νόσων 
των ζώων που αναφέρονται στην απόφαση 90/424/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου» (ΕΕ L55 της 01−03−2005, σελ. 12).

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1857/2006 της Ευρ. Επιτρο−
πής «σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 
της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για 
την τροποποίηση του κανονισμού 70/2001» (ΕΕ L358 
της 16−12−2006 σελ. 3).

5. Tην απόφαση 2009/470/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
25ης Μαΐου 2009 «σχετικά με ορισμένες δαπάνες στον 
κτηνιατρικό τομέα» (ΕΕ L155 της 18−06−2009, σελ. 30).

6. Την απόφαση 2008/341/ΕΚ της Ευρ. Επιτροπής της 
25ης Απριλίου 2008 «για τον καθορισμό κοινοτικών κρι−
τηρίων για τα εθνικά προγράμματα εκρίζωσης, ελέγχου 
και επιτήρησης ζωικών ασθενειών και ζωονόσων, που 
προβλέπει ότι τα προγράμματα που υποβάλλουν τα 
κράτη μέλη πρέπει προκειμένου να εγκριθούν βάσει του 
χρηματοδοτικού μέσου που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παρ 1 της απόφασης 2009/470ΕΚ να πληρούν τα κρι−
τήρια που θεσπίζονται στο παράρτημα της απόφασης 
2008/341/ΕΚ» (ΕΕ L115 της 29−04−2008, σελ. 44).

7. Την υπ’ αριθμ. 2013/512/ΕΕ εκτελεστική απόφαση 
της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με 
τη χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης σε ορισμένα 
κράτη μέλη με σκοπό την υποστήριξη των εθελοντικών 
μελετών επιτήρησης που αφορούν τις απώλειες στις 
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αποικίες μελισσών για την χρονική περίοδο 2013− 2014 
(EE L279 της 19−10−2013, σελ. 67).

8. Την υπ’ αριθμ. 2013/722/ΕΕ εκτελεστική απόφαση της 
Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 2013 για την έγκριση 
ετήσιων και πολυετών προγραμμάτων για την εκρίζωση, 
τον έλεγχο και την επιτήρηση ορισμένων νοσημάτων 
των ζώων και ζωοανθρωπονόσων, τα οποία υπέβαλαν 
τα κράτη μέλη για το έτος 2014 και τα επόμενα έτη, 
καθώς και της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης 
στα προγράμματα αυτά» (Ε.Ε. αρ L328 της 7.12.2012 σελ. 
101) 2014 (EE L279 της 19−10−2013,

9. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ/τος 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

10. To Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄).

11. Την αριθ. Υ48/9−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Σταϊκούρα Χρήστου» (Β΄ 2105).

12. Την αριθ. 4424/137557/11−11−2013 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Επέκταση της εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος 
επιτήρησης των απωλειών στις αποικίες μελισσών για 
την περίοδο 2013−2014» (Β΄ 2923).

13. Την υπ’ αριθ. 432/20486/14−02−2014 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Έγκριση προ−
γράμματος Οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων 
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων 
εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2014» (Β΄ 345).

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού ύψους πέντε εκατομμυρίων 5.000.000€ (ευρώ), 
που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων (Ε.Φ. 29−110, ΚΑΕ 5329), με κοινοτική χρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων –
ΕΚΤΕ).

15. Τη με αρ. πρωτ. 1139/64538/15/5/2014 ΕΑΔ 646, που 
καταχωρήθηκε με α.α.46153 στο βιβλίο εγκρίσεων και 
εντολών πληρωμής, απόφαση Δέσμευσης Πίστωσης της 
Δ/νσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ ΒΙΦ5Β−ΔΩΟ).

16. Την από 23/5/2014 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης 
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση εγκρίνεται συμπληρωμα−
τικό πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενι−
σχύσεων ύψους πέντε εκατομμυρίων Ευρώ 5.000.000€, 
που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων 
εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου της χώρας (διερεύ−
νηση, πρόληψη, επιτήρηση, έλεγχος, εκρίζωση, έκτακτες 
επεμβάσεις) στο πλαίσιο εφαρμογής των ισχυουσών ει−
δικών κτηνιατρικών διατάξεων, με κοινοτική συμμετοχή 
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΚΤΕ) 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρθρο 2 παράγραφος 2α του 
Καν. (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L209 της 
11−08−2005, σελ. 1).

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 432/20486/14−02−2014 
κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
«Έγκριση προγράμματος Οικονομικών αποζημιώσεων 
και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτη−
νιατρικών μέτρων εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου για το 
έτος 2014» (Β΄ 345).

Άρθρο 3
Διάρκεια ισχύος

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς 
της έως 31 Δεκεμβρίου 2014.

2. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
παρέχει οδηγίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της πα−
ρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 38152 (3)
Καθιέρωση ωραρίου εργασίας για το προσωπικό του 

Τμήματος Ελεγκτών Επιδοτών της Διεύθυνσης Δη−
μοτικών Προσόδων και Πόρων του Δήμου Θεσσα−
λονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007,
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε−

ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 
1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987,

γ) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις»,

δ) την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/ 
27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ, όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 Υ.Α. (ΦΕΚ 1659 Β/26−7−2011),

ε) της αριθ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθη−
κών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (Φ.Ε.Κ. 
1632/Β/06.08.2009),

στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
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ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/ 
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης».

2. Την αριθ. 538/14−04−2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσα−
λονίκης, με την οποία καθορίζεται το ωράριο εργασίας 
του προσωπικού του Τμήματος Ελεγκτών Επιδοτών της 
Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων του οικεί−
ου Δήμου, λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου και 
του σκοπού λειτουργίας του Τμήματος, καθώς και την 
αριθμ. πρωτ. 35659/11435/12−05−2014 βεβαίωση ύπαρξης 
πίστωσης στον Προϋπολογισμό 2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας, για 
όλες τις ημέρες του έτους, σε βάρδιες, για το προσω−
πικό, μέχρι τριάντα (30) ατόμα, του Τμήματος Ελεγκτών 
Επιδοτών της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και 
Πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Δευτέρα − Παρασκευή
Α΄ βάρδια 07:00−15:00
Β΄ βάρδια 14:00−22:00
Γ΄ βάρδια 22:00−06:00
Σάββατο
14:00−22:00
Κυριακές και Αργίες
12:00−20:00.
Από την απόφαση προκαλείται, συνολικά, δαπάνη 

ύψους 16.000,00 € που θα βαρύνει τους: ΚΑ 10.012/ 
6012.01.01, 10.012/6022.01.01, 10/6012.02.01 και 10/6022.02.01 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, για το 
τρέχον έτος 2014 και ανάλογη πρόβλεψη δαπάνης για 
τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 2 Ιουνίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
    Αριθμ. οικ. 3132 (4)
 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης, για το Β΄ εξάμη−
νο 2014. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/2011) καθώς και την αριθ. 2/78400/0022/14−11−2011 
εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση 
μονιμοποιήσεις και άλλες διατάξεις».

5. Το αριθ. 2/72757/022/31−12−2003 έγγραφο του Υπ. 
Οικονομικών (Γ.Λ.Κ.) «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 3205/2003».

6. Την αριθ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/Β΄/
5−2−2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

7. Την αριθ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο της 22ης 
Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και O.T.A.».

8. Την αριθ. 39/14−1−2011 (ΦΕΚ 122/Β΄/2011) απόφαση του 
Περιφερειάρχη A.M.−Θ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

9. Την ανάγκη αντιμετώπισης εκτάκτων, εποχικών ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν 
από:

α) την έλλειψη προσωπικού,
β) την ανάγκη άμεσης διεκπεραίωσης διοικητικών 

και οικονομικών θεμάτων (μισθοδοσία, αρχειοθέτηση, 
ηλεκτρονικό αρχείο μητρώου υπαλλήλων, κλείσιμο των 
βιβλίων Οικονομικής Διαχείρισης, συμφωνία των λογα−
ριασμών, τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων και κάθε άλλη 
έκτακτη ανάγκη που είναι δυνατόν να προκύψει, με την 
οποία ασχολούνται οι υπάλληλοι της Δ/νσης Διοικητικού 
− Οικονομικού), πέραν του ωραρίου εργασίας τους, για 
το Β΄ εξάμηνο του 2014.

10. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή 
απασχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις 
στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 στον 
ειδικό φορέα 1072 της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας − Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας), 
εγκρίνουμε:

α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή το Β΄ εξάμηνο του 2014, κατά τις απογευματινές 
ώρες τις εργάσιμες μέρες για είκοσι πέντε (25) συνολι−
κά υπάλληλους της Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού 
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

β) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται 
κατά ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) ώρες το εξά−
μηνο για κάθε υπάλληλο, συνολικά 3.000 (25*120) ώρες 
το Β΄ εξάμηνο του 2014.

γ) Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα−
σχόληση και η συγκρότηση των συνεργείων θα γίνεται 
με ευθύνη του προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού −
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ο 
οποίος θα βεβαιώνει και το παρασχεθέν έργο ανάλογα 
με τις παρουσιαζόμενες έκτακτες, εποχικές ή επείγου−
σες ανάγκες της υπηρεσίας.

δ) Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται 
στο ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) και θα 
καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Δράμας του οικονομικού έτους 
2014, Ειδικού Φορέα 1072 και ΚΑΕ 0511.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Δράμα, 11 Ιουνίου 2014

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθ. οικ.3503 (5)
Καθιέρωση  υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

ΔΤΕ ΠΕ Χίου της ΠΒ Αιγαίου, με σκοπό την υλοποίη−
ση του έργου: «Υπολειπόμενες εργασίες ολοκλήρω−
σης της κατασκευής του φράγματος Κόρης Γεφύ−
ρι Νήσου Χίου» καθώς στις περιπτώσεις έκτακτων 
αναγκών από έκτακτες συνθήκες.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. πρ. 807 από 28/04/2014 απόφαση του 

Αντιπεριφερειάρχη Βορείου η οποία αναφέρεται στην 
ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων κα−
θόσον εντέλλονται να παρευρίσκονται επί τόπου του 
έργου καθ’ όλη την διάρκεια της σκυροδέτησης στα 
πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Υπολειπόμενες εργασί−
ες ολοκλήρωσης της κατασκευής του φράγματος Κόρης 
Γεφύρι Νήσου Χίου».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργα−
νισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Το άρθρο 16 του Ν.3205/2003 βάσει των οποίων 
επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από 
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλή−
λων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Γ.Α. μόνο για 
την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών 
υπηρεσιακών αναγκών.

6. Το γεγονός ότι στις περιπτώσεις έκτακτων− αναγκών 
από έκτακτες συνθήκες όπως πυρκαγιές πλημμύρες κ.α. 
θα απαιτηθεί υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
ΔΤΕ ΠΕ Χίου έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

7. Το συνολικό κόστος για την πραγματοποίηση των 
υπερωριών δεν θα υπερβεί το ποσό των 5.000,00€ που 
θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της ΠΕ Χίου και 
ειδικά τον ΚΑΕ 0511.

8. Την με αρ. πρ. 46/07−01−2014 απόφαση δέσμευσης 
πίστωσης για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της 
ΠΕ Χίου.

9. Την αρ. 451/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
της Π.Β. Αιγαίου περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλη−
σης υπαλλήλων της ΔΤΕ ΠΕ Χίου (πρακτικό 15/21−5−2014,
θέμα 6ο) και με ΑΔΑ: ΒΙΙΟ7ΛΩ−ΘΒ0, εγκρίνουμε:

Α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή το Β΄ εξάμηνο του 2014 κατά τις απογευματινές ώρες 
τις εργάσιμες ημέρες για εικοσιέξι (26) υπαλλήλους της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας 
Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με τις παρακάτω 
κατηγορίες και ειδικότητες:

α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΩΡΕΣ

1 ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού 35

2 ΠΕ Τοπογράφου Μηχανικού 95

3 ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού 250

4 ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού 20

5 ΠΕ Χημικού Μηχανικού 75

6 ΠΕ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης 75

7 ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 20

8 ΠΕ Γεωλόγου 20

9 TE Πολιτικού Μηχ. Δομικών Έργων 55

10 TE Δασοπόνου 20

11 TE Πολιτικού Μηχ. Έργων Υποδομής 20

12 TE Εργοδηγών 20

13 ΔΕ Οδηγών 20

14 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 20

15 ΔΕ Εργοδηγών 75

16 ΥΕ Εργατών 75

17 ΥΕ Κλητήρων 35

Β) Σημειώνεται ότι οι ώρες της απογευματινής απα−
σχόλησης ορίζονται κατ’ ανώτατο όριο σε εκατόν είκοσι 
(120) το εξάμηνο για κάθε υπάλληλο, δηλαδή συνολικά 
3.120 (26x120) το Β΄ εξάμηνο 2014.

Γ) Η διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απα−
σχόληση και η συγκρότηση συνεργείων θα γίνεται με 
ευθύνη της προϊσταμένης της Δ/νσης Τεχνικών  Έργων 
της Π.Ε. Χίου, ο οποίος θα βεβαιώνει το παρασχεθέν 
έργο ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες έκτακτες, επο−
χικές ή επείγουσες ανάκγες της υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χίος, 4 Ιουνίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΚΑΛΗΣ

F
    Αριθμ. 30933 (6)
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγο−

ρία Ε.ΔΙ.Π. της Νομικής Σχολής.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου 

20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012 τ. Α΄), των 
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011
τ. Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 
παρ. 21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014 τ. Α΄) και του άρθρου 55, 
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014 τ. Α΄),

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ−
νεδρ. 2884/3−4−2014, για την διαδικασία ένταξης διοικη−
τικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

4. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της 
Δήμητρας Μάνου, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία είναι κάτο−
χος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο 
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ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει η Νομική 
Σχολή του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής 
για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για 
την ένταξη της υπηρετούσας με σύμβαση ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., η οποία 
επικυρώθηκε στη συνεδρίαση της Διεύθυνσης της Σχο−
λής αριθ. 26/28−4−2014.

6. Την από 2−6−2014 Εισήγηση της Τριμελούς Εισηγη−
τικής Επιτροπής,

7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Νομικής Σχο−
λής αριθμ. 31/2−6−2014 για την ένταξη στην κατηγορία 
Ε.ΔΙ.Π. της Δήμητρας Μάνου, που υπηρετεί στο Ίδρυμα 
με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία 
είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό 
αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά αντικείμενα που θε−
ραπεύει η Νομική Σχολή του Ιδρύματος (έγγραφο της 
Διεύθυνσης αριθμ. 406/2−6−2014),

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011,

9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Δήμητρας Μάνου του Βασιλείου, που 

υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνω−
στικά αντικείμενα που θεραπεύει η Νομική Σχολή του 
Ιδρύματος στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 
παρ. 3, περ. 5 του Ν.4235/2014, διατηρώντας την κατά το 
χρόνο της ένταξης της και μέχρι την έκδοση του κατά 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011 
προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση και την κατανομή της στη Νομική Σχολή του 
Ιδρύματος, με γνωστικό αντικείμενο «Διεθνές Δίκαιο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2014

Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
   Αριθμ. 3153 (7)
Θέματα λειτουργίας της Μονοτμηματικής Σχολής Τε−

χνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και 
Διατροφής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παρ. 8 Ν. 4009/2011.
2. Το Π.Δ. 100/2013 (ΦΕΚ 135/5−6−2013) και το Π.Δ. 127/

2013 (ΦΕΚ 190/16−9−2013).
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διάρκεια θητείας των τριών μελών της Διεύθυνσης

πλην του Διευθυντή.

1. Η θητεία των τριών μελών της Διεύθυνσης, πλην 

του Διευθυντή, είναι διετής και διαρκεί δύο διαδοχικά 
ακαδημαϊκά έτη. Η θητεία των τριών ως άνω μελών της 
Διεύθυνσης, σε περίπτωση που εκλέγονται στη διάρκεια 
του πρώτου ακαδημαϊκού έτους της θητείας τους, υπο−
λείπεται της διετίας και λήγει στο τέλος του επόμενου 
ακαδημαϊκού έτους από αυτό στη διάρκεια του οποίου 
έγινε η εκλογή.

2. Τα ως άνω τρία μέλη της Διεύθυνσης δεν μπορούν 
να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία.

Άρθρο 2
Διαδικασία εκλογής των τριών μελών της Διεύθυνσης

πλην του Διευθυντή.

1. Τα τρία μέλη της Διεύθυνσης, που έχουν την ιδιό−
τητα του καθηγητή πλήρους απασχόλησης, εκλέγονται 
μετά από προκήρυξη των εκλογών από τον Διευθυντή 
το αργότερο τον Μάιο του ακαδημαϊκού έτους, κατά 
το οποίο λήγει η θητεία τους, εφόσον τούτο είναι εφι−
κτό. Η προκήρυξη εκδίδεται τουλάχιστον 15 ημέρες πριν 
από την ημέρα των εκλογών. Εκλόγιμοι είναι καθηγητές 
πρώτης βαθμίδας, αναπληρωτές και επίκουροι καθηγη−
τές της Μονοτμηματικής Σχολής, που έχουν υπόλοιπο 
θητείας μεγαλύτερο των δύο ετών. Οι υποψηφιότητες 
υποβάλλονται εντός πενθήμερης προθεσμίας από την 
προκήρυξη των εκλογών, οι δε υποψήφιοι ανακηρύσσο−
νται με απόφαση του Διευθυντή, η οποία εκδίδεται την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των υποψηφιοτήτων. Αν δεν υπάρχει Διευθυ−
ντής ή ο υπάρχων παραμελεί να προκηρύξει εκλογές, 
αυτές προκηρύσσονται από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Στε−
ρεάς Ελλάδας, ο οποίος ασκεί και όσες αρμοδιότητες 
ανατίθενται με την παρούσα απόφαση στον Διευθυντή.

2. Οι εκλογές διεξάγονται από τριμελή εφορευτική 
επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα μέλη 
της Εφορευτικής Επιτροπής είναι καθηγητές Α΄ βαθμί−
δας ή Αναπληρωτές καθηγητές ή καθηγητή Εφαρμογών 
οι οποίοι ορίζονται από τον  Διευθυντή της Σχολής, 
η οποία ορίζει και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής. Το 
εκλογικό σώμα αποτελούν όλοι οι καθηγητές και οι υπη−
ρετούντες καθηγητές Εφαρμογών της Σχολής, στους 
οποίους περιλαμβάνονται και οι τελούντες σε άδεια. Η 
ψηφοφορία διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, επί του 
οποίου οι εκλέκτορες δηλώνουν την προτίμησή τους 
με σταυρό μέχρι και τρεις υποψήφιους. Η ψηφοφορία 
είναι μυστική και μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά 
κατόπιν απόφασης του Διευθυντή. Εκλέγονται οι υπο−
ψήφιοι που συγκέντρωσαν τις περισσότερες έγκυρες 
ψήφους. Οι λευκές ψήφοι και οι αποχές δεν λαμβάνονται 
υπόψη στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σε περίπτω−
ση που το σύνολο των εγκύρων ψήφων υπολείπεται 
του 50% του αριθμού των εκλεκτόρων, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται εντός των επόμενων δύο εργάσιμων 
ημερών και εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρω−
σαν τις περισσότερες έγκυρες ψήφους, ακόμη και αν 
το σύνολο των εγκύρων ψήφων υπολείπεται του 50% 
του αριθμού των εκλεκτόρων. Επί ισοψηφίας εκλέγεται 
ο καθηγητής που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα και 
μεταξύ ισοψηφούντων ομοιοβάθμων εκλέγεται αυτός 
που έχει το παλιότερο ΦΕΚ διορισμού στη συγκεκριμένη 
βαθμίδα, με προβάδισμα εκείνου που έχει διοριστεί στο 
Ίδρυμα. Σε περίπτωση που η εφαρμογή του παραπάνω 
κριτηρίου αρχαιότητας αποβεί ατελέσφορη, η αρχαιό−
τητα καθορίζεται αναλόγως από τα ΦΕΚ διορισμού 
στην προηγούμενη βαθμίδα. Το αποτέλεσμα της ψη−
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φοφορίας ανακοινώνεται από την Εφορευτική Επιτροπή 
στον Διευθυντή και στους εκλέκτορες και αναρτάται, με 
φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής, στον ιστότοπο 
της Σχολής και του Ιδρύματος. Συμπληρωματικά και 
αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την ανάδειξη 
των οργάνων Τ.Ε.Ι.

3. Διαπιστωτική πράξη για τους εκλεγέντες εκδίδει 
αμελλητί ο Διευθυντής μετά την παράδοση σε αυτόν 
του πρακτικού εκλογής από την Εφορευτική Επιτροπή. 
Η διαπιστωτική πράξη κοινοποιείται στον Πρόεδρο του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στη Συνέλευση και στο Συμβούλιο 
του Ιδρύματος.

4. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης ενός ή περισ−
σοτέρων από τα παραπάνω μέλη της Διεύθυνσης για 
οποιοδήποτε λόγο, ο Διευθυντής επαναπροκηρύσσει 
εκλογές για την κενωθείσα θέση και για το υπόλοιπο 
της θητείας, εκτός αν υπολείπεται διάστημα μικρότε−
ρο του εξαμήνου και δεν επηρεάζεται η απαιτούμενη 
απαρτία για τις συνεδριάσεις της Διεύθυνσης. Για την 
εκλογική διαδικασία εφαρμόζονται αναλόγως τα ορι−
ζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 3
Διαδικασία εκλογής του εκπροσώπου

των φοιτητών στην Διεύθυνση.

1. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών της Σχολής στην Δι−
εύθυνση συμμετέχει στις συνεδριάσεις της χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου και εκλέγεται από τους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές (εάν υπάρχουν), σύμφωνα με 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου 2 του άρθρου 49 Ν.4009/2011. Την εκλογή 
προκηρύσσει και διοργανώνει ο οικείος Σύλλογος Φοι−
τητών εντός 15 ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του 
Διευθυντή. Ο Διευθυντής παραδίδει στο νόμιμο εκπρό−
σωπο του παραπάνω Συλλόγου τον εκλογικό κατάλογο 
εντός πέντε ημερών από την παραπάνω ειδοποίηση. 
Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές 

που έχουν διανύσει το πρώτο έτος σπουδών και βρί−
σκονται εντός του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών 
και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος 
φοίτησής τους. Η ψηφοφορία είναι άμεση, καθολική, 
μυστική και διεξάγεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

2. Διαπιστωτική πράξη για τον εκλεγέντα εκπρόσωπο 
φοιτητών εκδίδει αμελλητί ο Διευθυντής μετά την έγ−
γραφη ανακοίνωση σε αυτόν του αποτελέσματος της 
ψηφοφορίας από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Συλλόγου 
Φοιτητών.

Άρθρο 4
Λοιπά θέματα λειτουργίας

της Μονοτμηματικής Σχολής.

1. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσί−
ας ή κωλύματος από τον αρχαιότερο στην πρώτη βαθμί−
δα καθηγητή της Διεύθυνσης. Εφόσον στην Διεύθυνση, 
πλην του Διευθυντή, μετέχουν μόνο αναπληρωτές ή/
και επίκουροι καθηγητές, τον Διευθυντή αναπληρώνει 
ο αρχαιότερος αναπληρωτής καθηγητής. Αν στην Δι−
εύθυνση, πλην του Διευθυντή, μετέχουν μόνο επίκουροι 
καθηγητές, τον Διευθυντή αναπληρώνει ο αρχαιότερος 
επίκουρος καθηγητής. Για τον καθορισμό της αρχαιό−
τητας των καθηγητών, που προβλέπεται στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παρά−
γραφο 2 του άρθρου 2.

2. Η Γενική Συνέλευση της Σχολής, όταν ασκεί αρμο−
διότητες που η κείμενη νομοθεσία απονέμει στη Συ−
νέλευση του Τμήματος, συγκροτείται και συνεδριάζει 
με τη σύνθεση που προβλέπεται για τη Συνέλευση του 
Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 2 Ιουνίου 2014

  Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02016902506140008*

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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