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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 2/92675/ΔΕΠ (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλή−

λων της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσί−
ων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 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΄/22.4.2005).

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως 
τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 45 του ν. 
4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) και του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 
(ΦΕΚ 107/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 
Δ61058824/8.4.2014 (ΦΕΚ 865/Β΄/2014) απόφασης της 
Γ.Γ.Δ.Ε. «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης 
και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενι−
κής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση με θέμα «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/B΄/9.7.2012).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/46430/0004/24.7.2012 (ΦΕΚ 2183/
Β΄/24.4.2012) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και 
της εξουσίας να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρω−
τή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής 
Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Το υπ’ αριθμ. Δ1Α 1125587/10.9.2014 έγγραφο της 
Δ(1) Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομικών, όπου 
αναφέρεται ο λόγος για την ανάγκη καθιέρωσης υπε−
ρωριακής εργασίας στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας 
Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) 
του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρεσία 
να διενεργήσει προληπτικό έλεγχο που απαιτείται να 
διενεργείται εκτός του ωραρίου λειτουργίας.

7. Τις υπ’ αριθμ. ΔΣΣΟΔΒ 1144402 και 1144403/29.10.2014 
αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης 
(ΑΔΑ:6ΨΔ1Η−Ξ4Ρ και ΑΔΑ:ΒΖΗΥΗ−3ΘΠ) που γνωστοποι−
ήθηκαν με το από 2.12.2014 έγγραφο της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη τριάντα επτά χιλιάδων ευρώ (37.000€) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23−180 και συγκεκριμένα 
ΚΑΕ 0511 κατά 11.600 € και ΚΑΕ 0512 κατά 25.568€ οικο−
νομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, 
για εκατό (100) υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ερευνών και 
Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, για χρονικό διάστημα από τη δημο−
σίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και έως 31.12.2014, ως εξής:

− για απογευματινή εργασία, μέχρι είκοσι (20) ώρες 
μηνιαίως ανά υπάλληλο,

− για νυχτερινή εργασία εργασίμων ημερών, μέχρι 
δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο,

− για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, μέχρι 
δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση 
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υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και η βεβαίωση της 
πραγματοποίησης της εν λόγω υπερωριακής εργασίας 
θα γίνει με αποφάσεις και ευθύνη κάθε Διευθυντή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ 
F

   Αριθμ. ΔΥΓ3γ/56865 (2)
Υπαγωγή φαρμακευτικού σκευάσματος στις διατάξεις 

του ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 
άλλες διατάξεις».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2, 5 και 7 του ν. 4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 74/Α΄/20.3.2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του 
ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» 
(ΦΕΚ 103/Α΄/25.5.2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/2007 «Κω−
δικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων 
και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής 
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α΄/10.8.2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3. γεδ. γγ του Π.Δ. 
υπ' αριθμ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28.8.14) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας.»

4. Το από 30.6.14 (αριθ. πρωτ. 56865/30.6.14) αίτημα της 
Εταιρίας Medochemie Hellas A.E. με τις συνημμένες απο−
φάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλοφορίας 
του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος AKIVASS δισκία 
1 mg/ tab & 2,5 mg/tab με δραστική ουσία lorazepam.

5. Την αριθμ. 8/9/2014 προέγγριση του Προέδρου της 
Επιτροπής Ναρκωτικών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος 
AKIVASS (δισκία 1 mg/tab & 2,5 mg/tab με δραστική 
ουσία lorazepam) στον πίνακα Δ΄ των διατάξεων του 
ν. 4139/2013 «περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες 
διατάξεις.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 2283/156326 (3)
Κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από 

το Εθνικό Απόθεμα για την γαλακτοκομική περίο−
δο 2014−2015. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 περί «Ορ−

γανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−

μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις 
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
σχετικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νόμου 
2538/97 (Α΄ 242) περί «Τροποποίηση της κείμενης νο−
μοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα, 
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του ν. 3147/2003 (Α΄ 135) περί 
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων 
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων 
και άλλες διατάξεις»

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθμ. 63/2005 προεδρι−
κού διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98) 

γ) της υπ’ αριθμ. 188763/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2284) κοινή 
υπουργική απόφαση των υπουργών Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη «Σύσταση 
Οργανισμού «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗ−
ΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώ−
πων.» 

2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιούνται και ισχύ−
ουν κάθε φορά: 

α) 1234/07 (ΕΚ) του Συμβουλίου (L 299) για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («Ενιαίος 
κανονισμός ΚΟΑ»), όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν. 
(ΕΕ) 1308/2013 

β) 595/2004 (ΕΚ) της Επιτροπής για τις λεπτομέρειες 
εφαρμογής του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέ−
σπιση εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γα−
λακτοκομικών προϊόντων (L 94), όπως ισχύει κάθε φορά 

3. Την υπ’ αριθμ. 302026/2004 (Β 1688) κοινή υπουργική 
απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής 
του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλα−
κτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων» όπως ισχύει 
κάθε φορά. 

4. Την υπ’ αριθμ. Υ478/9.7.2014 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά 
Κουκουλόπουλου (ΦΕΚ Β΄ 1880).

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής 
και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος 
από το Εθνικό Απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 
2014−2015 στις κάτωθι κατηγορίες εν δυνάμει δικαιού−
χων: 

Α) Γεωργοί που υπέβαλαν ή θα υποβάλλουν κατά το 
τρέχον ημερολογιακό έτος και μέχρι 31.12.2014 αίτημα 
ένταξης σε τυχόν επενδυτικά ή αναπτυξιακά προγράμ−
ματα, εφόσον καλύπτουν τις λοιπές προϋποθέσεις έντα−
ξης στο σχετικό πρόγραμμα. 

Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προ−
βλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70 
τόνων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.
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Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρχήν 
ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι 100% της αιτούμε−
νης από αυτούς ποσότητας που σε κάθε περίπτωση δεν 
υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότητα στο επενδυτικό 
τους σχέδιο κατά την ολοκλήρωσή του. 

Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επενδυ−
τικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος λαμβά−
νεται υπόψη απόδοση μέχρι 7 τόνοι περίπου ανά αγε−
λάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη 
τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών. 

Β) Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι στον τομέα της γαλα−
κτοπαραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κα−
τηγορία (Α), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟΔ 
ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφόσον αυτή δεν 
προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης. 

Σε περίπτωση μη επάρκειας των διαθέσιμων προς 
κατανομή ποσοτήτων του Εθνικού Αποθέματος για την 
κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων, μπορεί να γίνουν 
περικοπές επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που 
θα καθοριστούν ή και να αποκλεισθούν ορισμένες κα−
τηγορίες. 

1. Αιτήσεις − Δικαιολογητικά 
Προκειμένου να χορηγηθεί ατομική ποσότητα ανα−

φοράς στις παραπάνω κατηγορίες εν δυνάμει δικαιού−
χων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση − δήλωση, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι. Οι αιτήσεις συνοδεύονται, 
κατά περίπτωση, με βεβαίωση της αρμόδιας για την 
αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αρχής σύμφωνα 
με το υπόδειγμα ΙΙ. 

Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλλονται προς τον 
ΕΛΓΟΔ μέχρι 16.1.2015, είτε κατ’ ευθείαν, είτε μέσω των 
περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛ−
ΓΟΔ, είτε μέσω των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης 
των Περιφερειακών Ενοτήτων και λαμβάνουν αριθμό 
πρωτοκόλλου από την αρχή στην οποία κατατίθενται. 
Εφόσον υπάρξει αντικειμενική δυσκολία για την τήρηση 
της παραπάνω προθεσμίας η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής 
& ΑΠΑ μπορεί με έγγραφό της να την παρατείνει.

2. Όροι – Προϋποθέσεις 
2.1) Δεν είναι δικαιούχοι της παρούσας κατανομής 

οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη 
2012−2013 ή και 2013−2014 ή και στην τρέχουσα περίοδο 
προέβησαν σε μεταβίβαση μέρους ή όλης της ατομικής 
τους ποσόστωσης και δεν την έχουν ανακτήσει μέχρι 
την υποβολή αίτησης για χορήγηση ποσόστωσης βάσει 
της παρούσας. 

2.2) Δεν χορηγείται ποσόστωση αγελαδινού γάλα−
κτος από το Εθνικό απόθεμα στους δηλούντες ανακριβή 
στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης και τυχόν 
χορηγηθείσα ποσότητα σε αυτούς επιστρέφεται χωρίς 
αντιστάθμιση στο Εθνικό απόθεμα. 

3) Διαδικασία
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, 

ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων 
ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά 
ιδίως την κατοχή ατομικής ποσόστωσης αγελαδινού 
γάλακτος, την ύπαρξη Μητρώου εκμετάλλευσης, τα 
συνοδευτικά δικαιολογητικά κ.λπ. Με την ολοκλήρω−
ση της επεξεργασίας των στοιχείων όπως παραπάνω, 
στέλνονται συγκεντρωτικοί πίνακες στη Δ/νση Ζωικής 
Παραγωγής και ΑΠΑ η οποία εισηγείται την έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης Κατανομής. 

Στη συνέχεια ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει στην υλοποίηση της 
παραπάνω απόφασης σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 
Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της 
χώρας και συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων. 

Οι καταστάσεις των δικαιούχων αναρτώνται με τη 
συνήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του ΕΛΓΟΔ 
και στις Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερεια−
κών Ενοτήτων επί 10 ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι 
ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής 
ένστασης. 

Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο τυχόν λάθη ή παρα−
λείψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγορία 
δικαιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση ατο−
μικής ποσόστωσης βάσει της παρούσας απόφασης.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΕΛΓΟΔ μέσω των Δ/
νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτή−
των, εξετάζονται από τον ΕΛΓΟΔ σε συνεργασία με τη 
Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ και τα αποτελέσματα 
αναρτώνται επί 1 εβδομάδα στους παραπάνω τόπους 
ανάρτησης. 

Σε περίπτωση διαπίστωσης αχρεωστήτως χορηγη−
θεισών ποσοτήτων αναφοράς αυτές επιστρέφουν στο 
Εθνικό Απόθεμα.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές πε−
ριστάσεις δεόντως αιτιολογημένες υποβάλλονται στον 
ΕΛΓΟΔ μέσω της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανά−
πτυξης μαζί με τα σχετικά παραστατικά και ενδεχόμε−
νες παρατηρήσεις και εξετάζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΕΛΓΟΔ. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής ο 
ΕΛΓΟΔ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους με ταυ−
τόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής 
και ΑΠΑ. 

4) Γενικά 
Οι Δ/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών 

Ενοτήτων και ο ΕΛΓΟΔ ενημερώνουν τους παραγωγούς 
με κάθε πρόσφορο μέσο για τους όρους, τις προϋ−
ποθέσεις και τη διαδικασία εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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     Αριθμ. 22681 (4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή

Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 

εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 

μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−επείγοντα 

μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης». 
6. Το αριθ. πρωτ. 443934/5372/11.11.2014 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για μετακίνηση των 

υπηρετούντων σ’ αυτήν υπαλλήλων της εκτός έδρας.
7. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 

405.000,00 ευρώ, και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0711 α, 0711 β, 0711 γ, 0711 δ, 0711 ε, 0711 στ, (έξοδα κίνησης εκτός έδρας 
του φορέα 721),0719α (έξοδα κίνησης εντός έδρας του φορέα 721),5244,5243, (Ο.Σ.Δ.Ε, Γεωργοπεριβαλλοντικών 
Ενισχύσεων, Πρόγραμμα Γεωργικών Στατιστικών, RICA, Κυκλοφορίας Ζωοτροφών, Μελισσοκομία, Φυτοπροστα−
σία & Φυτουγεία–Φυτοπροστασία βαμβακοκαλλιέργειας, Πρόγραμμα Ελληνική Εκτροφή άνω των 5 μηνών, έξοδα 
μετακίνησης πολιτικών υπαλλήλων στο εσωτερικό, Τεχνητή Σπερματέγχυση, Εξυγίανση του κτηνοτροφικού κε−
φαλαίου) Αγροτικός Εξηλεκτρισμός και Γεωργικά Μηχανήματα) των φορέων 291, 292, 294, 721.9817α και 722.9817α, 
7249817 έξοδα κίνησης υπαλλήλων Δ.Τ.Ε. Φορέα, αλλά οι ημέρες εκτός έδρας θα περιοριστούν μέχρι το ύψος 
των εγκεκριμένων πιστώσεων, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το έτος 2015 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων των υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΑΔΟΣ /ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΚ. ΕΔΡΑΣ

1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 15 60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 9 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΓΡΑΜΜΑΤ 2 60

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦ − ΠΡΟΣ.Η/Υ 1 60

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5 60

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ − ΜΗΧΑΝ 2 60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚ ΕΡΓΟΔ 1 60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 4 60

ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ (ΙΔΑΧ) 1 60

2 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ – ΟΙΚ/ΚΟΥ

ΠΕ Δ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ 11 60

ΤΕ Δ/ΚΟΥ−ΛΟΓ/ΚΟΥ 2 60

ΔΕ Δ/ΚΩΝ−ΓΡΑΜΜ/ΕΩΝ 8 60

ΔΕ Δ/ΚΩΝ−ΓΡΑΜΜ/ΕΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 1 60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60
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ΔΕ ΧΕΙΡ/ΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 1 60

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 60

ΥΕ ΒΟΗΘ/ΚΟΥ−ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 1 60 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 1 60

3 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ/ΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ−ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 39 60

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ−ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 25 60

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ−ΙΧΘΥΟΛ. 1 60

ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ−ΜΗΧ/ΚΩΝ 2 60

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ 5 60

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 16 60

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 3 60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 6 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜ/ΩΝ 3 60

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 3 60

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ−ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ 7 60

ΔΕ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 60

ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ 2 60

ΔΕ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ 1 60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 4 60

ΔΕ ΒΟΘ.ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 60

ΥΕ ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 60

4 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 30

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 30

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ − ΟΙΚ/ΚΟΥ 2 30

ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ − ΟΙΚ/ΚΟΥ 4 20

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 1 30

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 30

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1 60

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 30

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΓΡΑΜΜ 4 30

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 60
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ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 30

ΥΕ ΒΟΗΘ/ΚΟΥ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ 1 30

5 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 60

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ − ΕΡΓΟΔ 3 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΓΡΑΜΜ 2 60

6 Δ/ΝΣΗ Δ/ΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1 35

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1 35

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 8 60

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 2

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΛΟΓ/ΚΟΥ 1 10

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 60

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 50

ΔΕ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Η/Υ 1 2

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 3 11

7 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 1 60

ΠΕ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 1 60

8 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3 60

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 60

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ−ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 1 60

ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 60

ΔΕ Δ/ΚΩΝ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 36

9 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 60

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 30

10 ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ−ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ 1 60

ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 1 60

ΔΕ Δ/ΚΩΝ−ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 60
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ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ−ΟΙΚ/ΚΟΥ 1 60

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ−ΠΣΕΑ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ 1 60

12 Γραφείο Νομικής
Υπηρεσίας ΠΕ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ 1 30

13 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ−ΓΡΑΜΜ 1 60

α. Το όριο των επιτρεπομένων ημερών εκτός έδρας για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες το μήνα.

β. Ειδικότερα επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) 
ημέρες το μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα ημερών ετησίως για όλους τους κλάδους των τεχνικών, των 
κτηνιάτρων και των γεωτεχνικών υπαλλήλων λόγω της φύσεως του αντικειμένου (χρηματοδοτούμενα προγράμ−
ματα με προθεσμία, έκτακτα γεγονότα όπως σεισμοί, χιονοπτώσεις, κ.λπ.). 

γ. Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους τα 
ανωτέρω, κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα και 
κατ’ έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 28 Νοεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  
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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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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