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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2744
17 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ3α/ Γ.Π.88608
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3α/οικ. 3579/14−01−2015 (ΦΕΚ
93/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα «Επιστημο−
νική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύνδεση όλων
των δημοσίων δομών παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που
αποτελούν το Π.Ε.ΔΥ., με τα Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε.
στην οποία υπάγονται και τα οποία αποτελούν Νο−
σοκομεία Αναφοράς».

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ3α/οικ. 3579/14−01−2015
(ΦΕΚ 93/τ. Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα «Επι−
στημονική, νοσηλευτική και εκπαιδευτική διασύν−
δεση όλων των δημοσίων δομών παροχής υπη−
ρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.ΔΥ., με τα
Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και
τα οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς» ...

1

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στη Δράση «Η αγο−
ρά ενός σκάφους περιπολίας ανοικτής θαλάσσης
(The purchase of an Offshore (Open Sea) Patrol
Vessel (O.P.V.)» (κωδ. 1.2) του Ετήσιου Προγράμ−
ματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών
Συνόρων (EBF), στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμ−
ματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Μετανα−
στευτικών Ροών Περιόδου 2007 − 2013». .................... 2
Επιβολή προστίμου στον AJEWOV ATANAS του
STOYANOV. ......................................................................................... 3
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του KASA
KASTRIOT του SHAIP, για υπόθεση λαθρεμπορίας
καπνικών. ............................................................................................... 4
Ορισμός οργάνων, αποφαινόμενων και γνωμοδοτι−
κών κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, αρμόδιων
για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων μελετών και συ−
ναφών υπηρεσιών για θέματα κτιριακών υποδο−
μών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. .............................................................................................. 5
Ανακατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδακίνων και νε−
κταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιο−
δότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει. .... 6
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. «Φορέας Πρόνοιας
Δήμου Ηράκλειας ........................................................................... 7
Καθιέρωση του ωραρίου εργασίας για το προσωπι−
κό του Τμήματος Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέ−
ντρου της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου και Πνευ−
ματικών Ιδρυμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης .... 8

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 17, 18, 19 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό Σύ−
στημα Υγείας, (ΦΕΚ 143/τ. Α΄) όπως ισχύει,
β) του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/
τ. Α΄), όπως ισχύει,
γ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει (ΦΕΚ 112/τ. Α΄),
δ) του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄).
2. Το Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας» (ΦΕΚ 173/τ. Α΄).
3. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/τ. Α΄).
4. Την υπ’ αρ. Γ.Π./οικ. 16339/18−2−2014 υπουργική από−
φαση με θέμα «Χωροταξική Κατανομή, ανά Υγειονομι−
κή Περιφέρεια, των υφιστάμενων Μονάδων Υγείας του
ΕΟΠΥΥ, οι οποίες μεταφέρονται και εντάσσονται στην
οργανωτική δομή των Δ.Υ.ΠΕ. της Χώρας» (ΦΕΚ 376/τ. Β΄).
5. Την υπ’ αρ. Γ3α/οικ.3579/14−01−2015 υπουργική από−
φαση με θέμα: «Επιστημονική, νοσηλευτική και εκπαι−
δευτική διασύνδεση όλων των δημοσίων δομών παρο−
χής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., που αποτελούν το Π.Ε.Δ.Υ., με τα
Νοσοκομεία της Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγονται και τα
οποία αποτελούν Νοσοκομεία Αναφοράς» (ΦΕΚ 93/τ. Β΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6. Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ. Π. οικ. 87646/16.11.2015 υπουρ−
γική απόφαση με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντο−
λή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου
Υγείας. (ΦΕΚ 2489/τ. Β΄).
7. Τα με αρ. πρωτ. Δ.Π.Α.Π. 31312/15328/13−08−2015
και Δ.Π.Α.Π.8840/4263/5−3−2015 έγγραφα της 2ης Υγει−
ονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου με θέμα:
«Προτάσεις για τη διασύνδεση των Μονάδων Υγείας
του Π.Ε.Δ.Υ. με νοσοκομεία της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και
Αιγαίου» και το με αρ. πρωτ. 30638/15091/07−08−2015
έγγραφο της 2ης ΥΠΕ με θέμα «Απόψεις αναφορικά με
την πρόταση ορισμού Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας (ΤοΠΦΥ)».
8. Τα με αρ. πρωτ.: 17497/4−6−2015 και 36889/16−11−2015
έγγραφα της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας
με θέμα: «Πρόταση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Γ3α/
οικ.3579/14.1.2015 (ΦΕΚ 93/Β΄) υπουργικής απόφασης» και
το υπ’ αρ. 24798/03−09−2015 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο
της 3ης ΥΠΕ με θέμα «Πρόταση 3ης ΥΠΕ για ΤοΠΦΥ
περιοχής ευθύνης».
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της ανωτέρω (5) υπουργικής από−
φασης που αφορά στην επιστημονική, νοσηλευτική
και εκπαιδευτική διασύνδεση α) των Μονάδων Υγείας
Γλυφάδας αρμοδιότητος 1ης ΥΠΕ, Αγίων Αναργύρων,
Καμινιών και Αγίας Σοφίας, αρμοδιότητος 2ης ΥΠΕ,
β) του Κέντρου Παιδοψυχικής Υγιεινής Θεσσαλονίκης,
των Κέντρων Υγείας Σκύδρας και Κουφαλίων αρμοδιό−
τητος 3ηςΥΠΕ, καθώς και γ) του ΚΥ Φιλιππιάδας αρμοδι−
ότητος 6ης ΥΠΕ και ορίζουμε τα Νοσοκομεία αναφοράς
τους, σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν.

ΝΟΜΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ

1Η ΥΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ

MY ΓΛΥΦΑΔΑΣ

2Η ΥΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ
MY ΑΓΙΩΝ
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ
MY ΚΑΜΙΝΙΩΝ
MY ΑΓΙΑΣ
ΣΟΦΙΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΝΑ «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» −
ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ
ΑΘΗΝΩΝ −
ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ
(ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
«ΑΤΤΙΚΟΝ»
ΓΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3Η ΥΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ
ΚΕΝΤΡΟ
ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

ΠΕΛΛΑΣ
ΚΥ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ
(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ)
ΓΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

6Η ΥΠΕ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΜΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΦΥ
ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Κατά τα λοιπά η υπ’ αρ. Γ3α/οικ.3579/14−01−2015 (ΦΕΚ
93/τ. Β΄) υπουργική απόφαση, ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
Αριθμ. 2337
(2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−
ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στη Δράση «Η αγορά
ενός σκάφους περιπολίας ανοικτής θαλάσσης (The
purchase of an Offshore (Open Sea) Patrol Vessel
(O.P.V.)» (κωδ. 1.2) του Ετήσιου Προγράμματος 2013
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (EBF),
στο πλαίσιο του Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγ−
γύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών Πε−
ριόδου 2007 − 2013».
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 574/2007/ΕΚ (L 144/6.6.2007) απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετι−
κά με τη σύσταση του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων
για την περίοδο 2007 − 2013 ως μέρους του Γενικού
Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των Με−
ταναστευτικών Ροών 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12
του ανωτέρω νόμου.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού Διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).
4. Την Αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ−
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα−
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).
6. Την αρ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική από−
φαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομι−
κών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013),
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
(Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013).» (ΦΕΚ Β΄ 2730).
7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του
Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως ισχύει,
καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου
48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).
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
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009),
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β'/1069/31−5−2011).
10. Την αριθμ. 2/30508/0004/05.05.2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής, Με εντολή Υπουργού,
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπά−
γονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών», άρθρο
7, Β, III (ΦΕΚ Β΄ 785/5−5−2015).
11. Το άρθρο9, του Ν. 4332/9−7−2015 (ΦΕΚ 76 τ. Α΄) για
την Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ελληνικής Ιθα−
γένειας − Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ
και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και
διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή
εργασία και άλλες διατάξεις.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προ−
καλείται καμία επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή επιχορηγούμενου από αυτόν φορέων. Η
προκαλούμενη δαπάνη για την κάλυψη της ελεγκτικής
αποζημίωσης των μελών της συγκροτούμενης ελεγκτι−
κής ομάδας, καθώς και των εξόδων μετακίνησης τους
θα καλυφθεί από τον λογαριασμό με IBAN GR 66 010
0013 0000007100130762 «Λογαριασμός για την αξιοποί−
ηση από την Αρχή Πιστοποίησης και την Αρχή Ελέγχου
των κονδυλίων της Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του
γενικού προγράμματος Αλληλεγγύη και Διαχείριση των
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Μεταναστευτικών Ροών» ο οποίος συστάθηκε με την
2/83302/Β0041/16−11−2009 απόφαση του Υπουργού των
Οικονομικών (ΦΕΚ 2394 τ. Β΄), τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από
την Τεχνική Βοήθεια των Ταμείων.
13. Το εγκεκριμένο, στην αρ. 656° συνεδρίαση της
ΕΔΕΛ, Πρόγραμμα Ελέγχων για την Ελεγκτική Περίοδο
2015 του Ετησίου Προγράμματος 2013, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
στη Δράση «Η αγορά ενός σκάφους περιπολίας ανοι−
κτής θαλάσσης (The purchase of an Offshore (Open Sea)
Patrol Vessel (O.P.V.)» (κωδ. 1.2) (Δικαιούχος: «Υπουργείο
Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής/ Λιμενικό Σώμα −
Ελληνική Ακτοφυλακή») στο πλαίσιο του ΕΠ 2013 του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων (EBF), του
Γενικού Προγράμματος «Αλληλεγγύη και Διαχείριση των
Μεταναστευτικών Ροών Περιόδου 2007 −2013».
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΚ 971446, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της Δ/νσης «Ελέγχου Διαχείρι−
σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ,
κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως συντονιστής.
− ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ016672, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της Δ/νσης «Ελέγχου Διαχείρι−
σης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ,
κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ως μέλος.
− ΧΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Σ281862, ως εμπειρογνώμονας.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί από 08/12/2015 έως
11/12/2015 στην Υπεύθυνη Αρχή (Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Υπηρεσία Διαχείρισης
Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/Τμήμα
Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων) στην Αθήνα
και στον Τελικό Δικαιούχο (Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής/Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτο−
φυλακή), στον Πειραιά.
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 7,
8 και 9 του προοιμίου.
5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί−
νησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το
στοιχείο 12 του προοιμίου.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 888 ΥΟΔΔ/4−12−2015.
Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΣΤ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
F
(3)
Επιβολή προστίμου στον AJEWOV ATANAS του
STOYANOV.
Με την αριθ. 58/2014/02−02−2015 Καταλογιστική Πράξη
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο (επών.)
AJEWOV (όνομα) ATANAS του STOYANOV, με αριθ.
ταυτότητας Βουλγαρικών Αρχών 8404240462, αγνώ−
στου διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί αυτο−
κίνητο μάρκας FIAT με αρ. κυκλοφορίας Βουλγαρίας
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Β1103ΚΜ και αριθμό πλαισίου ZFA17000000014469, ενώ
ήταν πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ελλάδα, κρίθηκε
υπαίτιος τέλεσης απλής τελωνειακής παράβασης, των
συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 128, 129, 130, 142
του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαίτιου, το
προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 137 Α παρ. 1 περ.
Α΄ Ν. 2960/2001 ύψους δύο χιλιάδων και πεντακοσίων
(2.500) ευρώ, πλέον τελών χαρτοσήμου (2.500 x 2,4 % =
60 ευρώ), συνολικά δηλαδή δύο χιλιάδων και πεντακο−
σίων εξήντα (2.560) ευρώ.
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερί−
δα της Κυβέρνησης κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 152 παρ. 5 του N. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε−
λωνειακού Κώδικα».
Η Προϊσταμένη Τελωνείου
ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ
F
(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών σε βάρος του KASA
KASTRIOT του SHAIP, για υπόθεση λαθρεμπορίας
καπνικών.
Με την αρ. 1/2015/28.5.2015 καταλογιστική πράξη της
Προϊσταμένης του Τελωνείου Κέρκυρας καταλογίζο−
νται σε βάρος του KASA KASTRIOT του SHAIP και
της FATBARDHA, αλβανικής υπηκοότητας, κάτοχο του
διαβατηρίου υπ’ αριθμ. BC−1279257 εκδοθέν από τις
Αλβανικές Αρχές την 04/05/2011 με ημερομηνία λήξης
03/05/2021, γεννηθέντα την 08/08/1983 στην Αλβανία,
αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΕΛΗ: 1.500,00 ευρώ
ΤΧ(2%): 30,00 ευρώ
ΟΓΑ (20% επί ΤΧ): 6,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ: 1.536,00 ευρώ (ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα
έξι ευρώ)
Το ανωτέρω ποσό καταλογίσθηκε για υπόθεση λα−
θρεμπορίας καπνικών (580,00 γραμμάρια καπνού χύμα),
σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 περ. ζ΄ και
150 παρ. 1 του Ν. 2960/2001.
Η παρούσα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 152 παρ. 5 του παραπάνω νόμου.
Η Προϊσταμένη του Τελωνείου
ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΥΡΑ
F
Αριθμ. 3124.12/43981/2015
(5)
Ορισμός οργάνων, αποφαινόμενων και γνωμοδοτικών
κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, αρμόδιων για τη
διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης
δημόσιων συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρε−
σιών για θέματα κτιριακών υποδομών του Υπουργεί−
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ειδικό−
τερα του άρθρου 13, «Συλλογικά όργανα της διοίκησης −
Συγκρότηση»

β) του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ Α΄ 42), «Ανάθεση και εκτέλεση
δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα της παρ. 2 του
άρθρου 45, «Γενικές − Μεταβατικές διατάξεις»
γ) του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α΄ 131), «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»
δ) του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄ 162), «Τροποποιήσεις στη
νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση
και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 4, «Τροποποιήσεις
διατάξεων των νόμων 1418/1984 και 3263/2004 και του
Π.δ. 609/1985»
(ε) του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116), «Κύρωση της κωδικο−
ποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
στ) του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις»
ζ) του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄ 160), «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά
θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
η) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98), «Έλεγ−
χος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές δι−
οικητικές πράξεις»
θ) του Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170), «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» και ειδικότερα του άρθρου
62, «Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών»
ι) του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114), «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής»
ια) του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116), «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
2. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό των οργάνων, αποφαινόμενων και γνωμο−
δοτικών κατά την έννοια του Ν. 3316/2005, που είναι αρ−
μόδια για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και
εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων μελετών και συναφών
υπηρεσιών για θέματα κτιριακών υποδομών του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως εξής:
Α. «Προϊσταμένη αρχή» είναι η Διεύθυνση Λιμενικών
και Κτιριακών Υποδομών, ή το εξουσιοδοτημένο όργα−
νο, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές
του διατάξεις.
Β. «Διευθύνουσα υπηρεσία» για την εκπόνηση των σχε−
τικών μελετών είναι το Τμήμα Προγραμματισμού και
Μελετών Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών
και Κτιριακών Υποδομών, ή η αρμόδια Υπηρεσία, σύμφω−
να με τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις
του Υπουργείου.
Γ. α) Επιβλέποντες ορίζονται υπάλληλοι από το τε−
χνικό προσωπικό της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιρι−
ακών Υποδομών, ή της αρμόδιας Υπηρεσίας, σύμφωνα
με τις ισχύουσες κάθε φορά οργανωτικές διατάξεις
του Υπουργείου,
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β) Η επίβλεψη των μελετών ενός έργου δύναται ανα−
τεθεί:
i) σε τεχνικό προσωπικό του ευρύτερου Υπουργείου,
κατόπιν έκδοσης υπουργικής απόφασης,
ii) σε τεχνικό προσωπικό οικείων Περιφερειακών Διοι−
κήσεων, μέσω προγραμματικών συμβάσεων,
iii) από το Υπουργείο σε ιδιώτες μηχανικούς, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
Δ. «Τεχνικό Συμβούλιο» είναι το προβλεπόμενο από
τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 62 του
Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α΄ 170), στη σύνθεση του οποίου
προστίθεται ένας εκπρόσωπος των πανελλήνιων ερ−
γοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύεται μαζί με
τον αναπληρωτή του από τις οργανώσεις αυτές, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 10β, του άρθρου 4, του
Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄ 162).
Ε. α) Οι Αιτήσεις Θεραπείας απευθύνονται στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) Επί των Αιτήσεων Θεραπείας, που ασκούνται σύμ−
φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αποφαίνεται ο Υπουρ−
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη
του Τεχνικού Συμβουλίου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 5852/135081
(6)
Ανακατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδακίνων και νε−
κταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδό−
τηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του N. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων,
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιή−
θηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM»
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).
2. Την Υ26/06−10−2015 απόφαση πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών Υπουργών» (Β΄ 2144).
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3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:
α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ)
αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».
γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου»
δ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους τομείς των
οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτι−
κών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστι−
κού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 της Επιτροπής όσον
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών».
στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με τη
θέσπιση προσωρινών εκτάκτων μέτρων στήριξης για
τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών».
ζ) κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1369/2015 της
Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συ−
μπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης
στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.
1. Το άρθρο 5 της αρ. 3320/89565/13−08−2015 κοινής
υπουργικής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Συμπληρωματικά μέτρα για
την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με
τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων
μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπω−
ροκηπευτικών» (Β΄ 1701).
2. Tην αρ. 3330/89989/17−08−2015 απόφαση αναπληρω−
τή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας «Αρχική κατανομή των Ποσοτήτων
του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονι−
σμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει, σχετικά με τη θέσπιση
συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στή−
ριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών,
όπως ισχύει» (Β΄ 1765).
3. Την αρ. 4562/111018/13−10−2015 απόφαση αναπληρωτή
υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αρχική
κατανομή των Ποσοτήτων (πλην ροδακίνων και νεκτα−
ρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’ εξουσιοδότηση
Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014, όπως ισχύει» (Β΄ 2257).
4. Την απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο υπ’ αριθμ. 3347/
90315/18−08−2015 έγγραφο της Δ/νσης Συστημάτων Καλ−
λιέργειας.
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5. Το υπ’ αριθμ. 33250/27−11−2015 αίτημα της Περιφε−
ρειακής ενότητας Ημαθίας.
6. Την πορεία κοινοποιήσεων και υλοποίησης των
ποσοτήτων ανά περιφερειακή ενότητα έως το τέλος
Νοεμβρίου 2015.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την ανακατανομή των ποσοτήτων (εκτός ροδάκι−
νων και νεκταρινιών) του Παραρτήματος Ιβ του κατ’
εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με
τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων
μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπω−
ροκηπευτικών, όπως ισχύει στις Περιφερειακές Ενότη−
τες της χώρας με βάση τις καλλιεργούμενες εκτάσεις
σύμφωνα με τα στοιχεία της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης
καθορίζεται στο Παράρτημα της παρούσας Απόφασης.
2. Το Παράρτημα προσαρτάται στην Παρούσα Απόφα−
ση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
ΝΤΟΜΑΤΕΣ
ΔΑΜΑΣΚΗΝΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΜΗΛΑ
ΚΑΡΟΤΑ
ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
και
ΓΛΥΚΟΠΙΠΕΡΙΕΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑΔΙΑ
ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
ΛΕΜΟΝΙΑ
(τόνοι)
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ
(τόνοι)
(τόνοι)
(τόνοι)
252

1.339

ΗΜΑΘΙΑΣ

757

3.340

ΚΑΒΑΛΑ

2.880

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

2.240

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1.210

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

125

250

ΠΙΕΡΙΑΣ

2.090

ΛΑΡΙΣΑ

625

ΚΟΖΑΝΗ

131

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

252

ΑΡΤΑ

760

740

914

ΧΑΝΙΑ

370

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

2.891

ΑΙΤ/ΝΙΑ

876

ΛΑΚΩΝΙΑ

1.899

ΞΑΝΘΗ

77

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

76

ΒΟΙΩΤΙΑ

130

ΗΛΕΙΑ

75

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

63

ΕΥΒΟΙΑ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Άρθρο 1

ΠΕΛΛΗΣ

Άρθρο 2

62

ΑΡΚΑΔΙΑ

10

ΛΟΙΠΕΣ

223

2.201

742

1.000

ΣΥΝΟΛΟ

2.500

16.300

1.350

7.950

F
Αριθμ. 21386
(7)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π. «Φορέας Πρόνοιας
Δήμου Ηράκλειας.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 35 και 36 του Ν. 2190/
1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/3−3−1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής
για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων Διοί−
κησης» του Π.δ. 37α/1987, τις διατάξεις του Π.δ. 22/1990
και του Π.δ/τος 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6, 95, 97, 102 παρ. 1,
254, 280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/07−06−2010).
5. Το Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄/27−12−2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ
237/Α΄/31−10−2014).
7. Την αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέ−
ων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας (ΦΕΚ
24/Α΄/6−2−2015).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/Α΄/14−4−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
9. Τις αριθ. 187/2013 και 233/2013 αποφάσεις του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Ηράκλειας με τις οποίες εγκρίθη−
καν οι αριθ. 45/2013 και 52/2013 όμοιες του Διοικητικού
Συμβουλίου του «Φορέα Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας»,
περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π., που εγκρίθηκε με την
αριθμ. 2507/14−3−2014 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ
869/τ. Β΄/8−4−2014).
10. Την αριθ. 139/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου του Δήμου Ηράκλειας περί έγκρισης της τροπο−
ποίησης του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας
Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας».
11. Το αριθ. 3/20/22−10−2015 πρακτικό του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Ν. Σερρών που γνωμοδοτεί υπέρ της
τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του «Φορέα Πρόνοιας Δήμου
Ηράκλειας».
12. Τα αριθ. 1213/Γ΄/22−10−2013 και 2764/B΄/30−10−2013
ΦΕΚ, όπου δημοσιεύτηκε η μετάταξη της υπαλλήλου
του Ν.Π. Αμβροσιάδου Βαΐας, από τον κλάδο ΤΕ9 Βρε−
φονηπιοκομίας στον ανώτερο κλάδο ΠΕ Επιστημών
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
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13. Το γεγονός ότι από την τροποποίηση αυτή προ−
καλείται δαπάνη σε Βάρος του προϋπολογισμού του
Ν.Π. αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθ. 39/2015 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Φορέας Πρόνοιας Δήμου
Ηράκλειας», με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. ως προς τα εξής σημεία:
Από το άρθρο 16 Οργανικές θέσεις καταργείται μια
(1) προσωρινή προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας
Δημοσίου Δικαίου του κλάδου ΤΕ9 Βρεφονηπιοκομίας
και δημιουργείται μια (1) αντίστοιχη προσωποπαγή θέση
του κλάδου ΠΕ Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.
Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε Βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.
για το οικονομικό έτος 2015 ύψους 22.000,00 € στον
Κ.Α.02.10.6011.01 «Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλ−
λήλων» και ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί για τα
επόμενα έτη.
Η ισχύς της παρούσης τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. αρ−
χίζει με τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2507/14−3−2014 απόφαση
του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 90327
(8)
Καθιέρωση του ωραρίου εργασίας για το προσωπι−
κό του Τμήματος Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέ−
ντρου της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου και Πνευματι−
κών Ιδρυμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007
β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 «Περί κυρώσε−
ως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες των παρ. 1
και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 και
γ) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του Ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλ−
λες διατάξεις», καθώς και εκείνες του άρθρου 56 του
Ν. 42857/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014),
δ) την με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ
769/Β/27.6.2006) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., όπως τροποποι−
ήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 Υ.Α. (ΦΕΚ 1659
Β΄/26−7−2011),
ε) της αριθ. 48558/03.08.2009 Ειδικής Συλλογικής Σύμ−
βασης Εργασίας για την ρύθμιση των όρων και συνθη−
κών απασχόλησης των εργαζομένων με σχέση εργασίας
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Δημοσίου Δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοί−
κησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών (Φ.Ε.Κ.
1632/Β/06.08.2009),
στ) του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
ζ) του άρθρου 8 παρ. Ι του Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.
Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης»,
η) της αριθμ. 4/06−02−2015 Πράξης Υπουργικού Συμβου−
λίου περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμ−
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας
(ΦΕΚ 24/Α΄/06.02.2015).
2. Την αριθ. 1547/02−11−2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την οποία
καθορίζεται εκ νέου το ωράριο εργασίας για το προ−
σωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα του Βαφοπουλείου
Πνευματικού Κέντρου της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου
και Πνευματικών Ιδρυμάτων του οικείου Δήμου, σε συ−
νέχεια της αριθ. πρωτ. 84363/1444/22−10−2015 εισήγησης
της ανωτέρω Διεύθυνσης, αναφορικά με το αντικείμενο
του θέματος.
3. την αριθ. πρωτ. 24766/20−04−2015 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης, αναφορικά με την καθιέρωση του ωραρίου
εργασίας για το προσωπικό του Τμήματος Βαφοπουλείου
Πνευματικού Κέντρου (πρώην Τμήματος Βιβλιοθηκών)
της Διεύθυνσης Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 786/Β΄/05.05.2015), η οποία και
καταργείται με την παρούσα απόφαση.
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
στον προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης από
την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης, σύμφωνα με
το αριθ. 90162/4663/06−11−2015 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Θεσσαλονίκης και τη συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση του ωραρίου λειτουρ−
γίας, σε βάρδιες, για το προσωπικό του Τμήματος
Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου της Διεύθυνσης
Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων του Δή−
μου Θεσσαλονίκης, σε τροποποίηση της προγενέ−
στερης 24766/20−04−2015 απόφασής μας (ΦΕΚ 786/Β΄/
05−05−2015), ειδικότερα ως εξής:
Για το γραφείο Βιβλιοθηκών (ήτοι δανειστική βιβλιο−
θήκη, παιδική βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο −πληροφοριακό
τμήμα):
Δευτέρα − Παρασκευή: 07:00 − 21:00 (σε βάρδιες από
07:00 − 15:00 και 13:00 − 21:00)
Σάββατο: 08:00 − 14:00 (μόνο η δανειστική βιβλιοθή−
κη και η παιδική βιβλιοθήκη για την εξυπηρέτηση του
κοινού)
Για το γραφείο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Εικα−
στικών Τεχνών:
Δευτέρα − Παρασκευή: 07:00−23:00 (σε βάρδιες από
07:00 − 15:00 και 15:00 − 23:00)
Σάββατο: 07:00−23:00
Κυριακή: 07:00−23:00
Το Σάββατο και την Κυριακή το ωράριο απασχόλησης
του προσωπικού διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανά−
γκες υλοποίησης των προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
Το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο λειτουργεί επί
δωδεκάωρης και πλέον βάσης (07:00 − 23:00), όλες τις
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ημέρες της εβδομάδας, καθ όλο το έτος, εκτός των
μηνών Ιουλίου και Αυγούστου που το κέντρο παραμένει
κλειστό για το κοινό της απογευματινές ώρες.
Επιπρόσθετα, το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο πα−
ραμένει κλειστό Σάββατο και Κυριακή, όταν των ημερών
αυτών προηγούνται ή έπονται επίσημες αργίες.
Το ωράριο εργασίας των φυλάκων διαμορφώνεται
αντιστοίχως με το ωράριο εργασίας των ηλεκτρολόγων
και των υπαλλήλων του Γραφείου Πολιτιστικών Εκδηλώ−
σεων και Εικαστικών Τεχνών, η παρουσία των οποίων
κρίνεται αναγκαία κατά περίπτωση για την υλοποίηση
των εκδηλώσεων.

Κατά τα λοιπά οι ώρες εργασίες ανά εβδομάδα για
το προσωπικό του φορέα καθορίζονται σύμφωνα με
την αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/11 Υ.Α. (ΦΕΚ 1659 Β΄/26−7−2011)
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027441712150008*

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

