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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ6Α 1110169 ΕΞ2012
(1)
Σύσταση–συγκρότηση Α΄ και Β΄ Υπηρεσιακών Συμβου−
λίων στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου πέμπτου (Μεταβατικές δι−
ατάξεις) του ν. 3839/2010 (Α΄ 51) «Σύστημα επιλογής
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και
αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου
Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις»,
της παρ. 3 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011 «Για την ηλε−
κτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 138) και
των παρ. 11 και 12 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012
(Α΄ 54) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου».
β) των άρθρων 159−162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικα−
ταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 και
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του
ν. 4057/2012, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις
ως άνω διατάξεις.
γ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 40 του ν.
1884/1990 (Α΄81) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία
και άλλες διατάξεις».
δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45)
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις».
ε) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» και του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργα−
νισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)»,
όπως ισχύουν.
στ) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
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ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 213) και του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατα−
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).
ζ) του π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (Α΄165).
η) της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−1999 (Β΄ 359)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης,
συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλί−
ων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικο−
νομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ.
1044132/537/Α0006/4−5−1999 (Β΄ 697), 1095447/1282/
Α0006/13−10−1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/Α0006/16−7−
2001 (Β΄ 963), 1047067/861/Α0006/3−6−2002 (Β΄ 704),
1059502/1102/Α0006/15−7−2002 (Β΄ 932) και 1058312/722/
Α0006/16−8−2004 (Β΄ 1278) όμοιες αποφάσεις μας.
θ) της αριθμ. 1048013/ΕΞ 2010/15−4−2010 (Β΄ 473 και
Β΄ 531) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την
οποία συγκροτήθηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια Α΄, Β΄, Γ΄, ΣΤ΄, Ζ΄ και υπαλλήλων
του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών.
ι) της αριθμ. 26755/ΔΙΟΕ 1072/18−6−2010 (Β΄ 915) από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συστή−
θηκε και συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής.
ια) των παρ. 5 και 6 της αριθμ. Δ6Α 1044360 ΕΞ 2012/16−
3−2012 (Β΄ 785) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών,
περί καθορισμού του αριθμού των οργανικών θέσεων
της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) και
άλλων λεπτομερειών.
ιβ) της αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012/14−6−2012 (Β΄ 1882)
απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση−συ−
γκρότηση στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄
κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων».
ιγ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), με το οποίο
κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.
1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του
ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.
2. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ. 8652/16−4−2010
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Το π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός Υπουργού και
Υφυπουργών».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τροποποιούμε την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−4−
1999 (Β΄ 359) απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, κατά το μέρος που αφορά στη σύσταση
Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών
και ειδικότερα:
α) Αντικαθιστούμε το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αυτής,
ως εξής:
«1. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τα παρα−
κάτω πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία είναι

αρμόδια για τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου
εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 159 του ν. 3528/2007
(Α΄26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του
ν. 3839/2010 (Α΄ 51) και με την παρ. 2 του άρθρου τρίτου
του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και ειδικότερα:»
β) Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις αρμοδιότη−
τες των Α΄ και Β΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων, οι οποίες
αντικαθίστανται, από 1−1−2013, ως εξής:
αα) «Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο:
Για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσω−
πικού που υπάγεται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα της
Διεύθυνσης Διοικητικού, με εξαίρεση την πειθαρχική
ευθύνη των υπαλλήλων αυτών.
Για την επιλογή σε θέση Προϊσταμένων Τμημάτων και
Αυτοτελών Γραφείων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανι−
κών μονάδων, των οποίων, σύμφωνα με τις οργανωτικές
διατάξεις των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
προΐστανται υπάλληλοι που υπάγονται στην αρμοδιό−
τητα διαφορετικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Για το προσωπικό των εποπτευόμενων από το Υπουρ−
γείο Οικονομικών Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν ίδιο Υπηρε−
σιακό Συμβούλιο, εκτός του Οργανισμού Διαχείρισης
Δημόσιου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)».
ββ) «Β΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο»
«Το Υπηρεσιακό αυτό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, που
υπάγεται στην καθ΄ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης
Προσωπικού Δ.Ο.Υ., με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη
των υπαλλήλων αυτών».
γ) Στο τέλος της παρ. 1 αυτής προστίθενται εδάφια,
ως εξής:
«Στο έργο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων της πα−
ρούσας απόφασης περιλαμβάνονται και οι επιλογές
Προϊσταμένων Διευθύνσεων, έως την συγκρότηση και
λειτουργία των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων
(Σ.Ε.Π.) και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέ−
πονται στα άρθρα 158 και 159 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26),
όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου
δεύτερου του ν. 3839/2010 (Α΄ 51).
Μέχρι την ημερομηνία που ορίζεται από την παρ.3 του
άρθρου έβδομου του ν.4057/2012 τα Υπηρεσιακά Συμ−
βούλια λειτουργούν και ως Πειθαρχικά Συμβούλια».
δ) Οι διατάξεις της παρ. 1 της παραπάνω απόφασης,
που αφορούν στην σύσταση των ΣΤ΄ και Ζ΄ Υπηρεσιακών
Συμβουλίων, καταργούνται από 1−1−2013.
2. Τροποποιούμε την αριθμ.1048013 ΕΞ 2010/15−4−2010
απόφασή μας (Β΄ 473 και 531), ως εξής:
α) Αντικαθιστούμε, από 1−1−2013:
αα) τον τίτλο αυτής, ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Συγκρότηση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
(Α΄, Β΄, Γ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επι−
θεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών».
ββ) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αυτής, ως ακολούθως:
«1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομικών τα Α΄,
Β΄, Γ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθε−
ωρητών πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια, τα οποία
αποτελούνται από τους εξής:»
β) Αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ.
1, το πρώτο εδάφιο της παρ.2 και τις παρ.3, 5 και 6 της
παραπάνω απόφασης, ως εξής:
«1.α) Τρεις (3) υπαλλήλους, οι οποίοι λαμβάνονται μετα−
ξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον περισσότερο
χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης,
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υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο νομό Αττικής.
Ένα (1) τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη είναι δια−
φορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον υπάρχει κι έχει
τις νόμιμες προϋποθέσεις.
Αν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις
αυτές, ο αριθμός συμπληρώνεται από υπαλλήλους με
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊ−
σταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση να ανήκουν
σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται ότι
μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.
β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, με
βαθμό τουλάχιστον Γ΄, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.»
«2. Τα υπό στοιχεία α΄ μέλη της προηγούμενης παρα−
γράφου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών και τοποθετούνται ως Προϊστάμενοι Διεύθυνσης
μέχρι την επιλογή των Προϊσταμένων Δ/νσεων από τα
Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ)».
«3. Με την απόφαση ορισμού μελών κάθε Υπηρεσιακού
Συμβουλίου, ορίζεται ο Πρόεδρος από τα υπό στοιχείο
α΄ μέλη της παρ. 1 της απόφασης αυτής και με την
απόφαση ορισμού των αναπληρωματικών μελών αυτού
ορίζεται και ο αναπληρωτής του Προέδρου».
«5.Ως εισηγητής κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορί−
ζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προσωπικού ή
Διοικητικού, κατά λόγο αρμοδιότητας, χωρίς δικαίωμα
ψήφου, εκτός αν είναι και μέλος αυτού, με αναπληρωτή
τον Προϊστάμενο του Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης,
το οποίο είναι αρμόδιο για το χειρισμό των θεμάτων
υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού, που συζητούνται
κάθε φορά στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο».
«6. Χρέη γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
εκτελούν υπάλληλοι, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, που
ορίζονται με τον αναπληρωτή τους με την απόφαση
ορισμού των μελών.»
Άρθρο 2
1. Έως την 31−12−2012 εξακολουθούν να λειτουργούν
τα ΣΤ΄, Ζ΄ και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πο−
λιτικής Υπηρεσιακά Συμβούλια, με την επιφύλαξη της
παρ. 8 της αριθμ. 1048013 ΕΞ 2010/15−4−2010 απόφασής
μας και λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της αριθμ.
Δ6Α 1090618 ΕΞ 2012/14−6−2012 (Β΄ 1882) ομοίας.
2. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα Υπηρεσιακά Συμ−
βούλια της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και δεν έχουν
κριθεί από αυτά μέχρι την 31−12−2012, παραδίδονται στα
Α΄ και Β΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια, κατά λόγο αρμοδιότη−
τας, χωρίς να απαιτείται νέο παραπεμπτήριο έγγραφο.
3. Όπου στις διατάξεις αναφέρονται τα ΣΤ΄ και Ζ΄
Υπηρεσιακά Συμβούλια, από 1−1−2013, νοείται το Β΄ Υπη−
ρεσιακό Συμβούλιο και όπου αναφέρεται το Υπηρεσιακό
Συμβούλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτι−
κής, από 1−1−2013, νοείται το Α΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Η αριθμ. 26755/ΔΙΟΕ 1072/18−6−2010 (Β΄ 915) απόφασή
μας, καταργείται από 1−1−2013.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν η αριθμ. 1036923/431/Α0006/7−
4−1999 (Β΄ 359) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε και η αριθμ. 1048013/ΕΞ 2010/15−4−2010
ομοία (Β΄473 και Β΄531), κατά το μέρος που δεν τροπο−
ποιούνται με την παρούσα.
6. Κάθε απόφαση που αντίκειται στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης ή ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται
από αυτήν καταργείται.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών για υπόθεση λαθρεμπορίας
υγρών καυσίμων σε βάρος του ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ−
ΔΡΟΥ του Κων/νου.
Με τη με αριθμ. Π.Τ.Π. 132/07/20−07−2012 Καταλογιστική
Πράξη του Προϊσταμένου του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης
Συγκροτημάτων Πειραιά, που εκδόθηκε για υπόθεση
λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων − σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθ.119Α παρ.2, 142 παρ.2, 150, 152, 155 και
επόμ. του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει − σε βά−
ρος του ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του Κων/νου, κατόχου
του δ.α.τ. με γεν. αριθμ. Τ.101055, Α.Φ.Μ. 020634800, με
τελευταίες γνωστές δ/νσεις διαμονής στην Καρδίτσα,
την οδό Καραϊσκάκη 42, στη Μεταμόρφωση Αττικής,
την οδό Πεντέλης 12 και ήδη αγνώστου διαμονής, επι−
βλήθηκε πολλαπλό τέλος 28.659,85 € (είκοσι οκτώ χιλιά−
δες εξακόσια πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα πέντε
λεπτά) πλέον τελών χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. (2,4%) και
καταλογίστηκαν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με
την Πασσάκου Μαρία δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις
5.731,97 € (πέντε χιλιάδες επτακόσια τριάντα ένα ευρώ
και ενενήντα επτά λεπτά).
Η ανωτέρω Περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.
152 παρ. 5 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 87503/Β2
(3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας ενός (1)
μονίμου υπαλλήλου (κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών) του
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήμα−
τος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το χρονι−
κό διάστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω από−
φασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31/12/2012.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄).
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν. 3205/2003».
3. Το με Αρ. Πρωτ. Φ.5/219/13−06−2012 έγγραφο του
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο προ−
κύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ζωοτεχνικού Τμήματος του Ταμείου Διοικήσεως και
Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης επιβάλλεται επειδή:
α) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμε−
ρης εβδομαδιαίας εργασίας με την Φ.136.21/13/1343 (ΦΕΚ
198/6−4−1981 τ.Β΄) Διυπουργική απόφαση,
β) εργάζεται όπως όλοι οι υπάλληλοι 40 ώρες εβδο−
μαδιαίως αλλά κατανεμημένες σε έξι (6) ημέρες και
γ) η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού είναι
απαραίτητη για την περιποίηση του ζωικού πληθυσμού
του Ζωοτεχνικού Τμήματος του Αγροκτήματος, του
οποίου η φροντίδα (τάισμα και αρμεγή) απαιτεί την
παρουσία ανθρώπινου δυναμικού επί 365 ημέρες καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τα ζώα εκτρέφονται στις
εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος για την εξυπηρέτη−
ση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών της
Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21−06−
2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών».
5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο−
γισμού έτους 2012, ποσού έως πεντακοσίων ογδόντα
(580,00) ευρώ, για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο (κατηγορίας
ΥΕ σταυλιτών) του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσε−
ως Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 0263), για το οποίο έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ για το οικονομικό
έτος 2012, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2012:
Την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (ΚΑΕ 0263), προς συ−
μπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,
σε έναν (1) μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών
του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήμα−
τος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για αριθμό
ωρών έως εκατόν ογδόντα (180) συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 87352/Β7
(4)
Επανακαθορισμός του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες
σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ
από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.2083/1992(ΦΕΚ
159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης».
2. Του άρθρου 5 παρ. 6 και του άρθρου 10 του
Ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266 τ.Α΄) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή−

μιο και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις
διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 εδ. ζ του Ν. 3027/2000(ΦΕΚ
152 τ.Α΄) και του άρθρου 14 του Ν. 2817/2002 (ΦΕΚ 78 τ.Α΄)
αντίστοιχα.
3. Την αριθμ. 108191/Β7/2011(ΦΕΚ 2290/τ.Β΄) Υ.Α. «Επα−
νακαθορισμός του ποσού συμμετοχής στις δαπάνες
σπουδών για τους φοιτητές των προπτυχιακών και με−
ταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΕΑΠ από το
ακαδημαϊκό έτος 2012−2013».
4. Την γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. η
οποία διατυπώθηκε στο πρακτικό της 225ης/26−6−2012
συνεδρίασή της.
5. Το αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ−734/9−7−2012 έγγραφο του Ε.Α.Π.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επανακαθορίζουμε το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες
σπουδών των νεοεισαχθέντων και των επανεγγραφέντων
φοιτητών του ΕΑΠ από το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 στο
ποσό των 550 ευρώ ανά θεματική ενότητα για τα προπτυ−
χιακά προγράμματα σπουδών και 700 ευρώ ανά θεματική
ενότητα για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 87506/Β2
(5)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας του μόνι−
μου προσωπικού του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει−
ρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών, για το χρονικό δι−
άστημα από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄).
2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3205/2003».
3. Το με Αριθμ. Πρωτ. 305/02−05−2012 έγγραφο του
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών
Δασών, από το οποίο προκύπτει ότι η υπερωριακή ερ−
γασία, πέρα από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
και μέχρι την 22η ώρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής,
του μόνιμου προσωπικού του Ταμείoυ Διοικήσεως και
Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών κρίνεται απα−
ραίτητη, για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του. Συγκεκριμένα:
α) Για τη φύλαξη και προστασία των Δασών (αντιπυρική
προστασία, λαθροϋλοτομίες, λαθροθηρία κ.λπ.), β) Για
την ολοκλήρωση των προσημάνσεων − καταγραφής −
μέτρησης συρτών, τις διαδικασίες ελέγχου και παρα−
λαβής των συγκομιζομένων δασικών προϊόντων, γ) Για
την άμεση απάντηση σε επείγουσες εγκυκλίους του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και λοιπών φορέων που ζητούν νέα στοιχεία,
των οποίων ο υπολογισμός και η αποστολή μέσω email
απαιτούν εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου, δ) Για

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
την καταμέτρηση, παράδοση, φόρτωση, υπολογισμό
λογαριασμών, έκδοση παραστατικών και γενικότερα
για τις εργασίες που σχετίζονται με τη διαδικασία πώ−
λησης των δασικών προϊόντων, ε) Για την αποκατάστα−
ση των ζημιών (ανεμορριψίες, χιονοθλασίες κλπ) και
την αποκατάσταση προβλημάτων που παρουσιάζονται
απρόβλεπτα στο οδικό δίκτυο το χειμώνα, στ) Για την
απογευματινή απασχόληση κατά την πρακτική άσκηση
των φοιτητών, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού οι οποίοι
φιλοξενούνται στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Πα−
νεπιστημιακών Δασών ζ) Για την απογευματινή απα−
σχόληση κατά τη φιλοξενία επισκεπτών που εκτελούν
έκτακτες ερευνητικές εργασίες στο δάσος, η) Για τη
λειτουργία των φυτωριακών εγκαταστάσεων καθώς και
πειραματικών επιφανειών, θ) Για την εκτέλεση εργασιών
επιδιόρθωσης βλαβών των κτιριακών εγκαταστάσεων
στα δάση, που λόγω παλαιότητας και χαμηλών θερ−
μοκρασιών εμφανίζουν διάφορα έκτακτα προβλήματα
και ι) Για την εκτέλεση λοιπών εκτάκτων δασοτεχνικών
έργων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21−06−
2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά
και κατάργηση υπηρεσιών».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού έτους 2012, ποσού έως τεσσάρων χιλιάδων διακο−
σίων πενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (4.253,40),
για δέκα τέσσερις (14) μόνιμους υπαλλήλους, για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής εργασίας πέρα από τις ώρες
της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), για το οποίο
έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον ως άνω ΚΑΕ για
το οικονομικό έτος 2012, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα, από τη δημο−
σίευση της εν λόγω απόφασης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως έως 31/12/2012:
Την υπερωριακή απασχόληση πέρα από τις ώρες της
υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η ώρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής (ΚΑΕ 0261), σε δέκα τέσ−
σερις (14) μόνιμους υπαλλήλους του Ταμείου Διοικήσεως
και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών και για αριθ−
μό ωρών μέχρι δέκα (10) για τον καθένα μηνιαίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 87354/Β7
(6)
Καθορισμός αριθμού παρεχομένων θέσεων του Ελληνι−
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοιτητές μεταπτυχι−
ακών προγραμμάτων καθώς και μεταπτυχιακών φοι−
τητών μελών εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ για
το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ.1 του Ν.2083/
1992(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαί−
δευσης».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και του άρθρου
10 του Ν. 2552/1997(ΦΕΚ 266 τ.Α΄) όπως τροποποιήθη−
καν με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 του
Ν. 2817/2000(ΦΕΚ 78 τ.Α΄) και του άρθρου 3 παρ.7 εδ. ιε’
του Ν. 3027/2002(ΦΕΚ 152 τ.Α΄) αντίστοιχα.
3. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 του
Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) που αντικατέστησε την
παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 3194/2003(ΦΕΚ 267 τ.Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 περ. κα και του άρθρου 62
του ίδιου νόμου καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει
η δημοσίευση του Οργανισμού του Ε.Α.Π.
5. Την εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π
η οποία διατυπώθηκε στα πρακτικά της αρ. 225ης/26−
06−2012 συνεδρίαση της.
6. Το αριθμ. πρωτ. ΤΕΚ−735/9−7−2012 έγγραφο του Ε.Α.Π.
7. Τα ισχύοντα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπου−
δών του Ε.Α.Π.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Τον καθορισμό του αριθμού των παρεχομένων θέ−
σεων για φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων του
ΕΑΠ το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 στις 3.800, οι οποίες
κατανέμονται ανά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
(Π.Μ.Σ,) ως ακολούθως:
Α. Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εκπαίδευση Ενηλίκων (160) − Μεταπτυχιακή Ειδίκευ−
ση Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας (120) −Μεταπτυχιακή
Ειδίκευση Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (90) − Μετα−
πτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας
(60) − Σπουδές στην Εκπαίδευση (420) − Σπουδές στην
Ορθόδοξη Θεολογία (90)
Β. Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
Διασφάλιση Ποιότητας (270) − Διαχείριση Αποβλήτων
(180) − Διαχείριση Τεχνικών Έργων (220) −Κατάλυση και Προ−
στασία του Περιβάλλοντος (45) − Μεταπτυχιακές Σπουδές
στα Μαθηματικά (60) − Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών
Φυσικών Επιστημών (100) − Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα
Πληροφοριακά Συστήματα (120) − Περιβαλλοντικός Σχεδια−
σμός έργων Υποδομής (90) − Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Πόλεων και Κτιρίων (120) − Προχωρημένες Σπουδές στη Φυ−
σική (45) −Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
(90) −Τεχνολογία Υλικού και λογισμικού (60)
Γ. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (300) − Διοίκηση Μονάδων
Υγείας (270) − Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (300) −Δι−
οίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (150) −Τραπεζική (320)
Δ. Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Γραφικές Τέχνες − Πολυμέσα (60) − Σχεδιασμός Φω−
τισμού − Πολυμέσα (60).
2) Τον καθορισμό 380 θέσεων (ποσοστό 10%) επιπλέον
των ανωτέρω 3.800 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών
για μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ που
δεν κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜΔΕ), οι
οποίες κατανέμονται αναλογικά στα Π.Μ.Σ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 7413/82940
Τοποθέτηση Προϊσταμένης της Διεύθυνσης
Βιολογικής Γεωργίας.

(7)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ Α΄ 226)
β. του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ. Α΄ 26), όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010
(ΦΕΚ Α΄ 51)
γ. του π.δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με−
ταγενέστερα
2. Την αρ. πρωτ. 192643/28−11−2011 Διαπιστωτική πράξη
(ΦΕΚ Γ΄ 1036) με την οποία τέθηκε η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας σε προσυνταξιοδοτική
διαθεσιμότητα από 27−11−2011
3. Το γεγονός ότι η Γεωργία Μπαζώτη − Μητσώνη
διαθέτει τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για
τη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Βιολογικής
Γεωργίας, αποφασίζουμε:
Τοποθετούμε την υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπο−
νικού με βαθμο Β΄, Γεωργία Μπαζώτη − Μητσώνη του
Αναστασίου, στη θέση της Προϊσταμένης της Διεύθυν−
σης Βιολογικής Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 40979/7/2δ
(8)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του ΕΠΑΙΝΟΥ στην πολι−
τική υπάλληλο ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα
του Κωνσταντίνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 61 και 62 του Ν.3528/07 «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»
β) Του άρθρου 10 του Π.Δ.14/2001 «Οργάνωση Υπηρε−
σιών Ελληνικής Αστυνομίας» όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 του Π.Δ.20/2002.
γ) Του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του», όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
2. Την υπ’ αριθμ. 316/29−6−2012 γνωμοδότηση του Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου πολιτικών Υπαλλήλων της Γ.Γ.
Δημόσιας Τάξης και της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με την οποία
γνωμοδότησε υπέρ της απονομής της Ηθικής Αμοιβής
του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στην αναφερόμενη στο θέμα πολιτική
υπάλληλο, αποφασίζουμε:
Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ» στην
πολιτική υπάλληλο ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτα
του Κων/νου (Α.Γ.Μ. 40979), Κλάδου ΔΕ Διοικ/κού Οικ/κού

με Βαθμό Β΄, επειδή πληροί τις προϋποθέσεις που προ−
βλέπονται από τις οικείες διατάξεις, καθόσον προέβη
σε πράξεις εξαιρετικές στην Υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. 37112/2476
(9)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 17ωρη βάση καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
όλο το χρόνο υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού Δήμου Φλώρινας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις των παρ.3 και 6 του άρθρου 36 του
Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28−6−2007).
β) Του άρθρου 280 παρ.Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α/22−4−2005).
δ) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/Α΄)
«Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη
δημόσια διοίκηση, πολιτικά δ/τα και άλλες διατάξεις».
ε) Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 1 της από 29−
12−1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−
δρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Ν.1157/1981(ΦΕΚ Α΄ 126)
στ) Του π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυ−
τικής Μακεδονίας».
ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
ΟΙΚ. 1692/06 (ΦΕΚ 769/Β727−6−2006) «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη−
μοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».
η) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (ΦΕΚ 1659/
τ.Β/26−7−2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί τρο−
ποποίησης της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006
(ΦΕΚ Β/769) απόφασης περί καθιέρωσης ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.
2. Το υπ’ αριθμ.49/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας,
περί καθιέρωσης λειτουργίας του Αθλητικού κέντρου
του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης,
Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σε 17ωρη
βάση από τις 07.00 π.μ έως και τις 24.00 μ.μ για όλο το
χρόνο και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για
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δυο υπαλλήλους του κλάδου ΔΕ Διοικητικού και ένα
υπάλληλο ΥΕ Γενικών καθηκόντων για την κάλυψη όλων
των αθλητικών δραστηριοτήτων των συλλόγων (στίβος,
ποδόσφαιρο, καλαθοσφαίριση, χειροσφαίριση, σχολικά
πρωταθλήματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.λπ), διεξαγωγή
αγώνων όλων των πρωταθλημάτων βάσει εγκρίσεων των
αρμόδιων ομοσπονδιών πανελλήνιων και ευρωπαϊκών
κυπέλλων Ξιφασκίας καθώς και πανελλήνιων πρωταθλη−
μάτων πολεμικών τεχνών αλλά και τις συντηρήσεις των
εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα του χλοοτάπητα.
5. Την υπ’ αριθμ. 1040/12−7−2012 βεβαίωση πίστωσης
Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε ωράριο σε 17ωρη βάση από τις 07.00 π.μ
έως και τις 24.00 μ.μ για όλο το χρόνο και κατά τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για δυο υπαλλήλους του
κλάδου ΔΕ Διοικητικού και ένα υπάλληλο ΥΕ Γενικών κα−
θηκόντων του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας και Αλλη−
λεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον
προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου
Φλώρινας οικονομικού έτους 2012 ύψους 3.800,00 Ευρώ
από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο, στον Κ.Α.:15−6012,
ενώ για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη
ύψους 7.600 ευρώ, η οποία θα προβλέπεται στους αντί−
στοιχους κωδικούς των προϋπολογισμών του Ν.Π.Δ.Δ
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού
και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.
(Αριθμ. βεβ. πίστωσης του Ν.Π.Δ.Δ Κοινωνικής Προ−
στασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Δήμου Φλώρινας: 1040/12−7−2012).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 24 Ιουλίου 2012
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
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(10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗ−
ΣΤΟΥ.
Με την αριθ 2391/19−07−2012 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως
6 του Ν.Δ.4018/1959 (Α΄247), του άρθρου 1 παρ.4 του
Π.Δ.23/1992 (Α΄6), του Π.Δ.93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1
του Ν.2026/1992 (Α΄43) και του άρθρου 186 παρ. ΙΙ περί−
πτωση Ζ αριθμ.17 Ν.3852/2010 (Α΄87), χορηγείται στην
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ κάτοικο Κομο−
τηνής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
F
(11)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ.
Με την αριθ 2352/18−07−2012 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως
6 του Ν.Δ.4018/1959 (Α΄247), του άρθρου 1 παρ.4 του
Π.Δ.23/1992 (Α΄6), του Π.Δ.93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1
του Ν.2026/1992 (Α΄43) και του άρθρου 186 παρ. II περί−
πτωση Ζ αριθμ. 17 Ν.3852/2010 (Α΄87) χορηγείται στην
ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ κάτοικο Κομο−
τηνής, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες του στο πλαίσιο
οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

37932

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022720608120008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

