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20 Φεβρουαρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

8

Αρ. Φύλλου 496

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και
των αιρετών του Δήμου Νεστορίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18839/Ζ1

(1)

Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

2

Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

3

Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

4

Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

5

Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για τους υπαλλήλους
των Καταστημάτων Κράτησης αρμοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6

Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για τους υπαλλήλους
των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων
Αρρένων Βόλου αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

7

Τροποποίηση της 401/485250/29-3-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2-4-2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09
«Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών
αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση
για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το αριθμ. 23346/18/ΓΠ/2018 έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (απόφαση Συγκλήτου 207η/
26-10-2018), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών της Πολυτεχνικής Σχολής (συνεδρίαση 159η/02-10-2018).
4. Το αριθμ. 194427/Ζ1/14-11-2018 έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 194478/Ζ1/14-11-2018 έγγραφο προς το
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.A.A.Δ.), με το οποίο ζητείται η
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διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το αριθμ. 7313/28-12-2018 έγγραφο της Αρχής
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το οποίο
διατυπώνει θετική γνώμη (συνεδρίαση 75η/18-12-2018)
αναφορικά με την υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του ιδρύματος στις διατάξεις
του άρθρου 46 παρ. 1 και 2 του ν. 4485/2017.
7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.A.A.Δ.
8. Το αριθμ. 273/Υ1/10-07-2018 υπηρεσιακό σημείωμα
Γρ. Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/019/7871/Β1/18-01-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνεται:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας
και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οδηγεί στην
απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 19175/Ζ1

(2)

Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄) και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).

Τεύχος Β’ 496/20.02.2019

2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄) και το
π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31 Α΄).
3. Το αριθμ. 23804/08-11-2018 έγγραφο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση Συγκλήτου 204/
28-09-2018), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του
Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του
Ιδρύματος (συνεδρίαση 2/20-09-2018).
4. Το αριθμ. 199526/Ζ1/20-11-2018 έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 199551/Ζ1/20-11-2018 έγγραφο προς τo
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το αριθμ. 7423ΕΞ/18-01-2019 έγγραφο της Α.ΔΙ.Π.,
σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 78η/18-01-2019) διατυπώνει θετική γνώμη για την
υπαγωγή του Τμήματος στις διατάξεις του άρθρου 46
του ν. 4485/2017.
7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη, από
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
8. Το αριθμ. 273/Υ1/10-07-2018 υπηρεσιακό σημείωμα
Γρ. Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/038/12093/Β1/25-01-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνεται:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος της Σχολής
Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master),
στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 18659/Ζ1
(3)
Ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 1 εδ. α΄ του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις της περ. α του άρθρου 112 του ν. 4547/2018
(ΦΕΚ 102 Α΄),
β. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Το αριθμ. 29403/18/ΓΠ/28-12-2018 (ΥΠ.Π.Ε.Θ. 889/
2019 έγγραφο του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με το οποίο διαβιβάζεται απόσπασμα πρακτικού
της αριθμ. 209/21-12-2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου
του ιδρύματος, που αφορά στην ίδρυση Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή του άρθρου 48Α
του ν. 4485/2017.
3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/13ΝΠ/7825/Β1/18-01-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την οποία από
την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος και του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.), η οργάνωση και λειτουργία
του οποίου διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 Α
του ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό του Κέντρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 18644/Ζ1
(4)
Υπαγωγή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία
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της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄).
2. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και
το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
3. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 2959/
16-05-2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ύστερα από
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ιδρύματος (συνεδρίαση 227/19-01-2018 και
229/08-03-2018).
4. Το αριθμ. 185679/Ζ1/02-11-2018 έγγραφο προς την
Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το
οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις
παραπάνω διατάξεις.
5. Το αριθμ. 185764/Ζ1/02-11-2018 έγγραφο προς τo
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η
διατύπωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της
παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή
του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.
6. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη
από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 προθεσμία για τη διατύπωση γνώμης από την Α.ΔΙ.Π και το
Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.
7. Το αριθμ. 273/Υ1/10.7.2018 υπηρεσιακό σημείωμα
Γρ. Υπουργού, με θέμα «Σύνταξη Υπουργικών Αποφάσεων».
8. Την αριθμ. Φ.1/Γ/017/6822/Β1/16-01-2019 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄),
όπως ισχύει, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την
οποία από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
διαπιστώνεται:
Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί
στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην
ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Αριθμ. 5930
(5)
Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για τους υπαλλήλους των Καταστημάτων Κράτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) για τους υπαλλήλους των Καταστημάτων
Κράτησης, η οποία αποτελείται από:
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αρμόδιο για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων των
Καταστημάτων Κράτησης, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ως μέλος, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή
του, οι οποίοι επιλέγονται μετά από δημόσια κλήρωση,
γ) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο
Υπουργείο ή Φορέα, ως μέλος, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από
πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
Β. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ή των υπαλλήλων του κλάδου
ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης, με τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων,
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β) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή
Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος
είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
Γ. Γραμματέας και αναπληρωτής του, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δ. Έργο της Ε.Ε.Α. είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων
του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄), καθώς και
των εξαιρετικών επιδόσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 και 12, στο άρθρο 18 παρ. 5 και 11 και στο
άρθρο 16 παρ. 4. του ν. 4369/2016.
Ε. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει εντός
του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
ΣΤ. Η θητεία της Ε.Ε.Α. είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
Ι

Αριθμ. 5931
(6)
Σύσταση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης του
άρθρου 21 του ν. 4369/2016 για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και
Κοινωνικής Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής
Ανηλίκων Αρρένων Βόλου αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 21 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
Διοίκησης», όπως ισχύει,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
γ) του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(ΦΕΚ 136 Α΄), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α΄).
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2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Ε.Α.) για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών
Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής και του
Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου, η οποία
αποτελείται από:
α) τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αντεγκληματικής και Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμόδιο για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων
των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής
Αρωγής και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων
Βόλου, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, ως μέλος, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή
του, οι οποίοι επιλέγονται μετά από δημόσια κλήρωση,
γ) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης από άλλο
Υπουργείο ή Φορέα, ως μέλος, με ομοιόβαθμο αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται μετά από δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από
πέντε (5) διαφορετικούς φορείς.
Β. Στην Επιτροπή μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
α) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων ή των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τους αναπληρωτές αυτών, οι
οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για
την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων,
β) εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ή
Συλλόγου ή Σωματείου, του οποίου ο αξιολογούμενος
είναι μέλος, ύστερα από αίτηση του τελευταίου.
Γ. Γραμματέας και αναπληρωτής του, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Δ. Έργο της Ε.Ε.Α. είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων
του άρθρου 20 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) καθώς και
των εξαιρετικών επιδόσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 5 και 12, στο άρθρο 18 παρ. 5 και 11 και στο
άρθρο 16 παρ. 4. του ν. 4369/2016.
Ε. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει εντός
του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες
διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
ΣΤ. Η θητεία της Ε.Ε.Α. είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Αριθμ. 180/26111
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Τροποποίηση της 401/485250/29-3-2018 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2-4-2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης
10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων
φυλών αγροτικών ζώων», του Υπομέτρου 10.1
«ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-09-2017),
β) του ν. 4314/2014 «Για την διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/
23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του άρθρου 3 του ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(ΦΕΚ 249/τ.Α΄/16-11-2006),
δ) των αποφάσεων Υ1 και Υ2, σχετικά με τον «καθορισμό της σειράς τάξης των Υπουργείων» και «τη σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 2076/τ.Β΄/22-09-2015),
ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/
29-08-2018).
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) του Καν(ΕΕ)1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
Καν(ΕΚ)1083/2006 (L347/20-12-2013),
β) του Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
Καν(ΕΚ)1698/2005 του Συμβουλίου (L347/20-12-2013),
γ) του Καν(ΕΕ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Καν(ΕΟΚ)352/1978,
Καν(ΕΚ)165/1994, Καν(ΕΚ)2799/1998, Καν(ΕΚ)814/2000,
Καν(ΕΚ) 1290/2005 και Καν(ΕΚ)485/2008 του Συμβουλίου
(L347/20-12-2013),
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δ) του εκτελεστικού Καν(ΕΕ)908/2014 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους
οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια (L255/28-08-2014),
ε) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)807/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ)1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για
τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων (L227/31-07-2014),
στ) του εκτελεστικού Καν(ΕΕ)808/2014 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
Καν(ΕΕ)1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιήθηκε με το εκτελεστικό
Καν(ΕΕ)669/2016 (L227/31-07-2014),
ζ) του εκτελεστικού Καν(ΕΕ)809/2014 της Επιτροπής για
τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΕ)1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση (L227/31-07-2014),
η) του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)640/2014 της
Επιτροπής για τη συμπλήρωση του Καν(ΕΕ)1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης
πληρωμών, καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση
(L181/20-06-2014),
θ) του Καν.(ΕΕ)2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2017 για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013,
για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ),
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση,
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, περί θεσπίσεως
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής, (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ)
αριθμ. 652/2014 για τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με
τη διαχείριση των δαπανών που αφορούν, αφενός, τη
διατροφική αλυσίδα, την υγεία των ζώων και την καλή
μεταχείριση των ζώων και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό,
3. της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
C(2015)9170/11-12-2015 για την «έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο
προγραμματισμού 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά,
4. της 1251/20-05-2016 υπουργικής απόφασης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
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(ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ζωικών Γενετικών
Πόρων και Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ» (ΦΕΚ 1580/
τ.Β΄/03-06-2016), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Της 1065/19-04-2016 (ΦΕΚ 1273/τ.Β΄/2016) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά,
6. της Υ 2429/119958/06-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου» (ΦΕΚ 3901 Β΄).
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
8. Το αριθμ. 134/21-1-2019 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ.
9. Το αριθμ. 44/17-1-2019 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Τροποποιείται η 401/485250/29-3-2018 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2-4-2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 ’’Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων’’, του
Υπομέτρου 10.1 ’’ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές
και κλιματικές υποχρεώσεις’’, του Μέτρου 10 ’’Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα’’ του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020»,
ως ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Α του άρθρου 4 «Δικαιούχοι - Κριτήρια επιλεξιμότητας», αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα ως άνω κριτήρια επιλεξιμότητας πρέπει να συντρέχουν σε επίπεδο φυλής τόσο κατά την υποβολή
της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της
δέσμευσης.».
2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 25 «Κυρώσεις - Μειώσεις» αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Μη τήρηση κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσοτέρων
κριτηρίων επιλεξιμότητας, σε επίπεδο φυλής, δεν καταβάλλεται ενίσχυση για το εξεταζόμενο έτος για την
φυλή που δεν τηρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Η
ένταξη της σχετικής πράξης στη δράση της παρούσας
τροποποιείται έτσι ώστε να μην περιλαμβάνεται η εν
λόγω φυλή και ακολουθείται η διαδικασία ανάκτησης
τυχόν καταβληθείσας ενίσχυσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.».
Άρθρο 2
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η 401/485250/29-3-2018
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1226/τ.Β΄/2-4-2018) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 ’’Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών
ζώων’’», ως έχει.
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2. Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
Ι

Αριθμ. 18383

(8)

Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και
των αιρετών του Δήμου Νεστορίου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/
27-10-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35 Α΄) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
τ.Α΄/15-03-2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
Α/Α
1
2
3
4
5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αιρετός
Αιρετός
Αιρετός
Αιρετός
Αιρετός
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 2,3 της υποπαρ. Δ9, της
παρ. Δ, του άρθρου 2, του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/
14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την
υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 36, παρ. 2
του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/τ.Α΄/01-08-2017).
6. Την 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την
οποία διορίστηκε Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του Πολύκαρπου.
7. Το αριθμ. 185/22-1-2019 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου, με το οποίο διαβιβάστηκε το αίτημα του Δημάρχου
Νεστορίου για τον καθορισμό του ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
και των αιρετών του Δήμου αυτού για το έτος 2019 (για
συμμετοχή σε συνέδρια, διεκπεραίωση υποθέσεων του
δήμου, εκτός έδρας κ.τ.λ.).
8. Την αριθμ. 278/31-1-2019 βεβαίωση πίστωσης της
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Νεστορίου, σύμφωνα
με την οποία βεβαιώνεται ότι για τις μετακινήσεις Δημάρχου και αιρετών υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2019 στους αντίστοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών του Δήμου Νεστορίου.
9. Το αριθμ. 276/31-1-2019 έγγραφο του Δήμου Νεστορίου, όπου αναφέρεται ότι το ανώτατο όριο των «90»
ημερών αφορά συνολικά τους (17) Δημοτικούς Συμβούλους, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και αιρετών
υπηρετούντων στο Δήμο Νεστορίου Ν. Καστοριάς για το
έτος 2019, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Δήμαρχος
Αντιδήμαρχος Διοικ. και Οικονομ. Υπηρεσιών
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών
Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δημοτικοί Σύμβουλοι (σύνολο: 17)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ
ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ
20
10
10
10
40 (συνολικά)
90

Η δαπάνη που θα απαιτηθεί από την εφαρμογή της εν λόγω απόφασης ανέρχεται στο ποσό των 1.000,00 ευρώ,
για το έτος 2019 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου προϋπολογισμού του Δήμου Νεστορίου, όπως αυτό προκύπτει από την αριθμ. 278/31-1-2019 βεβαίωση πίστωσης της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου αυτού, με κωδικό
ΚΑ 10.6421.01 και τίτλο «Έξοδα κινήσεως Δημάρχου και λοιπών αιρετών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 8 Φεβρουαρίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02004962002190008*

