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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2473/
98135/2018 (ΦΕΚ 2943 Β΄/20-07-2018) με θέμα
«Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και πρόγραμμα επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής» και της υπουργικής απόφασης
3339/117339/2016 (ΦΕΚ 3589 Β΄/04-11-2016) με
θέμα «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων».

2

Έγκριση της 74/06-03-2019 απόφασης του Δημάρχου Χανίων περί μεταφοράς στον Δήμο Χανίων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που απασχολείται
στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής, Πολιτικής
και Παιδείας του Δήμου Χανίων (ΔΟΚΟΙΠΠ) στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και σύστασης τεσσάρων (04) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον
ανωτέρω Δήμο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2845/278980
(1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 2473/
98135/2018 (ΦΕΚ 2943 Β΄/20-07-2018) με θέμα
«Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και πρόγραμμα επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής» και της υπουργικής απόφασης
3339/117339/2016 (ΦΕΚ 3589 Β΄/04-11-2016) με
θέμα «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της
βρουκέλλωσης των αιγών και των προβάτων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 «για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την
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οργάνωση των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής
προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο».
2) Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 «για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης».
3) Το άρθρο 5 του π.δ. 41/2006 (ΦΕΚ 44 Α΄) «Παρακολούθηση των ζωονόσων και των ζωονοσογόνων παραγόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/99/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
4) Το π.δ. 308/2000 (ΦΕΚ 252 Α΄) «Όροι υγειονομικού
ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/
ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
5) Το άρθρο 1 του π.δ. 133/1992 (ΦΕΚ 66 Α΄) «Επιβολή
υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και
εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων».
6) Το π.δ. 101/1985 (ΦΕΚ 32 Α΄) «Λήψη υγειονομικών
και λοιπών μέτρων προς πρόληψη και καταστολή της
φυματίωσης, βρουκέλλωσης και ενζωοτικής λεύκωσης
των βοοειδών» όπως ισχύει.
7) Το β.δ. της 26-03-1936 (ΦΕΚ 174/Α΄/24-04-1936)
«Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν των μεταδοτικών νόσων των ζώων», όπως ισχύει.
8) Tην αριθμ. 2473/98135/2018 (ΦΕΚ 2943 Β`), «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των
βοοειδών και πρόγραμμα επιτήρησης για την βρουκέλλωση των ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής».
9) Την αριθμ. 3339/117339/2016 (ΦΕΚ 3589 Β`), « Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των
αιγών και των προβάτων».
10) Την αριθμ. υπουργική απόφαση 3669/06-08-2019
(ΦΕΚ 3134 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή».
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη και οι προκαλούμενες δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος θα καθορίζονται σε ετήσια βάση
με την εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση οικονομικών
αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την
επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού
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κεφαλαίου της χώρας των Υπουργών Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλύπτονται
από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12) Τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την ανάγκη εξυγίανσης και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής
οικονομίας καθώς και την ανάγκη για την προστασία
του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
13) Την από 15-10-2019 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάγκη εφαρμογής
του παραπάνω προγράμματος, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. 2473/98135/2018 (ΦΕΚ
2943 Β΄/20-07-2018) υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα
ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών
και πρόγραμμα επιτήρησης για τη βρουκέλλωση των
ιπποειδών γαλακτοπαραγωγής», ως ακολούθως:
Α) Στο σημείο Ζ του άρθρου 3 προστίθεται και το Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων.
Β) Στο άρθρο 8 στις περιοχές που επιτρέπεται ο εμβολιασμός με το εμβόλιο RB-51 προστίθεται και η ΠΕ Πιερίας.
Γ) Στο σημείο 1 του άρθρου 14 προστίθεται και η ΠΕ
Καβάλας (πρώην Δήμος Ορεινού) ως «δ» περίπτωση.
2. Τροποποιούμε την με αριθμ. 3339/117339/2016
(ΦΕΚ 3589 Β΄/04-11-2016) υπουργική απόφαση «Πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των
αιγών και των προβάτων», ως ακολούθως:
Στο σημείο Ε του άρθρου 3 προστίθεται ως «6» Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Ι

Αριθμ. 5058
(2)
Έγκριση της 74/06-03-2019 απόφασης του Δημάρχου Χανίων περί μεταφοράς στον Δήμο Χανίων του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που απασχολείται
στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής, Πολιτικής
και Παιδείας του Δήμου Χανίων (ΔΟΚΟΙΠΠ) στο
πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και σύστασης τεσσάρων (04) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον
ανωτέρω Δήμο.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του
ν. 4325/2015: «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-

Τεύχος B’ 4338/29.11.2019

ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.
3. Την 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί διορισμού της Μαρίας Κοζυράκη ως Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 (ΦΕΚ
212/τ. Α΄/18-12-2018): «Κατάργηση των διατάξεων περί
μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων
και άλλες διατάξεις».
5. Τις αριθμ. 1921/11-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16)
και αριθμ. 4947/24-01-2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ)
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Την 1192/06-02-2019 (ΦΕΚ 415/τ.Β΄/14-02-2019)
απόφαση με την οποία τροποποιήθηκε μερικώς η αριθμ.
13678/01-11-2011 (ΦΕΚ 2812/Β΄/12-12-2011) όμοια, με
την οποία εγκρίθηκε ο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων, όπως
έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. οικ. 10102/06-08-2015
(ΦΕΚ 1688/Β΄/13-08-2015) και 14675/30-10-2017(ΦΕΚ
3827/Β΄/01-11-2017) όμοιες.
7. Την 74/06-03-2019 απόφαση του Δημάρχου Χανίων
περί μεταφοράς στον Δήμο Χανίων του προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που
απασχολείται στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής,
Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων (ΔΟΚΟΙΠΠ)
στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
και σύστασης τεσσάρων (04) προσωποπαγών θέσεων
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ως άνω Δήμο
και ειδικότερα: μίας (1) θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας/
ειδικότητας Δ.Ε. Νοσηλευτικής, δύο (2) θέσεων εκπαιδευτικής βαθμίδας/ειδικότητας Τ.Ε. Κοινωνικών Λειτουργών
και μίας (1) θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας/ειδικότητας
Δ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών.
8. Το αριθμ. 15584/03-04-2019 έγγραφο του Δήμου Χανίων προς την Υπηρεσία, με συνημμένη αλληλογραφία.
9. Το αριθμ. 4138/05-04-2019 έγγραφο προς τον Δήμο
Χανίων, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
10. Τα αριθμ. 16150/19-04-2019 και 16150/22-04-2019
έγγραφα του Δήμου Χανίων με τα οποία περιήλθαν στην
Υπηρεσία συμπληρωματικά δικαιολογητικά.
11. Την αριθμ. 18498/19-04-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων περί
ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού
έτους 2019 ύψους 59.100,00 € στους Κ.Α. 15-6021.004
και 15-6052.003 και πρόβλεψης σχετικών πιστώσεων σε
αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπολογισμών των επόμενων
οικονομικών ετών, για την κάλυψη της προκαλούμενης
δαπάνης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 74/06-03-2019 απόφαση του Δημάρχου Χανίων περί μεταφοράς στον οικείο Δήμο του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου που απασχολείται στον Δημοτικό Οργανισμό
Κοινωνικής, Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων
(ΔΟΚΟΙΠΠ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια
στο Σπίτι» και σύστασης τεσσάρων (04) προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον
ανωτέρω Δήμο, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4338/29.11.2019

4984α

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΚΠΑΙΔ.
ΒΑΘΜΙΔΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δ.Ε.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2

ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τ.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3

ΣΚΑΛΙΔΑΚΗ

ΧΡΥΣΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Δ.Ε.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

4

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ

ΜΑΡΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Τ.Ε.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Χανίων.
Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού, η
οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2019 ύψους 59.100,00 €
στους Κ.Α. 15-6021.004 και 15-6052.003 και σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. των
προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών, σύμφωνα με την αριθμ. 18498/19-04-2019 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 25 Απριλίου 2019
Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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)

• 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02043382911190004*

