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Αριθμ. 2/28498/0026
Τροποποίηση της αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012
απόφασής μας (Β΄ 1741).

(1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 45 παρ. 10α του Ν. 4071/2012 «Ρυθμί−
σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση − Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85),
β) του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με
το ταυτάριθμο άρθρο του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Την αριθμ. ΠΟΛ 1013/7.1.2014 του Γενικού Γραμματέα
Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών περί
υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώ−
σεως ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (Β΄ 32).
3. Την αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 από−
φασή μας (Β΄ 1741) και αντικαθιστούμε την υπό στοιχείο
5 περ. της ενότητας Β της παρ. II του αρθ. 2 αυτής, ως
εξής:
«5. Κατά την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδο−
ση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του πρώτου
μισθώματος κάθε οικονομικού έτους ή για την έκδοση
του πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής μισθώ−
ματος που απορρέει από τροποποιητική της αρχικής
σύμβασης, επισυνάπτεται η προβλεπόμενη από το αρθ.
3, παρ. 2 της αριθμ. ΠΟΛ 1013/7.1.2014 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων (Β΄ 32) Απόδειξη
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Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω−
σης Ακίνητης Περιουσίας».
2. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει
για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν
ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν
μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως και δεν έχουν
κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η κατά τα ανωτέρω τροπο−
ποιούμενη υπουργική απόφαση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 3 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 472/0051
(2)
* Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΤΣ, στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27.10.2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 40/226/27−10−2011).
5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας
της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 15 Ν.
3614/2007)».
6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής
/ Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27.4.2011 από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετακινή−
σεων» (ΦΕΚ Β΄ 1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 582,96 € για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ −Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αριθμ. 587/19−02−2014 συνε−
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αριθμ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως
30/06/2014, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες
της Ε΄ ΕΠΚΑ» (κωδ. 10) της Πράξης «Αποπεράτωση οδικών
υποδομών του Αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος − Τρίπολη −
Καλαμάτα − και κλάδος Λεύκτρο − Σπάρτη» (κωδ. 465066)
(Δικαιούχος: «ΕΥΔΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑ−
ΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ») στο πλαίσιο του Ε.Π.
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ / ΤΣ, του ΕΣΠΑ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ, με Α.Δ.Τ. Φ
041370, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. ΑΚ
510782, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού
και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγ−
χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε−
ρειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ,
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.
− ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΕΥΤΥΧΙΟΥ, με
Α.Δ.Τ. Χ 091155, υπάλληλος των ΕΛΤΑ Α.Ε., κλάδου ΠΕ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως εμπειρογνώμονας.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− στις 07/04/2014 στην ΕΥΔ ΕΠ Ενίσχυση της Προσπε−
λασιμότητας στην Αθήνα,
− στις 08/04/2014 στην ΕΥΔΕ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ στην Αθήνα,
− στις 09/04/2014 μετάβαση στη Σπάρτη,
− από 10 εώς 11/04/2014 στην Ε΄ ΕΠΚΑ στη Σπάρτη.
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
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Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 207/Υ.Ο.Δ.Δ./11.4.2014
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας καπνικών.
Με την αριθμ. 93/2013 καταλογιστική πράξη του Προ−
ϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται
σε βάρος του ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ,
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ:
17.487,42 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%) :
349,75 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
69,95 ΕΥΡΩ
Σύνολο:
17.907,12 ΕΥΡΩ
Ήτοι δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια επτά ευρώ και
δώδεκα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορί−
ας καπνικών (175 κούτες τσιγάρα), σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 142 παρ. 2. 155 παρ. 1(α) και (β) και 150
παρ. 1 του Ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΡΤΑΛΟΣ
F
Αριθμ. 12480
(4)
Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3320/2005
«Ρυθμίσεις για το προσωπικό του Δημοσίου και των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και
για τους O.T.A.» (Α΄ 48).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 «Συμ−
μόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις,
προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δι−
καστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 274).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παρ. 4 του
άρθρου 283 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» (Α΄ 231).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−

γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, κ.λπ.» (Α΄ 147).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).
8. Την αριθμ. 670/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου (Β2
Πολιτικού Τμήματος) με την οποία κατέστη αμετάκλητη
η με αριθμό 2388/2005 απόφαση του 4ου Τμήματος
Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με την οποία αναγνωρί−
σθηκε ως αορίστου χρόνου η σύμβαση εξαρτημένης
εργασίας της Ασσιούρα Κωνσταντίνας του Νικολάου
με το Ελληνικό Δημόσιο.
9. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/306/20579/17.12.2013 (ΦΕΚ Β΄
3282/23.12.13) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την
κατανομή προσωπικού σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
10. Το αριθμ. οικ. 2469/21678/5.2.2014 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας και του συνημμένου σ’
αυτό αριθμ. οικ.2294/20146/3.2.14 εγγράφου της Δ/νσης
Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
− Στερεάς Ελλάδας προς το οικείο Τμήμα Προσωπικού.
11. Την αριθμ. Υ305/2013 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 1628), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Υ385/2013 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης καθορισμού
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 2164)
12. Την αριθμ. Υ48/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
13. Την αριθμ. 6781/63562/4.4.2014 βεβαίωση της Οικονομι−
κής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 24.000 € περίπου,
που για το τρέχον έτος ανέρχεται σε 16.000 € περίπου.
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί για το τρέχον έτος
(2014) από τις εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό ίδιου
έτους πιστώσεις του ανωτέρω φορέα (Ε.Φ.99235−073,
ΚΑΕ 0211 κ.λπ.) και για τα επόμενα έτη από αυτές που
θα εγγράφονται, αποφασίζουμε:
Συστήνουμε στον Οργανισμό της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας και συγκε−
κριμένα στο Δασαρχείο Λαμίας μία (1) θέση οργανική
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών (Δασολόγων), στην οποία
θα καταταγεί η Ασσιούρα Κωνσταντίνα του Νικολάου.
Η κατάταξη της ανωτέρω υπαλλήλου στη συνιστώμενη
με την παρούσα απόφαση θέση θα γίνει με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας −Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2014
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.27701
(5)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπροέδρους
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 του Ν. 1316/1983 − ΦΕΚ 3Α΄, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 παρ. 2 περ. Ill του
Ν. 3730/2008 − ΦΕΚ 262/23−12 2008 .
β) Του Π.Δ. 142/1989 − ΦΕΚ 68 Α΄ «Οργανισμός του
ΕΟΦ», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 151/1993 − ΦΕΚ
61Α΄.
γ) Του Π.Δ. 95/2000 − ΦΕΚ 76Α΄, «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».
2. Το Π.Δ. 119/2013 − ΦΕΚ 153Α΄ «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 29578/27−3−2014 πρόταση του Προέδρου
/ΕΟΦ.
4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.
5. Το ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στους Αντιπροέδρους του ΕΟΦ τις ακό−
λουθες αρμοδιότητες:
Α. Α΄ Αντιπρόεδρος
Στον Α΄ Αντιπρόεδρο αναθέτουμε την αρμοδιότητα
της παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας των
ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού:
1. Φαρμακευτικών Μελετών και Έρευνας.
2. Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων.
3. Αξιολόγησης Προϊόντων.
4. Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων.
5. Διεύθυνσης Πληροφόρησης και Δημοσίων Σχέσεων.
Για την άσκηση της άνω αρμοδιότητας:
α. Παρακολουθεί και ελέγχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες,
συντονίζει και μεριμνά για τη λήψη των κατάλληλων
μέτρων παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες και κα−
τευθύνσεις για την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των θεμάτων που
ανακύπτουν, στα πλαίσια των αποφάσεων του Προέ−
δρου του ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ.
β. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ τα ανα−
γκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης
και διαχείρισης.
γ. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ, παρακο−
λουθεί και συμμετέχει ενεργά σε όλα τα ζητήματα, που
αφορούν επιστημονικές δράσεις του Οργανισμού, και
την άσκηση των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων.
δ. Εισηγείται τη λήψη άμεσων μέτρων και κάθε άλλο
θέμα, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο ή και αυτεπαγ−
γέλτως, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπηρεσιακές
εισηγήσεις.
ε. Παρακολουθεί και συντονίζει τις δραστηριότητες
του τομέα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Πληροφό−
ρησης και Δημοσίων Σχέσεων. Υπογράφει τα τρέχοντα
έγγραφα για την τακτική εκπροσώπηση του Οργανισμού
στα Ενωσιακά και Διεθνή όργανα, φορείς και επιτροπές.
Εκπροσωπεί σε ανώτατο επίπεδο τον ΕΟΦ στα Ενωσια−
κά και Διεθνή όργανα, φορείς και επιτροπές με τα οποία
συνεργάζεται ο Οργανισμός και λαμβάνει αποφάσεις,

πλην αυτών από τις οποίες απορρέει άμεση οικονομική
δέσμευση του Οργανισμού για τις οποίες εισηγείται
προς τον Πρόεδρο.
Οι προβλέψεις της παρούσας δεν θίγουν την αρμο−
διότητα του Προέδρου του ΕΟΦ για τον ορισμό εκ−
προσώπων του Οργανισμού στα όργανα που ορίζει η
φαρμακευτική νομοθεσία και οι κατ’ ιδίαν διατάξεις περί
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ.
στ. Αναλαμβάνει τις αναγκαίες ενέργειες εκ μέρους
του ΕΟΦ για την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων, απαι−
τούμενων για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας
(Health Technology Assessment) και την ανάπτυξη σχέ−
σεων με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές για την ανταλ−
λαγή πληροφοριών και δεδομένων στον τομέα αυτό.
Β. Β΄ Αντιπρόεδρος
Στον Β΄ Αντιπρόεδρο αναθέτουμε την αρμοδιότητα
της παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας των
ακόλουθων Διευθύνσεων του Οργανισμού:
1. Διοικητικού.
2. Οικονομικού.
3. Οργάνωσης και Πληροφορικής.
4. Εργαστηρίων
Για την άσκηση της άνω αρμοδιότητας:
α. Παρακολουθεί και ελέγχει τις ανωτέρω Υπηρεσίες,
συντονίζει και μεριμνά για τη λήψη των κατάλληλων
μέτρων παρέχοντας τις απαραίτητες οδηγίες και κα−
τευθύνσεις για την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
των Υπηρεσιών αυτών και την επίλυση των θεμάτων που
ανακύπτουν, στα πλαίσια των αποφάσεων του Προέ−
δρου του ΕΟΦ ή του ΔΣ/ΕΟΦ.
β. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ τα ανα−
γκαία μέτρα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των εν λόγω Υπηρεσιών και γενικά θέματα διοίκησης
και διαχείρισης.
γ. Εισηγείται προς τον Πρόεδρο του ΕΟΦ, παρακολου−
θεί και συμμετέχει ενεργά στα ζητήματα που αφορούν
επιστημονικές δράσεις του Οργανισμού, και την άσκηση
των επιστημονικών του αρμοδιοτήτων στον παραπάνω
τομέα.
δ. Παρακολουθεί όλα τα ζητήματα, που αφορούν την
υλοποίηση των νομίμων και συμβατικών υποχρεώσεων
και δεσμεύσεων του Οργανισμού.
δ. Εισηγείται τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την
εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και την προάσπι−
ση των συμφερόντων του και κάθε άλλο θέμα στους
ανωτέρω τομείς, όταν ζητείται από τον Πρόεδρο ή και
αυτεπαγγέλτως, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές Υπη−
ρεσιακές εισηγήσεις.
Γ. Οι Αντιπρόεδροι Α΄ και Β΄ αναπληρώνουν με την
ίδια σειρά τον Πρόεδρο του ΕΟΦ στα καθήκοντά του,
όταν απουσιάζει ή κωλύεται.
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων παύει να ισχύει από της δημοσιεύσεως της από−
φασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. 6864/64355
(6)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού
Σχεδιασμού Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοι−
κονομίας Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 87/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχόμενου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθ−
μίσεων συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως αυτής»
(ΦΕΚ 126/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της αριθμ. ΔΙ−
ΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 απόφασης του Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
(ΦΕΚ 769/Β΄).
5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης (ΦΕΚ 293/Β΄), «Μεταβίβαση στους Γενικούς
Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας για τον
καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
6. Τα αριθμ. 3248/10−2−2014 και 5425/4−4−2014 έγγραφα
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας περί καθορισμού ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους εννέα χιλιάδων
ευρώ (9.000€) σε βάρος του προϋπολογισμού της Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού έτους 2014 που θα
καταλογιστεί σε βάρος του Φορέα 073 Κ.Α.Ε.: 073.0511
και Κ.Α.Ε.: 0512 Για τα επόμενα έτη προκαλείται ανάλογη
ετήσια δαπάνη ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€)
η οποία θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους προϋπο−
λογισμούς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, λόγω έκτακτων ελέγχων σε δραστηρι−
ότητες για την εφαρμογή και τήρηση των εγκεκριμένων
περιβαλλοντικών όρων μετά από καταγγελία ή αυτεπαγ−
γέλτως, προετοιμασία εισηγήσεων έργων και δραστη−
ριοτήτων για το Περιφερειακό Συμβούλιο, αντιμετώπιση
καταγγελιών, συμμετοχή σε Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας
Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) για περιβαλλοντικές παραβάσεις
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(αυτοψίες έπειτα από καταγγελίες σε δραστηριότητες
έργων και δραστηριοτήτων, σύνταξη εγγράφων, επιβο−
λή διοικητικών κυρώσεων, διενέργεια ηχομετρήσεων για
τον έλεγχο θορύβου σε δραστηριότητες, συμμετοχή σε
δειγματοληψίες με αδειοδοτημένο εργαστήριο για την
αντιμετώπιση περιπτώσεων ρύπανσης, παρακολούθηση
σταθμού μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων, δημιουρ−
γία ηλεκτρονικού αρχείου και ενημέρωσή του, έλεγχος
τήρησης περιβαλλοντικών όρων Υγειονομικών Μονάδων
και τήρηση και ενημέρωση του αρχείου του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Λάρισας.
Το προσωπικό της ανωτέρω Υπηρεσίας θα απασχο−
λείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύ−
ουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 8 Απριλίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Aριθμ. 22149
(7)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότη−
τα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Πυλαίας Δήμου Πυλαίας
− Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του
Ν. 344/1976 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/11−06−1976), όπως τροποποι−
ήθηκε με τις όμοιες της παρ. 15 του άρθρου 9 του
Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. 113/Α΄/15−06−1995).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07.6.2010).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 127080/57460/21.12.2010
απόφασης Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία η
ληξιαρχική περιφέρεια κάθε νέου Δήμου που συνίσταται
με τον Ν. 3852/2010, υποδιαιρείται σε τόσες όσες και
οι Δημοτικές Ενότητες, κατά τρόπο ώστε η ληξιαρχική
περιφέρεια να τατίζεται με την εδαφική περιφέρεια μιας
Δημοτικής Ενότητας.
4. Την αριθμ. οικ. 684/11−1−2011(ΦΕΚ 88/Β΄/31−1−2011) από−
φαση (Άρθρο 3) Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της
Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προ−
ϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
5. Την αριθμ. 23349/30.3.2012 απόφαση του οικείου Γε−
νικού Γραμματέα (ΦΕΚ 1132/Β΄/10−4−2012), περί ανάθεσης
καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας
του Δήμου Πυλαίας−Χορτιάτη, στην τακτική δημοτική
υπάλληλο Μαριάννα Φαγογένη του Παύλου, κλάδου ΠΕ
Διοικητικού − Οικονομικού με βαθμό Δ΄, όπως ειδικότερα
αναγράφεται σε αυτή.
6. Την αριθμ. 8/79/03.01.2014 πράξη του Δημάρχου Πυ−
λαίας − Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης, που αφορά αυτο−
δίκαιη λύση υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου του
Δήμου Πυλαίας − Χορτιάτη, Μαριάνας Φαγογένη του
Παύλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, με βαθμό
Δ΄, λόγω συνταξιοδότησης (ΦΕΚ 178/Γ΄/14−2−2014).
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7. Το αριθμ. 12697/19.3.2014 έγγραφο του Δήμου Πυ−
λαίας − Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, σχετικά με την
πρόταση διορισμού με καθήκοντα Ληξιάρχου στη Δη−
μοτική Ενότητα Πυλαίας, στην τακτική υπάλληλο του
οικείου Δήμου, Μαρία Σταμπολίδου του Σπύρου − Μαρί−
νου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄ λόγω αναγκών
του Δήμου.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου Πυλαίας−
Χορτιάτη, για το έτος 2014, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Ληξιάρχου για τη Δημοτική
Ενότητα (Ληξιαρχική Περιφέρεια) Πυλαίας του Δήμου
Πυλαίας − Χορτιάτη, στην τακτική υπάλληλο του Δήμου
Πυλαίας−Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης Μαρία Σταμπο−
λίδου του Σπύρου − Μαρίνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού
με βαθμό Γ΄.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
F
Aριθμ. οικ. 60905
(8)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Δημοτικού
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου
Σιντικής Ν. Σερρών με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Της διατάξεις: α) των άρθρων 103 παρ. 2, 4 και 5,
280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7.6.2010),
β) του άρθρου 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης»
(ΦΕΚ 235Α΄/27.12.2010),
γ) των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/A΄/8−6−2006),
δ) του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄/26.4.2013).
2. Την αριθμ. οίκ. 53844/10−7−13 (ΦΕΚ 2017/Β΄/16.08.2013)
απόφασή μας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας−Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των οργανικών
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
− Θράκης».
3. Την αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του δήμου Σιντικής, ληφθείσα στην αριθμ.
5/28.2.2011 συνεδρίασή του, που αφορά τη συγχώνευση
είκοσι οκτώ (28) σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκ−
παίδευσης των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο
Σιντικής, σε ένα ενιαίο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαί−
ου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής» (ΦΕΚ 1058/τ. Β΄/30−5−2011).
4. Την αριθμ. 190/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου αναφορικά με την τροποποίηση της αριθμ.

50/2011 όμοιας περί σύστασης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επι−
τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής» μαζί
με τα συνημμένα.
Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Δημοτικού
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Σι−
ντικής Ν. Σερρών με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σιντικής» ως προς
το άρθρο 3 της συστατικής πράξης που αφορά στη
Διοίκηση του Νομικού Προσώπου ως εξής :
Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοι−
κητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9)
μέλη, ως ακολούθως:
− Τέσσερις (4) Δημοτικούς Συμβούλους, εκ των οποίων
δύο (2) ορίζονται από την μειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου.
− Δύο (2) Διευθυντές, εκ των πέντε αρχαιοτέρων, των
σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
− Έναν (1) εκπρόσωπο των συλλόγων γονέων ο οποίος
προτείνουμε να προέρχεται από το σύλλογο γονέων
του Δημοτικού Σχολείου Νέου Πετριτσίου.
− Δύο (2) δημότες ή κατοίκους με εμπειρία στο χώρο
της εκπαίδευσης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του Δήμου Σιντικής.
Κατά τα ισχύει η αριθμ. 50/2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Σιντικής, η οποία εγκρίθηκε
με την αριθμ. 3488/6−4−2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης και δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 1058/τ. Β΄/30−5−2011).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 2 Απριλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
F
Aριθμ. οικ. 47683/4526
Ανάκληση της αριθμ. 145684/14054/9.12.2013
(ΦΕΚ 3279/Β/23−12−2013) απόφασής μας

(9)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ. Α΄/2010) «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. ββ. του Π.Δ. 139/2010
(ΦΕΚ 232/τ. Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου», περί αρμοδιότητας προγραμματισμού προσλή−
ψεων προσωπικού Ο.Τ.Α.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ
206/τ. Α΄/06−10−1997), όπως αντικαταστάθηκε από την
παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ
234/τ. Α΄/28−12−2009), του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
(ΦΕΚ 28/τ. Α΄/3−3−1994) και τις αριθμ. 53855/97 και 1746/99
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν
στη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων προσω−
πικού ΟΤΑ με μίσθωση έργου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. Τις αριθμ. 153/2013, 156/2013 και 157/2013 αποφάσεις
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Δημοτι−
κής Επιχείρησης Πατρών Α.Ε., με τις οποίες επικαιρο−
ποιεί τις αριθμ. 74/2013, 72/2013 και 73/2013 αποφάσεις
έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση
της ομάδας εργασίας των έργων PPP4 BROADBAND
και SEE ITS.
5. Το αριθμ. 64959/7234/2013 έγγραφό μας προς το
ΑΣΕΠ, με το οποίο διαβιβάσαμε τις αριθμ. 72/2013,
73/2013 και 74/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Επιχείρησης, αναφορικά με τη σύναψη σύμ−
βασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα διαφόρων
ειδικοτήτων.
6. Το αριθμ. οικ. 36417/13−9−2013 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
και την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/110Β/23148/30−8−2013 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της αριθμ. ΠΥΣ
33/27−12−2006 με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμ−
βασης μίσθωσης έργου από την Αναπτυξιακή Δημοτι−
κή Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) με τρία
(3) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων και σύμφωνα με τις
αριθμ. 9416, 9417,9418/12−7−2013 βεβαιώσεις (ΑΠΟΔΟΧΗ)
του ΑΣΕΠ .
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την αριθμ. 145684/14054/9.12.2013 απόφασή
μας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3279/23−12−2013 (τ.
Β΄) στη σελίδα 46265, διότι η σύναψη σύμβασης μίσθω−
σης έργου από την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση
Πατρών Α.Ε. δεν γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 § 3 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/28−12−2009),
καθώς εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παραγράφου 4 του
ιδίου άρθρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 11 Απριλίου 2014
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4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 147/23−12−2010 «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (ΦΕΚ 240/Α΄/27−12−2010)
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 44233/17−12−2013
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3328/τ. Β΄/
27−12−2013),
5. Την αριθμ. 42/14−12−2010 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ
(Α.Π. 71352/14−12−2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β του
Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογρα−
φείο Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
7. Την αριθμ. οικ. 8889/3358/21−2−2013 απόφαση Ορι−
σμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Ιονίων Νή−
σων (ΦΕΚ 87/1−3−2013, τ. Υπάλληλων Ειδικών Θέσεων και
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτε−
ρου Δημοσίου Τομέα).
8. Την αριθμ. οικ. 20727/7981/23−4−2013 απόφαση ανάθε−
σης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 1033/Β΄/26−4−2013).
9. Το από 30−3−2014 πρακτικό της 1ης συνεδρίασης
της Παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» αναφορικά με την
διαγραφή του μέλους της παράταξης Χρήστου Άνθη.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 168 παρ. 9
του Ν. 3852/2010 μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου
που διαγράφηκε από την παράταξη του δεν μπορεί να
παραμείνει Αντιπεριφερειάρχης κατά τη διάρκεια της
θητείας του.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την αριθμ. οικ. 8889/3358/21−2−2013 από−
φαση Ορισμού Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 87/1−3−2013, τ. Υπάλληλων Ειδικών

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
F
Aριθμ. 31705/12690
(10)
* Ανάκληση απόφασης ορισμού Αντιπεριφερειαρχών
στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και ανάκληση απόφα−
σης ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπε−
ριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

γραφής του από την παράταξη στην οποία ανήκει, βάσει

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, παρ. 3 περ. στ΄, 113,
114, 159, 160, 161, 168 παρ. 9 και του άρθρου 282 παρ. 16
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την
τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρω−
μένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 17, 18, 19 και 21 του
Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/45 Α΄/9−3−1999) όπως
ισχύει.

και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα) καθώς και την αριθμ.
οικ. 20727/7981/23−4−2013 απόφαση ανάθεσης άσκησης
αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 1033/Β΄/26−4−2013), κατά το
μέρος που αφορούν τον Περιφερειακό Σύμβουλο Άνθη
Χρήστο του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ ΑΕ 295739, λόγω δια−
των διατάξεων του άρθρου 168 , παρ. 9 Ν. 3852/2010.
Οι αρμοδιότητες των οποίων η άσκηση είχε ανατεθεί
στον Άνθη Χρήστο με την αριθμ. οικ. 20727/7981/23.4.2013
απόφαση θα ασκούνται στο εξής από τις αρμόδιες υπη−
ρεσίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 206/Υ.Ο.Δ.Δ./10Σ.4.2014
Κέρκυρα, 1 Απριλίου 2014
O Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Aριθμ. πράξης 345/9.04.2014
(11)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή
του Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 2889/ΦΕΚ 37 τ. Α΄/2001, του
Ν. 3204/ΦΕΚ 296 Α΄/23−12−2003, του Ν. 3329/ΦΕΚ 81 τ. Α΄/
4.4.2005, του Ν. 3527/ΦΕΚ 25Α΄/9−2−2007, του Ν. 3599/2007
ΦΕΚ 176 τ. Α΄/01−08−2007, του Ν. 3627/2007 ΦΕΚ 292 τ. Α΄/
24−12−2007, του Ν. 3754/ΦΕΚ 43 τ. Α΄/11.3.2009, του
Ν. 3868/ΦΕΚ 129 τ. Α΄/3−8−2010, του Ν. 3918/ΦΕΚ 31 τ. Α΄/
2−3−2011, του Ν. 3984/ΦΕΚ 150 τ. Α΄/27−6−2011, του Ν. 4052/
ΦΕΚ τ.Α΄/1−3−2012 και του Ν. 4118/2013 ΦΕΚ 32 τ. Α΄/
06−02−2013,
2. την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ./116119/13−12−2013, ΦΕΚ 637/
20.12.2013/τ. ΥΟΔΔ υπουργική απόφαση περί του Διο−
ρισμού του Τζηκαλάγια Ζήση ως Διοικητή στο Γ.Ν.Θ.
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,
3. την αριθμ. Υ10β/Γ.Π.οικ./16674/24−3−2014, ΦΕΚ 161/

28.3.2014/τ. ΥΟΔΔ υπουργική απόφαση περί του Διορι−
σμού του Σερίδη Πέτρου ως Αναπληρωτή Διοικητή του
Γ.Ν.Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»,
4. την αριθμ. θέμα ΓΙ/ΣΥΝ 1η/16−01−2014 απόφαση του
Δ.Σ του Νοσοκομείου περί της εκχώρησης αρμοδιοτή−
των στο Διοικητή και Πρόεδρο του Δ.Σ του Νοσοκο−
μείου,
5. τις λειτουργικές ανάγκες της υπηρεσίας,
6. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την μεταβίβαση στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νο−
σοκομείου Σερίδη Πέτρο, τις αρμοδιότητες του ελέγχου
και της υπογραφής των παραγγελιών του τμήματος
Διαχείρισης του Νοσοκομείου.
Ο έλεγχος και η υπογραφή των χρηματικών ενταλμά−
των της Διαχείρισης παραμένει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 9 Απριλίου 2014
Ο Διοικητής
ΖΗΣΗΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ
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