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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Καταλογισμός ποσού σε βάρος του CUMPANASU 
MARIN του IULIAN .

 Με την αριθμ. 125/13−12−2013 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου Διεύθυνσης του Τελωνείου Ναυπλίου 
καταλογίζεται σε βάρος του CUMPANASU MARIN του 
IULIAN και της FLORA, υπήκοο Ρουμανίας, γεν. 10−02−1989
με ΑΦΜ 158916835 ΔΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ο οποίος διαθέτει το 
αριθ. DX 909413 Δελτίο Ταυτότητας Ρουμανίας, το πα−
ρακάτω ποσό:

Πρόστιμο: € 1.500,00
Τ.Χ. 2%:  € 30,00
Ο.Γ.Α. επί Τ.Χ. 20%: € 6,00
Σύνολο: € 1.536,00
Ήτοι σύνολο χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω πρόστιμο επεβλήθη για τελωνειακή πα−

ράβαση − λαθρεμπορία τσιγάρων στην Ελλάδα σύμφωνα 
με τα άρθρα 53, 54, 106, 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 151, 
152, 155, 158, 160 και επόμενα του Ν. 2960/2001. 

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
   F 

 Αριθμ. 58885/Ε315843 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ 48403/4−11−2013 

(ΦΕΚ Β΄ 2930) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στη Διεθνή Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο της Ιτα−
λίας (1/5/2015 έως 31/10/2015)».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98),

β) του Ν. 5562/1932 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Περί κυρώσεως της 
μεταξύ της Ελλάδος και διαφόρων άλλων Χωρών υπο−



38858 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

γραφείσης εν Παρισίοις την 22α Νοεμβρίου 1928 Συμβά−
σεως περί Διεθνών Εκθέσεων» καθώς και τις κυρώσεις 
με Νόμο των μετέπειτα τροποποιήσεων της Σύμβασης 
αυτής,

γ) του Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ Α΄ 50) «Ενιαίος Φορέας Εξω−
στρέφειας και άλλες διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως 
ισχύει,

ε) την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 54169/
31−10−2014 (ΦΕΚ Β΄ 2944) απόφασης του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

2. Την υπ’ αριθ. 23025/ΔΙΟΕ 389/14−05−2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
277) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας, με την οποία γίνεται δεκτή η παραίτη−
ση, από μέλος του ΔΣ και Εντεταλμένου Συμβούλου 
της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξαγωγικού 
Εμπορίου ΑΕ», του Αλκιβιάδη Καλαμπόκη.

3. Την υπ’ αριθ. 26399/ΔΙΟΕ453/19.5.14 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 313) 
Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας με την οποία ορίστηκε ως μέλος του Δ.Σ. και 
εντεταλμένος Σύμβουλος της «Ελληνικής Εταιρείας 
Επενδύσεων & Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» ο Γεώργιος 
Φιλιόπουλος του Εμμανουήλ.

4. Την υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ/48403/4−11−2013 (ΦΕΚ Β΄ 2930) 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, με την οποία ορίζεται ως Γενικός Επίτροπος 
της Χώρας στην EXPO 2015 ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

5. Την υπ’ αριθ. 47842/29−09−2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 597) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με την οποία διο−
ρίζεται στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο Πάτροκλος 
Γεωργιάδης του Βίκτωρα.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Την ανάγκη άμεσου ορισμού του αναπληρωτή του 
Γενικού Επιτρόπου της χώρας στην EXPO 2015, απο−
φασίζουμε:

Άρθρο 1

Το στοιχείο γ΄ της υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ/48403/4−11−2013 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αντι−
καθίσταται ως εξής:

«γ. Τον Γενικό Επίτροπο της Ελλάδος στη Διεθνή Έκ−
θεση «EXPO 2015» στο Μιλάνο της Ιταλίας όταν απουσι−
άζει ή κωλύεται αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Φι−
λιόπουλος Γεώργιος του Εμμανουήλ, με ΑΔΤ ΑΑ244076, 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εντεταλμένος 
Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων & 
Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.»

Άρθρο 2

Το στοιχείο δ΄ της υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ/48403/4−11−2013 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας αντι−
καθίσταται ως εξής:

«δ. Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού 
Εμπορίου Α.Ε. με δ.τ. «Enterprise Greece», είναι αρμόδια 
για την οργάνωση της επίσημης συμμετοχής της χώρας 
μας στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015, συμπεριλαμβα−
νομένης της οικονομικής διαχείρισης και νομικής υπο−

στήριξης, στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε συνεργασία 
με την Γενική Διεύθυνση Διεθνών Εμπορικών Σχέσεων 
και Οικονομικής Πολιτικής του ιδίου Υπουργείου».

Άρθρο 3

Το στοιχείο ε΄ της υπ’ αριθ. 233 ΣΕΠ/48403/4−11−2013 
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κα−
ταργείται.

− Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 
233 ΣΕΠ/48403/4−11−2013 του Υπουργού Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας.

− Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει 
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Α3γ/οικ. 104615 (3)
      Επαναξιολόγηση της Ιδιωτικής Κλινικής «Διαγνωστικό 

και Θεραπευτικό Κέντρο ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στην Αθήνα, ως 
κατάλληλη για τη λειτουργία Βηματοδοτικού και Απι−
νιδωτικού Κέντρου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123 Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήμα−
τος Υγείας».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του 
Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ/101/Α΄/1990).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α/82) όπως επαναφέρθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α΄/1994) 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ΠΔ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005) 
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/ οικ. 84050 (ΦΕΚ 1295/Β/2009) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ−
γίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων 
Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές 
Κλινικές»

6. Την υπ’ αριθμ. 19 απόφαση της 244ης/18.02.2014 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ η οποία έγινε αποδεκτή με την 
αρ. Α3γ/οικ. 103744/ 28.11.2014 απόφαση του Υπουργού.

7. Την υπ’ αριθμ. 23 απόφαση της 246ης/25.06.2014 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ η οποία έγινε αποδεκτή με την 
αρ. Α3γ/οικ. 103748/ 28.11.2014 απόφαση του Υπουργού, 
αποφασίζουμε:

Η Ιδιωτική Κλινική «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέ−
ντρο ΥΓΕΙΑ ΑΕ», κρίνεται κατάλληλη ως Κέντρο Εμφύ−
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τευσης Βηματοδοτών, Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών και 
Απινιδωτών, με εμφυτευτές τους ιατρούς Αποστολόπου−
λο Θεόδωρο, Δ/ντή του Εργαστηρίου Ηλεκτροφυσιολο−
γίας και Κουρούκλη Σπυρίδωνα.

Η λειτουργία του προαναφερόμενου Κέντρου διακό−
πτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέ−
ρονται στην παρ. ΣΤ της αριθμ. Υ4α/οικ. 84050 υπουρ−
γικής απόφασης (όπως απουσία ή μετάθεση ή απόλυση 
ιατρών, βλάβη μηχανημάτων κ.λπ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Α3γ/ οικ. 104613 (4)
Επαναξιολόγηση Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών 

και Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινι−
κές − Αξιολόγηση και αντικατάσταση Επιστημονικά 
Υπευθύνων Ιατρών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 

123 Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήμα−
τος Υγείας».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του 
Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ/101/Α΄/1990). 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α΄/1982) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΦΕΚ 105/Α/1982) όπως επαναφέρ−
θηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/
Α΄/1994) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγεί−
ας και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ΠΔ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005) 
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 84050 (ΦΕΚ 1295/Β΄/2009) 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουρ−
γίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων 
Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές 
Κλινικές».

6. Την υπ’ αριθμ. 19 απόφαση της 244ης/18.02.2014 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ η οποία έγινε αποδεκτή με την 
αρ. Α3γ/103810/28.11.2014 απόφαση του Υπουργού, απο−
φασίζουμε:

Την επαναξιολόγηση Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδο−
τών σε Νοσοκομεία και την Αξιολόγηση αιτήσεων Επεμ−
βατικών Καρδιολόγων ως κατάλληλων για εμφύτευση 
Βηματοδοτών και Απινιδωτών σε Ιδιωτικές Κλινικές», 
ως ακολούθως:

Α. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
1. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ 

ΠΑΥΛΟΣ»
Επανακρίνεται ως κατάλληλο για τη λειτουργία Βημα−

τοδοτικού Κέντρου με εμφυτευτές τους Επιστημονικά 

Υπεύθυνους ιατρούς: Παπαστεφάνου Στέφανο (Διευθυ−
ντής ΕΣΥ), Χαρίτο Στέφανο (Επιμελητής Α΄ Καρδιολογί−
ας), Τσούνο Ιωάννη (Καρδιολόγος, Διευθυντής).

2. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Επανακρίνεται ως κατάλληλο για τη λειτουργία Βη−

ματοδοτικού Κέντρου, με εμφυτευτές τους ιατρούς: Ορ−
φανίδη Ζαχαρία (Καρδιολόγος, Διευθυντής), Κυφνίδη 
Κωνσταντίνο (Καρδιολόγος, Διευθυντής), Πουλημένο 
Λεωνίδα (Επιμελητής Α΄), Γιαννακόπουλο Ανδρέα (Επι−
μελητής Α΄).

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
3. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ− ΝΟΣΗ−

ΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ4ε/οικ. 39932/2012 (ΦΕΚ 

1404/Β΄/2012) η ιδ. κλινική έχει κριθεί κατάλληλη για την 
εμφύτευση Βηματοδοτών με Επιστημονικά Υπεύθυνους 
τους ιατρούς Χατζηνικολάου − Κοτσάκου Ελένη, Νινιό 
Βλάση, Μεζίλη Νικόλαο και για την τοποθέτηση Αμφι−
κοιλιακών Βηματοδοτών − Απινιδωτών με Επιστημονικά 
Υπεύθυνους τους ιατρούς Χατζηνικολάου− Κοτσάκου 
Ελένη και Νινιό Βλάση.

Επίσης, στην εν λόγω κλινική, ως εμφυτευτής Βηματο−
δοτών ορίζεται ο ιατρός Δάρδας Πέτρος (Επεμβατικός 
Καρδιολόγος).

Η λειτουργία των προαναφερόμενων Κέντρων διακό−
πτεται όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέ−
ρονται στην παρ. ΣΤ της αριθμ. Υ4α/ οικ. 84050 υπουρ−
γικής απόφασης (όπως απουσία ή μετάθεση ή απόλυση 
ιατρών, βλάβη μηχανημάτων κ.λπ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Γ4β/Γ.Π./οικ. 104039 (5)
Αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών στην ειδικότητα της 

Νευρολογίας από τη Νευρολογική Κλινική του 251 
Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του αρθρ. 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ 258 Α΄).
β. Του αρθρ. 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κεντρικού 

Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105 Α΄), όπως επαναφέρθηκαν 
σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2194/1994 
«Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 34 Α΄).

γ. Του αρθρ. 31 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύστημα Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του αρθρ. 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ορ−
γάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το 
φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄).

δ. Του αρθρ. 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο 
σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31 Α΄).



38860 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ε. Του Π.Δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ 173 Α΄).

στ. Του αρθρ. 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και 
το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δε θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Το με αριθμ. Φ.335/ΑΔ..20899 Σ.4949/18−12−2013 έγ−
γραφο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

3. Την αριθμ. 5214/15−10−2014 απόφαση της Εκτελεστι−
κής Επιτροπής του ΚΕΣΥ, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (3) απόφαση του ΚΕΣΥ με την 
οποία εγκρίνεται η αύξηση χρόνου ειδίκευσης ιατρών 
στην ειδικότητα της Νευρολογίας από τη Νευρολογική 
Κλινική του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας από 
δύο (2) έτη (που ισχύει από το 2003) σε πλήρη χρόνο 
άσκησης, καθώς θεωρείται ότι η εν λόγω Κλινική πληροί 
τις σχετικές προϋποθέσεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. Γ3Α 1442/152521 (6)

Ταξινόμηση αγροτικών μηχανημάτων με κινητήρες 
πετρελαίου κάτω των 19 kW.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 87, παραγρ. 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλο−

φορίας Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/1999) περί απογραφής 
και ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων και των υπ’ 
αυτών ρυμουλκούμενων.

2. Το π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

3. Το άρθρο 3 της 11627 (ΦΕΚ 715/Β΄/2001) κοινής 
υπουργικής απόφασης «προϋποθέσεις έγκρισης τύπου 
και κυκλοφορίας γεωργικών και δασικών ελκυστήρων 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/25/ΕΚ», με βάση 
το οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση αντιρρυπαντικής τε−
χνολογίας σε κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW 
που τοποθετούνται σε ελκυστήρες, προκειμένου να κυ−
κλοφορήσουν στην κοινοτική αγορά.

4. Το άρθρο 3 και 4 της υπουργικής απόφασης 11338/
Γ3Β/2366 (ΦΕΚ 1156/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκρίσεις τύπου 
και κυκλοφορίας αγροτικών μηχανημάτων».

5. Το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 11337/
Γ3Β/2365 (ΦΕΚ 1146/Β΄/09) απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Απογραφή αγρο−
τικών μηχανημάτων».

6. Την ανάγκη να δοκιμασθούν σύμφωνα με τους κώ−
δικες 1 ή 2 του OECD, προκειμένου να εφοδιαστούν με 
εθνική έγκριση και να κυκλοφορούν νόμιμα στη χώρα, 
ελκυστήρες με κινητήρες πετρελαίου κάτω των 19 kW 
για τους οποίους δεν υπάρχει από την ΕΕ υποχρέωση 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

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

Άρθρο 1 
Σκοπός

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται για να δοθεί η δυνα−
τότητα ταξινόμησης σε αγροτικά μηχανήματα με κινη−
τήρες κάτω των 19 kW, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση 
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ώστε οι μεν γεωργικοί 
ελκυστήρες να δοκιμασθούν σύμφωνα με τους κώδικες 
του OECD, τα δε λοιπά αγροτικά μηχανήματα να εφο−
διαστούν με έκθεση δοκιμής, από το Ινστιτούτο Γεωρ−
γικών Μηχανών και Κατασκευών του ΕΛΓΟ −Δήμητρα, 
προκειμένου να εφοδιασθούν με την προβλεπόμενη από 
το άρθρο 84 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) εθνική έγκριση.

Άρθρο 2 
Διαδικασία ταξινόμησης αγροτικών μηχανημάτων

1. Η αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία, εκδίδει το Δελ−
τίο Ταξινόμησης στο όνομα του εισαγωγέα κατόχου του 
μηχανήματος, αφού υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

i. Αίτηση 
ii. Υπεύθυνη Δήλωση του εισαγωγέα (όπως προβλέπε−

ται στο άρθρο 4 περί «Ταξινόμησης Αγροτικού Μηχανή−
ματος» της υπουργικής απόφασης 11337/Γ3Β/2365/2009). 

iii. Τιμολόγιο Αγοράς.
iν. Παράβολο όπως προβλέπεται από τον Ν. 3147/Α/03 

(ΦΕΚ 135/Α/03) και κοινή υπουργική απόφαση οικ.9582/
Γ3Γ/1866/07 (ΦΕΚ 328/Β΄/07). Για την ταξινόμηση Αγρο−
τικών Μηχανημάτων πλην γεωργικών ελκυστήρων, υπο−
βάλλεται επιπλέον:

ν. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ (CE) του κατασκευαστή ή 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Κοινότητα.

2. Στο δελτίο Ταξινόμησης τίθεται κόκκινη σφραγίδα 
με την επισήμανση: «Ταξινομείται για δοκιμή και απα−
γορεύεται η απογραφή του μέχρι τη χορήγηση εθνικής 
έγκρισης».

3. Μετά την έκδοση της εθνικής έγκρισης τύπου ή της 
έγκρισης απογραφής αίρεται η επισήμανση, με ευθύνη 
του κατόχου του μηχανήματος, ο οποίος οφείλει να 
προσκομίσει το Δελτίο Ταξινόμησης στην Υπηρεσία που 
το εξέδωσε. Επιπλέον προσκομίζεται Πιστοποιητικό ταυ−
τότητας του μηχανήματος από τον έμπορο−εισαγωγέα, 
στο οποίο βεβαιώνεται ότι το μηχάνημα είναι σύμφωνο 
με την εκδοθείσα εθνική έγκριση.

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις εισαγωγέα

1. Σε εφαρμογή της παρούσας, ο εισαγωγέας υποχρε−
ούται να καταθέσει αίτηση για δοκιμή στο ΙΓΕΜΚ για 
κάθε τύπο μηχανήματος που εισάγει και στη συνέχεια 
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
έκδοση εθνικής έγκρισης.

Άρθρο 4 
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παύει 
η ισχύς της την 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38861

      Αριθμ. 15082 (7)
Έγκριση υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των εξήντα 

(60) ημερών κίνησης εκτός έδρας για υπαλλήλους 
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενό−
τητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας για το έτος 2014.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18.02.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 
σήμερα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, εδ. α. και β. του 
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15.03.2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για τη αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/09.09.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.
Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας− Θράκης».

6. Την αριθμ. 11935/18.11.2013 (ΦΕΚ 3427/τ.Β΄/31.12.2013) 
απόφαση μας, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτα−
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
έτος 2014.

7. Το αριθμ. Π.Κ.Μ. 391862(4114)/15.10.2014 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας, μετά του συνημμένου αριθμ. 18505/03.10.2014 
εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής του ιδίου φορέα, αναφορικά με την υπέρβαση 
του ανωτάτου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης 
εκτός έδρας για το έτος 2014 κατά είκοσι (20) ημέρες 
για υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικό−
τητας Κτηνιατρικής (σύνολο δεκαπέντε άτομα) της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, λόγω της 
ανάγκης ολοκλήρωσης των προγραμμάτων εξυγίανσης 
του ζωικού κεφαλαίου του Νομού, αλλά και εξαιτίας της 
εμφάνισης της επιζωοτίας του καταρροϊκού πυρετού.

8. Το αριθμ. Π.Κ.Μ. 381009(4009)/15.10.2014 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας, μετά του συνημμένου αριθμ. 1707/ΥΕΒ/22.09.2014 
εγγράφου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής του ιδίου φορέα, αναφορικά με την υπέρβαση 
του ανωτάτου ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης 
εκτός έδρας για το έτος 2014 κατά είκοσι (20) ημέρες 
για υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότη−
τας Γεωπονίας (σύνολο δύο άτομα) της Δ/νσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, λόγω της συνεχούς 
ανάγκης διενέργειας επιτόπιων ελέγχων στους τομείς 

της ταξινόμησης και απογραφής των γεωργικών μη−
χανημάτων, της έκδοσης αδειών οδήγησης γεωργικών 
μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα του αγροτικού 
εξηλεκτρισμού.

9. Το αριθμ. Π.Κ.Μ. 387300(4061)/15.10.2014 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοικητικού−Οικονομικού της Περιφερειακής Ενό−
τητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
μετά του συνημμένου αριθμ. 18235/01.10.2014 εγγράφου 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του 
ιδίου φορέα, αναφορικά με την υπέρβαση του ανωτάτου 
ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας για 
το έτος 2014 κατά είκοσι (20) ημέρες για υπαλλήλους 
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας Γεωπονίας 
(σύνολο τριάντα άτομα) της Δ/νσης Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής, λόγω της συνεχούς ανάγκης 
διενέργειας επιτόπιων ελέγχων στο πλαίσιο των αρ−
μοδιοτήτων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονο−
μικού Ελέγχου (ποιοτικοί και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι 
εξαγόμενων και εισαγόμενων νωπών και μεταποιημέ−
νων αγροτικών προϊόντων, επιτόπιοι έλεγχοι φορτίων 
αμπελοοινικών προϊόντων και έκδοση των σχετικών 
συνοδευτικών εγγράφων μεταφοράς τους σύμφωνα 
με τον Καν. (ΕΚ) 436/2009), καθώς και του Τμήματος 
Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (χορήγηση βεβαιώσεων 
σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών και επιτόπιοι 
έλεγχοι για την πιστοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο 
πλαίσιο του Μέτρου 2.1 του Π.Α.Α. 2007−2013).

10. Την αριθμ. οικ. 53844/10.07.2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης (ΦΕΚ 2017/τ.Β΄/16.08.2013) περί ανάθεσης άσκη−
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης.

11. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από 
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο 
ποσό των 18.600 € και θα βαρύνει −αντίστοιχα− τον 
Κ.Α.Ε. 292 και τον φορέα 5244γ.1 και τον ΚΑΕ 292 και 
τον φορέα 0711 (2.000 €), τον ΚΑΕ 0711 και τον φορέα 
294 (1.600 €), καθώς και τον ΚΑΕ 291 και τον φορέα 
0711 (15.000 €) του προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας) 
οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου των 
εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας σε υπαλλήλους 
του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της Δ/νσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το 
έτος 2014, που θα μετακινούνται εκτός έδρας για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης, ως κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Α/α Κατηγορία/Κλάδος Ειδικότητα Άτομα Ημέρες

1 ΠΕ Γεωτεχνικών Κτηνιατρικής 15 20

2 ΠΕ Γεωτεχνικών Γεωπονίας 32 20

ΣΥΝΟΛΟ 47
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 6 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. 149718 (8)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού 

Γραμματέα» εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων της Περιφέρειας Κρήτης .

 Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 45 
τεύχος Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/7−6−2010, τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. 
138/16−6−2011, τεύχος Α΄) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ−
νηση και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 149/2010 (Φ.Ε.Κ. 242/27−12−2010
τεύχος Α΄) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης.

5. Την αριθμ. 111822/9−9−2014 (Φ.Ε.Κ. 1289/25−9−2014 τεύ−
χος Γ΄), απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, σχετικά 
με το διορισμό στη θέση του μετακλητού Εκτελεστικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, του Ραπτάκη Νι−
κολάου του Δημητρίου.

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των Διευθύνσεων 
των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου, Ρεθύμνης και 
Χανίων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αλλά ούτε και του προϋπολογι−
σμού της Περιφέρειας Κρήτης», αποφασίζουμε:

Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Εκτελεστικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας 
Κρήτης, για τις πράξεις αρμοδιότητάς μας, όπως περι−
γράφεται παρακάτω: 

1. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών 
Τμημάτων της έδρας της Περιφέρειας καθώς και της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου: 

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδει−
ών με ή χωρίς αποδοχές, καθώς και τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις εντός και εκτός της Περιφέρειας Κρήτης 
(εξαιρουμένων των εκτός της χώρας μετακινήσεων), 
των υπαλλήλων και Προϊσταμένων Τμημάτων της Υπη−
ρεσίας τους.

Ειδικά τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς 
αποδοχές, πλην των κανονικών, γονικών, συνδικαλιστι−
κών, ειδικών αδειών (άρθρο 50 του Ν. 3528/2007), των 
υπαλλήλων και των Προϊσταμένων Τμημάτων της Δι−
εύθυνσης Οικονομικού, θα υπογράφει ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Διοίκησης.

2. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων Διοικητικού – 
Οικονομικού των Περιφερειακών Ενοτήτων Λασιθίου− 
Ρεθύμνης – Χανίων:

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδει−
ών με ή χωρίς αποδοχές, καθώς και τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις εντός και εκτός της Περιφέρειας Κρήτης 
(εξαιρουμένων των εκτός της χώρας μετακινήσεων) 
των Προϊσταμένων όλων των Διευθύνσεων, των Προϊ−
σταμένων Τμημάτων των Διευθύνσεων της έδρας που 
λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες, των υπαλ−
λήλων του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη, του Γραφείου 
ΠΑΜ−ΠΣΕΑ, του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, καθώς 
και των υπαλλήλων κάθε υπηρεσίας που λειτουργεί 
στις Περιφερειακές Ενότητες, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος του Προϊσταμένου της.

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης αδειών 
με ή χωρίς αποδοχές πλην των κανονικών, γονικών, 
συνδικαλιστικών και ειδικών αδειών (άρθρο 50 του 
Ν. 3528/2007) των υπαλλήλων και Προϊσταμένων Τμη−
μάτων όλων των Διευθύνσεων της Περιφερειακής τους 
Ενότητας. 

3. Στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων Λασιθίου − Ρεθύμνης – Χανίων: 

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης κανονι−
κών, γονικών, συνδικαλιστικών και ειδικών αδειών (άρθρο 
50 του Ν. 3528/2007), καθώς και εκτός έδρας μετακινή−
σεις εντός και εκτός της Περιφέρειας, (εξαιρουμένων 
των εκτός της χώρας μετακινήσεων) των υπαλλήλων 
και των Προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσής τους.

4. Στους Προϊσταμένους Τμημάτων των Διευθύνσεων 
της έδρας που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότη−
τες Λασιθίου – Ρεθύμνης − Χανίων:

− Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης κανονι−
κών, γονικών, συνδικαλιστικών και ειδικών αδειών (άρθρο 
50 του Ν. 3528/2007), καθώς και εκτός έδρας μετακινή−
σεις εντός και εκτός της Περιφέρειας, (εξαιρουμένων 
των εκτός της χώρας μετακινήσεων) των υπαλλήλων 
του τμήματός τους.

Η κατά τα προαναφερθέντα εξουσιοδότηση προς 
υπογραφή «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» στους 
Προϊσταμένους των ανωτέρω Διευθύνσεων και Τμη−
μάτων, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές σε 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 2 Δεκεμβρίου 2014

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΑΚΗΣ 

   F 
 Αριθμ. απόφ. 803/2014 (9)
Καθορισμός υπερωριακής απασχόλησης στους Ληξι−

άρχους του Δήμου Παλαμά. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
− του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010 περί σύσταση Δήμων
− της παρ.1 περιπτ. δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  

(ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄).
− του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010.
− του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010.
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τεύχος Α΄/27−10−2011).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/τ΄Α/28−06−2007), «Κώδικας Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», που αναφέρονται 
αντίστοιχα στις «Αποδοχές – Υπερωριακή Εργασία – 
Επιδόματα» καθώς και στην «Αποζημίωση υπαλλήλων 
οι οποίοι εκτελούν πρόσθετα καθήκοντα».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών.

5. Την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 με το 
οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011. 

6. Την παρ. 2 του άρθρου 15 του Ν. 4147/2013 (Τροπο−
ποιήσεις του Ν. 4024/2011).

7. Την αριθ. 19557/2014/14−10−2014 πρόταση του Δη−
μάρχου Παλαμά για τον ορισμό Ληξιάρχων στον Δήμο 
Παλαμά.

8. Την αριθ. 19543/213932/29−10−2014 (ΦΕΚ 3060/τεύχος 
Γ΄/13−11−2014) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκη−
σης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας για την ανάθεση κα−
θηκόντων Ληξιάρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Παλαμά.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη ύψους 5.037,00€ εις βάρος του Κ.Α. 
10−6012.00 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 
και για το έτος 2015 προβλέπεται στον ίδιο κωδικό 
δαπάνη ύψους 3.737,00€.

10. Το γεγονός ότι στους υπάλληλους του Δήμου μας, 
που με τις ανωτέρω αποφάσεις έχουν οριστεί Ληξίαρχοι, 
έχουν ανατεθεί και επιπλέον καθήκοντα, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε μέχρι 20 ώρες κατά μήνα υπερωριακής 
απασχόλησης για τους υπαλλήλους του Δήμου μας που 
έχουν οριστεί Ληξίαρχοι και συγκεκριμένα για τους κά−
τωθι:

ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Δ.Ε.
Ονοματεπώνυμο 
υπαλλήλου

Κλάδος/
Ειδικότητα

Βαθμός

Παλαμά Δ.Ε. Παλαμά Μάντζος Άρης
ΠΕ 

Κοινωνιολόγων
Δ΄

Σελλάνων
Δ.Ε. 

Σελλάνων
Σιαφάκα Βενετία ΔΕ1 Διοικητικού Γ΄

Φύλλου Δ.Ε. Φύλλου
Μαυροπούλου 
Αφροδίτη

ΔΕ1 Διοικητικού Ε΄

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παλαμάς, 26 Νοεμβρίου 2014

Ο Δήμαρχος
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 

   F 
 Αριθμ. Πράξης 268 (10)
Ένταξη μέλους Ε.ΤΕ.Π. σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του Παντείου Πα−

νεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 

195 Α΄) «δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι−
δευτικών ιδρυμάτων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 2 του 

Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες 
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνυκής 
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτρο−
φών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλ−
λες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός 
καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. Σχολής Πολιτικών Επιστημών 515/ 
01−04−2014 αίτηση του Κ. Μέμου.

5. Την από 25−06−2014 συνεδρίαση της Συνέλευσης της 
Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών για τον 
ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.

6. Την υπ’ αριθμ. Σχολής Πολιτικών Επιστημών 1139/09−
07−2014 Εισηγητική Έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής.

7. Το από 21−07−2014 απόσπασμα της συνεδρίασης της 
Κοσμητείας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών που αφο−
ρά στην κρίση για ένταξη σε θέση ΕΔΙΠ του Κ. Μέμου.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη.
9. Τα στοιχεία του ατομικού του φακέλου, διαπιστώ−

νουμε:
Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης 

του μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Κωνσταντίνου Μέμου 
του Δημητρίου, σε αντίστοιχη θέση των προβλεπόμενων 
στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μελών της κατηγορίας 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επειδή 
κατέχει τα απαραίτητα προσόντα για διορισμό σε αυτή 
την κατηγορία.

Το εντασσόμενο μέλος Ε.Τ.Ε.Π. διατηρεί την κατά το 
χρόνο της ένταξής του βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην 
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 προεδρικού 
διατάγματος και του προβλεπόμενου οργανισμού του 
Ιδρύματος.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014 

Ο Πρύτανης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΑΛΤΑΣ

 F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
(11)

   Στην απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 732/4/2014 (ΦΕΚ 2940/
Β΄/31−10−2014), «Κανονισμός της Εθνικής Επιτροπής Τη−
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων αναφορικά με τον κα−
θορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης, 
διασύνδεσης υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της πρό−
σβασης στις Διεπαφές Προγράμματος Εφαρμογής (API) 
και στους Ηλεκτρονικούς Οδηγούς Προγραμμάτων (EPG), 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 46 παρ. 3, 47 παρ. 1−3, 48 παρ. 
1−3 και 49 παρ.3 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α΄/10−4−2012), 
σε αντικατάσταση των ΕΕΤΤ ΑΠ 506/37/2009 (ΦΕΚ 369/
Β΄/3−3−2009) και 548/19/2010 (ΦΕΚ 161/Β΄/19−2−2010):

1. Στο άρθρο 10, παρ. 1, στοιχείο γ΄, η αναφορά στο 
άρθρο «6» διορθώνεται σε άρθρο «8». Εθνικής Επιτροπής 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

2. Στο άρθρο 15, παρ.3, η αναφορά στα άρθρα «4» και 
«5» διορθώνεται στα άρθρα «5» και «6».

  (Από την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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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