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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   
 Πρωτ. 1422

Αριθμ. (1)
 Διεκπ. 887

Ρύθμιση λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 2 
του άρθρου 135 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β΄), όπως ισχύει.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 παρ. 1, 65 παρ. 1, 72 παρ. 1 και 103 

παρ. 6 του Συντάγματος,
β) των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανο−

νισμού της Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό − ΦΕΚ 
106 Α΄/1987), όπως ισχύει,

γ) της παρ. 2 του άρθρου 135 (πρώην άρθρα 141/129) του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ − ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), 
όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 1, 3, των περιπτώσεων α), β), γ) της 
παρ. 3 του άρθρου 23 (πρώην άρθρο 28), των άρθρων 32 
(πρώην άρθρα 38/27), 33 (πρώην άρθρα 39/28), 34 (πρώην 
άρθρα 40/29), 35 (πρώην άρθρα 41/30), 37 (πρώην άρθρα 
43/32), 85 (πρώην άρθρα 91/79), 86 (πρώην άρθρα 92/80), 
94 (πρώην άρθρα 100/88), 95 (101/89), 98 (πρώην άρθρα 
104/92), 99 (πρώην άρθρα 105/93), 100 (πρώην άρθρα 
106/94), 101 (πρώην άρθρα 107/95), των περιπτώσεων 
α), γ), δ), ε), η), θ), ιγ), ιζ), κα) της παρ. 2 του άρθρου 125 
(πρώην άρθρα 131/119), της παρ. 1 του άρθρου 129 (πρώην 
άρθρα 135/123), του άρθρου 133 (πρώην άρθρα 139/127), 
των άρθρων 142 (πρώην άρθρα 148/136), 153 (πρώην άρ−
θρα 159/147), 158 (πρώην άρθρα 164/152), της περίπτωσης 
β) της παρ. 4 του άρθρου 164Δ του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄− ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει,

ε) των άρθρων 1, 2 και 9 του Ζ΄ Ψηφίσματος της 18ης 
Φεβρουαρίου 1975 της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί 
καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομέ−
νων ατελειών και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων 
εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βου−
λευτάς» (ΦΕΚ 23 Α΄/18.02.1975), όπως ισχύει,

στ) της υπ’ αριθμ. 2449/28.5.1991 ομόφωνης απόφασης 
της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 82 Α΄/30.5.1991),

ζ) της υπ’ αριθμ. 6701/21.12.1994 αποφάσεως της Ολομέλει−
ας της Βουλής (ΦΕΚ 234 Α΄/27.12.1994), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. (i) 9537/7713/11.10.2004 
(ΦΕΚ 188 Α΄/13.10.2004), (ii) 14894/10085/07.12.2012 (ΦΕΚ 244 
Α΄/14.12.2012) και (iii) 1156/815/24.01.2013 (ΦΕΚ 161 Β΄/30.01.2013) 
αποφάσεις και ισχύει,

η) της υπ’ αριθμ. 1120/900/07.02.2005 ομόφωνης από−
φασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 27 Α΄/10.2.2005), 
όπως ισχύει και των υπ’ αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 (ΦΕΚ 
1827 Β΄/23.12.2005) και υπ’ αριθμ. 1818/1466/01.03.2005 
(ΦΕΚ 293 B΄/07.03.2005) αποφάσεων της Προέδρου της 
Βουλής, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

θ) της παρ. 2 του άρθρου 37 και της παρ. 5 του άρθρου 
167 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Α΄ − Κοινοβου−
λευτικό) (ΦΕΚ 106 Α΄/24.06.1987), όπως ισχύει,

ι) της υπ’ αριθμ. 4775/1982 (ΦΕΚ 137 A΄/25.11.1982) από−
φασης της Ολομέλειας της Βουλής «Για τη δημιουργία 
θεσμού συνεργατών (γραμματέων) των Βουλευτών», 
όπως ισχύει,
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ια) της υπ’ αριθμ. 3873/2619/18.3.2010 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής «Μεταβίβαση εξουσίας υπογρα−
φής στους Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων 
και Τμημάτων των Υπηρεσιών της Βουλής» (ΦΕΚ 289 
Β΄/18.3.2010), όπως ισχύει.

2. Τις υπό Κ.Α.Ε. σχετικές πιστώσεις του Προϋπολο−
γισμού της Βουλής έτους 2014, που αφορούν τις περι−
γραφόμενες στο άρθρο Μόνο της παρούσας απόφασης, 
δαπάνες.

3. Το γεγονός, ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού δαπανών 
της Βουλής των Ελλήνων, αποφασίζουμε:

Άρθρο
ΜΟΝΟ

Ότι, η βουλευτική αποζημίωση, οι σταθερές ή διαρκείς 
δαπάνες, οι δαπάνες, που εμφανίζονται περιοδικά και οι 
δαπάνες εν γένει που αφορούν σε ομοειδείς απαιτήσεις 
περισσοτέρων του ενός δικαιούχων δύναται να πληρώ−
νονται, είτε με ένα χρηματικό ένταλμα ανά κατηγορία 
δαπανών, είτε με άλλο τίτλο (μισθοδοτικές καταστάσεις, 
καταστάσεις πληρωμής, κ.λπ.), που αφορά σε:

«α) (i) Βουλευτική Αποζημίωση και αποζημίωση Βου−
λευτών για τη συμμετοχή τους σε Κοινοβουλευτικές 
Επιτροπές, Επιτροπές Εξωτερικού και Διάσκεψη Προ−
έδρων (άρθρα 37 παρ. 2, και 167 παρ. 5 του Κανονι−
σμού της Βουλής−Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 
Α΄/24.06.1987) όπως ισχύει,

(ii) Επιδότηση μίσθωσης κατοικίας των εξ επαρχίας 
Βουλευτών.

β) Μισθοδοτικές Καταστάσεις:
(i) Μονίμων, Αποσπασμένων Μονίμων, Μετακλητών, 

ΙΔΑΧ, Αποσπασμένων ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, ειδικών κατηγοριών, 
Επιστημονικών Συνεργατών, Σπουδαστών Δημοσίων 
Σχολών που πραγματοποιούν, στις δημόσιες υπηρεσίες, 
άσκηση στο επάγγελμα,

(ii) Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία και δαπά−
νες κίνησης του προσωπικού της Βουλής των Ελλήνων, 
καθώς και των λοιπών δικαιούχων (άρθρο 164Δ παρ. 4 
του Κανονισμού της Βουλής−Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51Α΄/1997, 
όπως ισχύει).

γ) Αμοιβές μελών Επιτροπών:
(i) Επιτροπή Ελέγχου των Οικονομικών των Πολιτικών 

Κομμάτων και των Βουλευτών,
(ii) Επιτροπή επιλογής κινηματογραφικών ταινιών και 

ιστορικών και επιστημονικών ντοκιμαντέρ για τον τηλεο−
πτικό και ραδιοφωνικό σταθμό της Βουλής των Ελλήνων 
(αρθρ. 125 παρ. 2, περ. κ΄ του Κανονισμού της Βουλής, 
Μέρος Β΄− ΦΕΚ 51Α΄/1997, όπως ισχύει),

(iii) Επιστημονική Επιτροπή «Γραφείου Προϋπολογι−
σμού του Κράτους» στη Βουλή των Ελλήνων (αρθρ. 125 
παρ. 2 περ. κ΄ του Κανονισμού της Βουλής − Μέρος Β΄ −
ΦΕΚ 51 Α΄/1997, όπως ισχύει),

iv) Επιτροπή «Υποστήριξης του Βρεφονηπιακού Σταθ−
μού της Βουλής στο έργο του και τα εκπαιδευτικά του 
προγράμματα» (αρθρ. 125, παρ. 2 του Κανονισμού της 
Βουλής− Μέρος Β΄ΦΕΚ 51/Α΄/1997, όπως ισχύει).

δ) Αμοιβές καθηγητών ξένων γλωσσών Βουλευτών.».
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης 

αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 1357 (2)

Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2525/97 άρθρο 5 (Α΄ 188) « Ενιαίο 

Λύκειο, πρόσβαση αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 2327/95 άρθρο 4 (Α΄ 156) «Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας 
και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2909/01 άρθρο 3 (Α΄ 90) «Ρυθμί−
σεις θεμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3369/2005 «Συστηματοποίηση 
της Δια Βίου Μάθησης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
(Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118 ΦΕΚ 152Α΄/25−6−2013 «Τρο−
ποποίηση του Π.Δ. 85/12 (Α΄ 141) άρθρο 2, «Ίδρυση Υπ. Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού – Μετονομασία του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119 ΦΕΚ 153Α΄/25−6−2013 «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 90595/
ΣΤ5/5.07.2013, απόφασης ΦΕΚ 1667/5.07.2013 «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνου Γκιουλέκα και Συμεών 
Κεδίκογλου».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105). 

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 260/16−01−08 (άρθρο 1 
παρ. 3) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ( ΦΕΚ 34/Β΄/16−01−08) «Οργάνωση και 
Λειτουργία των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού (ΠΔΕ) ύψους 10.000 € κατ’ έτος για τα 
λειτουργικά έξοδα των ΣΔΕ που θα καλύπτεται από 
τη ΣΑΕ 045/8. Επιπρόσθετα προκαλείται ενδεχόμενη 
δαπάνη σε περίπτωση πρόσληψης ωρομισθίων εκπαι−
δευτικών η οποία θα αντιμετωπισθεί από τη ΣΑΕ 045/8, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας:
Α) Για το νομό Θεσσαλονίκης: 
1) ΣΔΕ Πυλαίας− Χορτιάτη στο Δήμο Πυλαίας – Χορ−

τιάτη.
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2) ΣΔΕ Κορδελιού− Ευόσμου στο Δήμο Κορδελιού− 
Ευόσμου.

3) ΣΔΕ Λαγκαδά στο Δήμο Λαγκαδά.
4) ΣΔΕ Δέλτα στο Δήμο Δέλτα 
Β) Για το νομό Εύβοιας: ΣΔΕ Μαντουδίου− Λίμνης− Αγί−

ας Άννας στο Δήμο Μαντουδίου− Λίμνης− Αγίας Άννας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

   Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 4493 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 37050/

12−12−2013 (ΦΕΚ 3232/Β΄/18−12−2013) απόφασης Ίδρυ−
σης Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας (Αλπικά Αγω−
νίσματα − Δρόμοι Αντοχής − Χιονοδανίδα) Γ΄ Κατη−
γορίας στη Νάουσσα.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

   Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 « Σύσταση Γενικών Γραμ−

ματειών» παρ.2 ε, περ. iν «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137 Α΄).

β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του 
Ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθ−
μιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του 
Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ) Του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄28), 
όπως ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−2013).

στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/25.06.2013).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/ 
18350/15269/892/3.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού Ιωάννη Ανδριανό (ΦΕΚ 1655/Β΄/4.07.2013).

3. Την υπ’ αριθμ. 16274/21.4.2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 896/Β΄/15.5.2008) Κανονισμό Προπονητών Χιονο−
δρομίας− Χειμερινών Αθλημάτων.

4. Το υπ’ αριθμ. 24730/25.10.2012 έγγραφο του Υφυπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού προς την Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας.

5. Τα υπ’ αριθμ. 1521/19.10.2012, 330/18.02.2013, 573/27.03.2013, 
1257/31.10.2013, 1258/31.10.2013 και 1259/31.10.2013 έγγραφα της 
Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας καθώς και τα αριθμ. 
441/19.03.2013 και 461/6.11.2013 έγγραφα της Πανελλήνιας 
Ένωσης Προπονητών − Δασκάλων Χιονοδρομίας.

6. Το υπ’ αριθμ. 557/29−01−2014 έγγραφο της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας.

7. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

8. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 
37050/12−12−2013 (ΦΕΚ 3232/Β΄/18−12−2013), απόφαση Ίδρυ−
σης Σχολής Προπονητών Χιονοδρομίας, (Αλπικά Αγω−
νίσματα, Δρόμοι Αντοχής, Χιονοσανίδα), Γ΄ Κατηγορίας 
στη Νάουσσα στο μέρος που αφορά την την παρ. 4 του 
άρθρου 7 (Ειδικά Προσόντα Συμμετοχής) ως ακολούθως:

4. Άλλη προπονητική εμπειρική σχέση τουλάχιστον 
τριών (3) χιονοδρομικών περιόδων που θα βεβαιώνεται 
από αθλητικό σωματείο που ανήκει στη δύναμη της 
Ε.Ο. Χιονοδρομίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 37050/12−12−2013 
(ΦΕΚ 3232/Β΄/18−12−2013) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

F
    Αριθμ. Δ16γ/602/5/47/Γ (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339/14−09−1984 κοι−

νής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία χορήγησης 
άδειας άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους 
Μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και 
ισότιμων ανωτάτων σχολών του εξωτερικού», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Π.Δ.  118/2013 «Τροποποίηση του 

Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων αντίστοιχα» (ΦΕΚ 152 Α΄) και Π.Δ. 119/2013 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 1225/1981 «Χορήγηση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχα−
νικούς ανώτατων σχολών» (ΦΕΚ 340 Α΄).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 “Οργανισμός Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας” (ΦΕΚ 262/τ.Α΄).

4. Την υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339/14−09−1984 κοινή υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς ανωτάτων σχο−
λών του εσωτερικού και ισότιμων ανωτάτων σχολών του 
εξωτερικού» (ΦΕΚ 713 Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ’ αριθμ. Δ16γ/6/1185/821/Γ/16−12−1992 (ΦΕΚ 776 Β΄) και 
Δ16γ/1049/1/507/Γ/22−12−2004 (ΦΕΚ 1910 Β΄) όμοιες αποφάσεις.
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώ−
δικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄) και το γεγονός ότι από την 
παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, το ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί σε αυτό το στάδιο.

6. Το υπ’ αριθμ. 19085/25−09−2013 έγγραφο του Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας, καθώς και την υπ’ αριθμ. 
Α3/Σ19/2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής αυτού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339/14−09−1984 κοι−
νή υπουργική απόφαση «Διαδικασία χορήγησης άδειας 
άσκησης επαγγέλματος σε διπλωματούχους Μηχανικούς 
ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων ανωτά−
των σχολών του εξωτερικού» (ΦΕΚ 713 Β΄), όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ16γ/6/1185/821/Γ/16−12−1992 
(ΦΕΚ 776 Β΄) και Δ16γ/1049/1/507/Γ/22−12−2004 (ΦΕΚ 1910 
Β΄) όμοιες αποφάσεις, ως ακολούθως:

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 της ανωτέρω από−
φασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όσοι διπλωματούχοι Μηχανικοί Ανωτάτων Σχολών 
του εσωτερικού επιθυμούν να εξεταστούν στη Θεσσα−
λονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στο Βόλο, στα Χανιά 
ή στη Κομοτηνή, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και 
τα δικαιολογητικά απευθείας στα αντίστοιχα Περιφερει−
ακά Τμήματα του ΤΕΕ τα οποία διεξάγουν εξετάσεις».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 της ανωτέρω απόφα−
σης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εξετάσεις προκηρύσσονται από το ΤΕΕ, κατά τη 
κρίση του, μέχρι τρεις (3) φορές το χρόνο, χωρίς να 
απαιτείται να συμπίπτει χρονικά η διεξαγωγή τους στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα, 
στο Βόλο, στα Χανιά και στην Κομοτηνή».

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 της ανωτέρω από−
φασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο αριθμός των Επιτροπών, η συγκρότησή τους, η αμοι−
βή των Μελών και του Γραμματέα τους και ο τρόπος και 
ο χρόνος συγκρότησής τους ρυθμίζονται με απόφαση 
της Δ.Ε. του ΤΕΕ και των Δ.Ε. των αρμόδιων Περιφερεια−
κών Τμημάτων αυτού, Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλο−
νίκη), Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα), Ανατολικής Μακεδονίας 
(Καβάλα), Μαγνησίας (Βόλος), Δυτικής Κρήτης (Χανιά) και 
Θράκης (Κομοτηνή)» για τις εξετάσεις που διεξάγονται 
στην έδρα τους, ανάλογα με τις αιτήσεις που θα υπο−
βληθούν κατά την προκήρυξη των εξετάσεων».

4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 13 της ανωτέρω από−
φασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εξετάσεις των διπλωματούχων των Ελληνικών Πο−
λυτεχνικών Σχολών, γίνονται στα γραφεία του ΤΕΕ στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Καβάλα, στο 
Βόλο, στα Χανιά και στην Κομοτηνή κατά την επιλογή 
των υποψηφίων οι οποίοι πρέπει ρητά να αναγράφουν 
στην αίτησή τους πού επιθυμούν να εξεταστούν». 

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΕΔ5/4/339/14−09−1984 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

    Αριθμ. ΟΙΚ. 9511/206 (5)
Σύσταση κοινής επιτροπής και καθορισμός της διαδι−

κασίας ταυτόχρονης καταγραφής, παράδοσης και 
παραλαβής όλων των αντικειμένων του Φιλοτελικού 
και Ταχυδρομικού Μουσείου από τα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. στην 
Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5δ του άρθρου 27 του Ν. 4111/2013 «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, 
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση 
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας 
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρω−
παϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρημα−
τοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής 
Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκό−
λυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης 
Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Δι−
ευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων 
Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή 
των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18).

β) Του άρθρου 90 του Kώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Του Π.Δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών» (A΄ 263), όπως ισχύει.

2. Το υπ’ αριθμ. 1.1.1/1151/19−12−2013 έγγραφο των ΕΛ.ΤΑ. 
ΑΕ. με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. για τον ορισμό 
μελών για την επιτροπή παράδοσης και παραλαβής του 
Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου από τα ΕΛ.ΤΑ. 
Α.Ε. στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μου−
σείου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Την ανάγκη σύστασης κοινής επιτροπής για την πα−
ράδοση και παραλαβή του Μουσείου λόγω του μεγάλου 
όγκου και της μεγάλης αξίας των εκθεμάτων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Συστήνεται κοινή επιτροπή ταυτόχρονης καταγρα−

φής, παράδοσης και παραλαβής του συνόλου του μου−
σειακού υλικού του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μου−
σείου, από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.) 
στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Η επιτροπή αποτελείται από τους:
Α) Πολίτη Αγγελική, υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ ως πρόεδρο.
Β) Πλατή Μαρία, υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Γ) Πουλή Μαντώ, υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Δ) Φασίτσα Ελένη, υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Ε) Στούμπη Άγγελο, υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
ΣΤ) Ζορμπαλά Ευθύμιο, υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Η) Κολυτά Παναγιώτη, υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
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Με Αναπληρωτές αντίστοιχα τους:
Α) Σταμάτη Παναγιώτα υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ αναπλη−

ρωτής του πρόεδρου
Β) Κουρμπάσης Δημήτρης υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Γ) Κακουλίδου Ευαγγελία υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Δ) Μπατζάκης Κώστας υπάλληλο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Ε) Απέργη Νικόλαο, υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
ΣΤ) Μαργαρίτη Μαρία, υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.
Η) Χάϊδου Ζαφειρία, υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.

Ως Τεχνικός Σύμβουλος, με δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο 
Μωυσής Κωνσταντίνης, Σύμβουλος Φιλοτελισμού ΕΛ.ΤΑ.

Άρθρο 2

Έργο της επιτροπής είναι η ταυτόχρονη καταγραφή, 
παράδοση και η παραλαβή των αντικειμένων του Ταχυ−
δρομικού μουσείου, των αντικειμένων του Φιλοτελικού 
μουσείου καθώς και των αντικειμένων της βιβλιοθήκης. 
Πιο συγκεκριμένα η επιτροπή θα καταγράψει, θα παρα−
δώσει και θα παραλάβει το σύνολο των ενθυμημάτων, 
των γραμματοσήμων και κάθε είδους αντικειμένων, πε−
ριλαμβανομένων ενδεικτικά των γραμματοσήμων, φα−
κέλων, μακετών καλλιτεχνών και δοκιμίων, καθώς και 
τις εκτυπωτικές πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της 
Μεγάλης κεφαλής του Ερμή και τα βιβλία και περιοδι−
κά που περιέχονται στην συλλογή του Φιλοτελικού και 
Ταχυδρομικού Μουσείου των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. στην Υπηρεσία 
Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου του Υπουργεί−
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3

1. Η επιτροπή θα συνεδριάζει στο κτίριο που βρίσκεται 
επί των οδών Πλατείας Σταδίου 5 και Φωκιανού.

2. Η επιτροπή θα συνεδριάζει τρεις (3) φορές την 
εβδομάδα, κατ’ ελάχιστον, εκτός και αν αντικειμενικές 
δυσκολίες δεν το επιτρέπουν, εντός του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας.

3. Στην εναρκτήρια συνεδρίαση της επιτροπής θα πα−
ραστούν και δύο εκπρόσωποι της Ελληνικής Φιλοτελικής 
Ομοσπονδίας προκειμένου να υποβάλλουν εγγράφως 
τις απόψεις της Ομοσπονδίας για τον τρόπο παράδο−
σης και παραλαβής του τεράστιου σε όγκο και αξία 
μουσειακού υλικού του εν λόγω μουσείου και ειδικό−
τερα του περιεχομένου του ημερήσιου και του τελικού 
πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής που θα συ−
ντάσσονται από τα μέλη της επιτροπής. Οι εκπρόσωποι 
της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας μπορούν να 
ενημερώνονται εγγράφως, όποτε το επιθυμούν, για την 
πρόοδο των εργασιών της επιτροπής. Οι εκπρόσωποι 
της Ελληνικής Φιλοτελικής Ομοσπονδίας που θα παρα−
στούν κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της επιτροπής 
θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδό−
τηση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η νόμιμη σύνθεση 
του οποίου θα προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό 
έγγραφο, το οποίο επίσης θα πρέπει να προσκομιστεί.

4. Στο τέλος κάθε συνεδρίασης θα συντάσσεται ημε−
ρήσιο πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναφέρονται όλες οι 
εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη συγκεκριμένη 
συνεδρίαση καθώς και τα συγκεκριμένα αντικείμενα που 
καταγράφηκαν, παραδόθηκαν και παρελήφθησαν. Το ημε−
ρήσιο πρωτόκολλο θα συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα. 
Το πρώτο αντίγραφο θα αποστέλλεται στη Γενική Γραμ−
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το δεύτερο αντίγραφο 

θα αποστέλλεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και το 
τρίτο αντίγραφο θα αποστέλλεται στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.. Τα ημε−
ρήσια πρωτόκολλα θα υπογράφονται από όλα τα μέλη της 
επιτροπής καθώς και από τον τεχνικό σύμβουλο.

5. Σε περίπτωση μη συμφωνίας όλων των μελών της 
επιτροπής θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας».

6. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της επιτροπής ισχύ−
ουν τα μέτρα φύλαξης που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει 
στο Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο η Υπηρεσία 
Ασφαλείας των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. Τυχόν επιπλέον μέτρα φύλα−
ξης – ασφαλείας που θα απαιτηθούν θα τίθενται υπόψη 
της Υπηρεσίας Ασφαλείας των ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. η οποία θα 
παίρνει την τελική απόφαση με βάση τους διαθέσιμους 
πόρους της.

7. Η επιτροπή στο τέλος των εργασιών θα συντάξει 
το τελικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. Το 
τελικό πρωτόκολλο θα περιέχει τον πλήρη κατάλογο 
όλων των αντικειμένων που παραδόθηκαν και παρα−
λήφθηκαν. Ο κατάλογος αυτός θα είναι σε φυσική και 
σε ηλεκτρονική μορφή. Η φυσική μορφή του τελικού 
πρωτοκόλλου θα συνταχθεί σε τρία (3) αντίγραφα. Το 
πρώτο αντίγραφο θα αποστέλλεται στη Γενική Γραμ−
ματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το δεύτερο 
αντίγραφο θα αποστέλλεται στα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και το τρίτο αντίγραφο θα αποστέλλεται στα 
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.. Η φυσική μορφή του τελικού πρωτοκόλλου 
θα φέρει τις υπογραφές όλων των μελών της επιτροπής 
καθώς και του τεχνικού συμβούλου.

8. Στα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται καμία 
αποζημίωση.

9. Κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας της επιτρο−
πής το Ταχυδρομικό και Φιλοτελικό Μουσείο αναστέλλει 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητά του.

Άρθρο 4

Το έργο της επιτροπής θα πρέπει να ολοκληρωθεί έξι 
μήνες (6) από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
    Αριθμ. 826 (6)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου Κομο−
τηνής για το έτος 2014.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ −ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
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μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 
Α΄/07−06−2010) με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία απο−
κεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, η Αποκε−
ντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

2. Το άρθρο 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης»(ΦΕΚ 
235 Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4.Α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35Α΄) «περί δαπανών κίνησης των μετακινούμενων 
προσώπων με εντολή Δημοσίου για εκτέλεση υπηρεσί−
ας», όπως συμπληρώθηκε −τροποποιήθηκε με τις όμοιες 
του άρθρου 25 και παρ. 6 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α΄) 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».

Β) Και τις όμοιες του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρί−
σης»,όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 49 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄ 141) και τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226).

5. Την υπ’ αριθμ. 2/54866/0022/20−7−1999 (ΦΕΚ 1583/
Β΄/1999) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά 
με «Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για 
την κάλυψη των δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Καταστά−
σεων Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/ 28.6.2006) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως, και 
λοιπές διατάξεις».

8. Του άρθρου 90 του «Κώδικας της Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/ 
22.4.2005) το οποίο ρυθμίζει τον έλεγχο των δαπανών 
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις. 

9. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο Δίαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010).

10. Την υπ’ αριθμ. οικ. 53844/10−07−2013 (ΦΕΚ 2017/
Β΄/16−08−2013) 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.

11. Το υπ’ αριθμ. 2353/16−1−2014 έγγραφο του Δήμου 
Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Δήμο Κομοτηνής Ν. Ροδόπης, για το 
έτος 2014 ως εξής:

Α/Α Διευθύνσεις Κλάδος Κατηγορία Ημέρες 
εκτός Έδρας

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 60

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 60

ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΕ 60

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ TE 60

ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 60

ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ 60

ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΔΕ 60

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ 60

2 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 50

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 10

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 20

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 10

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 10

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE 40

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE 10

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE 20

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 40

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕ 20

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΠΕ 20

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕ 20
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Η σχετική δαπάνη ύψους 9.000,00 € που θα προκληθεί, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Κομοτηνής 
οικονομικού έτους 2014, και συγκεκριμένα τους παρακάτω κωδικούς:

K.A. 00.6423 1.000,00 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

K.A. 20.6422.01 5.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ−ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Κ.Α. 35.6422.01 1000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

K.A. 30.6422.01 2.000,00 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Κομοτηνή, 22 Ιανουαρίου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας
Aποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

        



5486 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004342102140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

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