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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 1480 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7195/23−12−2010 Υπουργι−

κής Απόφασης «Περί τρόπου λειτουργίας του Λαϊ−
κού Λαχείου από 1.1.2011» (ΦΕΚ 2171 τ. Β΄/31−12−2010).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Α.Ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ 

512/Α/1936).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2038/1939 (ΦΕΚ 454/Α/1939) 

«περί τροποποιήσεως διατάξεων των Κρατικών Λαχείων».
3. Την υπ’ αριθμ. Μ 6155/1941 απόφασή μας «περί κα−

ταργήσεως του Μεγάλου Πολεμικού Λαχείου και μετο−
νομασίας του Λαχείου του Στόλου εις Λαϊκό Λαχείο» 
(ΦΕΚ 114/Β/1941).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.Δ. 284/1988, Ορ−
γανισμός του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ 128/Α/1988).

5. Την απόφασή μας 1053068/334/Α0013/13−6−97 «Κανονι−
σμός Ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λα−
χείων» (ΦΕΚ 542/Β/1997) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την απόφασή μας 7195/23−12−2010 «Περί τρόπου 
λειτουργίας του Λαϊκού Λαχείου από 1.1.2011» (ΦΕΚ 2171 
τ.Β΄/31−12−2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ 
αριθμ. 3693/15−6−2011 (ΦΕΚ 1444/Β΄/16−6−2011) και 6079/23−
10−2012 (ΦΕΚ 2880/Β΄/26−10−2012) όμοιες αποφάσεις μας.

7. Την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διοίκησης 
Κρατικών Λαχείων (Ε.Δ.Κ.Λ.), όπως αυτή διατυπώθηκε 
κατά τη συνεδρίαση της 18−2−2014.

8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β/2012).

9. Το αριθμ. 6580/11−12−2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Κρατικών Λαχείων και την αριθμ. 80/17−1−2014 επιστολή 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.» με θέμα «Ορισμός λήξης 
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Μεταβατικής Περιόδου και ημερομηνίας έναρξης διαχεί−
ρισης Κρατικών Λαχείων από την εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.».

10. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη στον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το άρθρο 13 της 7195/23−12−2010 από−
φασής μας «Περί τρόπου λειτουργίας του Λαϊκού Λα−
χείου από 1.1.2011» (ΦΕΚ 2171 τ. Β΄/31−12−2010), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 3693/15−6−2011 
(ΦΕΚ 1444/Β΄/16−6−2011) και 6079/23−10−2012 (ΦΕΚ 2880/Β΄/
26−10−2012) όμοιες αποφάσεις μας, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 13 (Μεταφορά ποσού αδιαθέτων κερδών 
τρίδυμου λαχνού) προστίθεται ακροτελεύτια παράγρα−
φος που αναφέρει ότι:

Ειδικά για την 17η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου έτους 
2014 (τελευταία κλήρωση που θα διεξαχθεί από την Διεύ−
θυνση Κρατικών Λαχείων στις 29−4−2014) εφόσον ένας, δύο 
η όλοι οι λαχνοί του τρίδυμου λαχνού κληρωθούν σε αριθ−
μούς αδιαθέτων γραμματίων της κλήρωσης, το ποσό των 
κερδών αυτών, θα αποδοθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
F

  Αριθμ. 358/0051 (2)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−

νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του 
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/ 
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο−
τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο 
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−

στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στο Γενικό 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Με−
τακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.020,18 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 587/19−02−2014 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 586/12−02−2014 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως 
30/06/2014, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς, τμήμα 

1ο (από πλατεία Ιλίου έως συμβολή αγωγού Ευπυρίδων)» 
(κωδ. 1) της Πράξης «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΣ 
ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΥΠΥΡΙ−
ΔΩΝ» (κωδ. 296294) (Δικαιούχος: « Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ./ΓΓΔΕ −
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Δ7)») στο πλαίσιο του 
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, του ΕΣΠΑ.

− στο υποέργο «Κατασκευή 2ου κλάδου Κεντρικού 
Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης από φρε−
άτιο 50Ν έως Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 
Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.)» (κωδ. 1) της ομώνυμης Πράξης 
(κωδ. 348118) (Δικαιούχος: «Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ − ΕΥΔΕ ΘΕΣ/
ΝΙΚΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ − ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. 

ΑΒ 518608, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι−
φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονιστής.

− ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. Π 057022, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμ−
ματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος.
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− ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ 241475, υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών, 
κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− 27/3/2014: έλεγχος στην έδρα της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
− 28, 31/3/2014: έλεγχος στην έδρα του δικαιούχου του 

πράξης με MIS 296294 στην Αθήνα.
− 01/04/2014: έλεγχος στο φυσικό αντικείμενο της πρά−

ξης με MIS 296294 και μετάβαση της ελεγκτικής ομάδας 
στη Θεσσαλονίκη.

− 02−03/04/2014: έλεγχος στην έδρα του δικαιούχου 
της πράξης με MIS 348118.

− 04/04/2014: έλεγχος στο φυσικό αντικείμενο της 
πράξης με MIS 348118 και επιστροφή της ελεγκτικής 
ομάδας στην Αθήνα.

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
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 155 ΥΟΔΔ/26−3−2014.

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F
          Αριθμ. 45125/Γ2 (3)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄) όσον αφορά 
στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος της Οικιακής Οι−
κονομίας στο Γυμνάσιο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).

2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική 
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Τις με αρ. 1/08−01−2014 και 6/03−02−2014 Πράξεις του 
Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

• Το μάθημα «Οικιακή Οικονομία», που προβλέπεται 
στην Α΄ και Β΄ τάξη Γυμνασίου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση 
και στους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ09 (Οικονο−
μολόγων), ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/
17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 43836/Γ2 (4)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β) όσον αφορά 
στην Β΄ ανάθεση του μαθήματος «Τεχνικό Σχέδιο» 
της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄).

2. Την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική 
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού 
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

5. Την με αρ. 04/27−01−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/17−09−2008 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως ακολούθως:

• Το μάθημα «Τεχνικό Σχέδιο», που προβλέπεται ως 
μάθημα επιλογής για όλες τις κατευθύνσεις στην Γ΄ 
Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως Β΄ Ανάθεση και στους 
εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ12.04 (Μηχανολόγων).

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 118842/Γ2/
17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 44050/Α2 (5)
Κριτήρια επιλογής θητείας Διευθυντών των Ιερατικών 

Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3432/2006 «Δομή 

και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 
14 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 
152 Α΄/25−6−2013) «Μετονομασία του Υπουργείου Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−6−2013) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών 
κ.λπ.».

4. Τη σύμφωνη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου 
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όπως 
διατυπώθηκε στην αρ. 4/2013 συνεδρίαση του της 18ης 
Νοεμβρίου 2013 (Πράξη 4η 2013) για την ανάγκη επικαι−
ροποίησης της αρ. πρ. 99664/Α2/19−8−2009 Υπουργική 
Απόφαση «Κριτήρια επιλογής διευθυντών Ιερατικών 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας».

5. Την αριθ. 90595/ΣΤ5 (ΦΕΚ 1667 Β΄/2013) απόφαση 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παι−
δείας και Θρησκευμάτων », αποφασίζουμε:

1. Η επιλογή Διευθυντών στα Ιερατικά Σχολεία Δεύ−
τερης Ευκαιρίας (Ι.ΣΔΕ.) πραγματοποιείται ύστερα από 
συνέντευξη ενώπιον του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτερο−
βάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μόνο από τους 
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο οικείο Ι.Σ.Δ.Ε., εφό−
σον έχουν κατά προτεραιότητα τον Δ' βαθμό, δεκαετή 
τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, διοικητική εμπειρία 
και είναι κατά προτίμηση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων.

2. Η θητεία των Διευθυντών των Ι.Σ.Δ.Ε. ορίζεται για 
ένα σχολικό έτος και δύναται να παραταθεί μέχρι την 
επιλογή νέου Διευθυντή, με Υπουργική Απόφαση, στην 
περίπτωση εκ νέου απόσπασης τους το ερχόμενο σχο−
λικό έτος .

3. Από την έκδοση της παρούσης παύει η ισχύς της 
αρ. πρ. 99664/Α2/19−8−2009 απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 43578/ΙΑ (6)
Χορήγηση Άδειας Κολλεγίου στο «SAE Creative Media 

College»

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 

(ΦΕΚ 177Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και αντικαταστάθη−
κε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της 
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013−2016 −Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη−
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και 
το άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄)

2. Το άρθρο 10 του ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

3. Τη υποπαράγραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρ−
θρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 4132/2013 
(ΦΕΚ 59 Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις»

5. Την υποπερίπτωση γ της περίπτωσης 5 της υποπα−
ραγράφου Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
11 του ν.4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α)

6. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 (ΦΕΚ 3324 Β΄) απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέ−
ντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ−
ματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ.» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/18−11−2012 (ΦΕΚ 3057 Β) απόφαση 
«Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των προγραμ−
μάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, ιδιωτικού Ιν−
στιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου 
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο.»

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/12−3−2013 (ΦΕΚ 756 Β΄) απόφαση 
«Τροποποίηση της αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρη−
ματικών ποσών για παροχους ιδιωτικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του ΠΡΩΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ του ν. 4093/2012».

9. Τις με αρ. πρωτ. 156976/ΙΑ/23−10−2013, 164530/ΙΑ/01−11−
2013 και 14507/ΙΑ/03−02−2014 αιτήσεις της εταιρείας «ΣΑΕ 
Ελλάδος Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύ−
νης−ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ» 
με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά σχετικά με 
χορήγηση άδειας Κολλεγίου.

10. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) όπως διατυπώθηκε στη με αρ. 
πρωτ. ΔΑ/35796/07−10−2013 απόφαση του, της με αρ. 
84/07−10−2013 συνεδρίασης αυτού

11. Την ανάγκη χορήγησης άδειας Κολλεγίου
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Κολλεγίου με διακριτικό τίτλο «SAE 
Creative Media College» στην εταιρεία «ΣΑΕ Ελλάδος 
Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης−ΕΚ−
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΤΟΥΝΤΙΟ», με έδρα 
το Μοσχάτο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρά−
γραφο Θ3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του 
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ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημο−
σιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 −Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 
222 Α΄) άρθρο 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄).

Τα προγράμματα σπουδών και η κτιριολογική υποδο−
μή του Κολλεγίου προσαρτώνται στην παρούσα άδεια 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότησή του υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2014

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
     Αριθμ. ΕΜ/2/177 (7)
 Καθορισμός έδρας του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου 

Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 

4058/2012 (Α΄ 63), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 101 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» 
(Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 
94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 (Α΄ 239) και 
118/2013 (Α΄ 152).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 
63/2005 (Α΄ 98).

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

Άρθρο 1
Έδρα

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Με−
τανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) εδρεύει στην 
Αθήνα, σε κτίριο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη, επί της οδού Π. Κανελλοπούλου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

   Αριθμ. 17080/1306 (8)
Σύσταση μιας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 

Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δη−
μοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κυ−
παρισσίας. 

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α/30−5−1997) 

«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
98/τ.Α/22−4−2005).

3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 1, 280 και 283.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

5.  Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 20 του Ν. 1069/1980 
περί κινήτρων για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως 
και Αποχετεύσεως.

6.  Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ 
274/τ.Α/14−11−2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς 
τις Δικαστικές Αποφάσεις, Προαγωγή των Δικαστών 
των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων στο βαθμό του 
Συμβούλου της Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. 5643/30−5−2006 (ΦΕΚ 933/τ.Β/18−7−2006) 
απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου που αφορά «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης − Απο−
χέτευσης Κυπαρισσίας».

8. Την αριθμ. 51/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρω−
τοδικείου Κυπαρισσίας η οποία αναγνωρίζει ότι η ενά−
γουσα Παπαδοπούλου Αντωνία του Εμμανουήλ συνδέε−
ται με το εναγόμενο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Κυπαρισσίας», με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, από 
την ημεροχρονολογία προσλήψεώς της. 

9. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση κρίθηκε, απο−
φασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συ−
νεδρίαση στο ακροατήριό του στην Κυπαρισσία στις 
21−6−2012 και επιδόθηκε στο Ν.Π.Ι.Δ. στις 20−7−2012.

10. Το αριθμ. 60/24−9−2012 πιστοποιητικό του Πρωτοδικεί−
ου Κυπαρισσίας από το οποίο προκύπτει ότι δεν κατατέθη−
κε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο κατά της αριθμ. 51/2012 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας. 

11. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/316/οικ.145/2−1−2014 (ΦΕΚ 
7/τ.Β/7−1−2014) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την 
οποία κατανεμήθηκε προς διορισμό στο Ν.Π.Ι.Δ. «Δημο−
τική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Κυπαρισσίας» 
ένα (1) άτομο κλάδου ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού σε 
εκτέλεση της αριθμ. 51/2012 αμετάκλητης απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας
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12.  Την αριθμ. 17/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
− Αποχέτευσης Κυπαρισσίας» που αφορά «Σύσταση προ−
σωρινής προσωποπαγούς θέσης αορίστου χρόνου ειδι−
κότητας ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού», αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την αριθμ. 17/2014 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης − Αποχέτευσης Κυπαρισσίας» που αφορά «Σύ−
σταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης αορίστου 
χρόνου ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού» στην 
οποία θα καταταγεί η Παπαδοπούλου Αντωνία του Εμ−
μανουήλ σε εκτέλεση της αριθμ. 51/2012 αμετάκλητης 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας 
και κατόπιν της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/316/οικ.145/2−1−2014 
(ΦΕΚ 7/τ.Β/7−1−2014) απόφασης του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση δικαστικών απο−
φάσεων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού».

Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκα−
λείται για το έτος 2014 δαπάνη ύψους 11.895,84 € που 
θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 60.00.00 και 60.03.00 του 
προϋπολογισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Κυπαρισσίας. Για τα επόμενα έτη προ−
καλείται ετήσια δαπάνη ύψους 15.861,12 € η οποία θα 
προβλέπεται στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς 
των αντίστοιχων προϋπολογισμών της Επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Τρίπολη, 17 Μαρτίου 2014 

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
F

    Αριθμ. 6691 (9)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων του Τμή−
ματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Ξάνθης έως και Δεκέμβριο του έτους 2014.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παράγραφος 1α του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την υπ’ αριθμ.: 39/14−01−2011 (ΦΕΚ Β΄ 122/08−02−2011) 
Απόφαση Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θρά−
κης για την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα 
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. Β΄ του Ν. 
3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.A΄/2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. και OTA  
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατά−
ξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α/1999) όπως ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20β του ν. 248/1914(ΦΕΚ 
110/τ.A΄/1914) «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2538/1997(ΦΕΚ 242/ 

τ.A΄/1997) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για 
τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών 
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις»

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011(ΦΕΚ226/
τ.Α/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 
εγκύκλιο της 22ης Δνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογι−
στηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015»

8. Το με αριθμ. πρωτ. 1919/10−2−2014 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης «Καθιέρω−
ση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΑΔΑ: ΒΙ−
Κ5ΟΡ1Υ−ΕΓΥ, ΦΕΚ. Β΄ 583/12−3−2014).

9. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Ξάνθης.

10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι 
εργάσθηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν 
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

11. Την ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού 
και της δημόσιας υγείας με ,τη διενέργεια των πάσης 
φύσεως κτηνιατρικών και συναφών ελέγχων και μετά 
το πέρας του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων (κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες).

12. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον 
Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 στον ειδικό 
φορέα 2292, ΚΑΕ 0512 της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης,

Εγκρίνουμε
α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−

βή, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους 
υπαλλήλους του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Ξάνθης , ως εξής:

α.α) Ο συνολικός αριθμός των ωρών υπερωριακής 
απασχόλησης έως και Δεκέμβριο 2014 θα είναι 710 ώρες 
για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

α.β) Ο αριθμός των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν 
σε απογευματινή εργασία είναι είκοσι (23),

α.γ) Το αντικείμενο απασχόλησης των υπερωριακά 
εργαζόμενων υπαλλήλων θα είναι για:

• Αστυκτηνιατρικούς Έλεγχους,
• Επίσημους έλεγχους καταστημάτων και εγκαταστά−

σεων παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊό−
ντων Ζωικής Προέλευσης,

• Τον έλεγχο τροφίμων σε τοπικές πολιτιστικές εκδη−
λώσεις (Αποκριές, Γιορτές Παλιάς Πόλης, κ.α.) οι οποίες 
πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές.

• Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητη−
ριάσεων) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια 
ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής τροφίμων 
και διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης

• Ζωανθρωπονόσοι − Δημόσια Υγεία (Λύσσα, Ιός του 
Δυτικού Νείλου, κ.α.)

• Διερεύνηση των διαφόρων καταγγελιών
• Εξαγωγές ζώντων ζώων και προϊόντων Ζωικής Προ−

έλευσης,
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• Εφαρμογή Προγραμμάτων Εξυγίανσης της κτηνο−
τροφίας

• Επίσημοι έλεγχοι για την προστασία της υγείας των 
ζώων (επιζωοοτίες−ευλογιά, κ.α.)

• Διενέργεια ελέγχων για την προστασία των ζώων 
στις εκτροφές, κατά την μεταφορά, την θανάτωση ή 
τη σφαγή τους,

• Κτηνιατρικοί έλεγχοι για τα παραγόμενα Ζωικά 
υποπροϊόντα

• καταχωρήσεις στην Κτηνιατρική Βάση δεδομένων 
της σήμανσης και καταγραφής των παραγωγικών ζώων 
και των δεδομένων των Προγραμμάτων εξυγίανσης

• Τη διοργάνωση ενημερώσεων (κτηνοτρόφων, κα.)
• Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προ−

κύπτουν καθημερινώς αλλά και αυτές που προκύπτουν 
από τις δραστηριότητες της υπερωριακής εργασίας

β) Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει έως και 
Δεκέμβριο 2014, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 
πέντε χιλιάδων ευρώ (5000,00) για τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες και θα καλυφθεί από πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014, Ειδικού 
φορέα 2292 και ΚΑΕ 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ξάνθη, 20 Μαρτίου 2014 

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 821 (10)
      Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου για την χορήγηση 

έγκρισης για την αναγραφή της προέλευσης ελαιο−
λάδου και πυρηνελαίου στις επιχειρήσεις τυποποί−
ησης και συσκευασίας εξαιρετικά παρθένων ή παρ−
θένων ελαιολάδων και πυρηνελαίων.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Π.Δ. 131/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 και 4β του Π.Δ. 

131/2010 (Διαρθρώσεις−Αρμοδιότητες των Δ/νσεων Αγροτι−
κής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων).

5. Τον Καν. (ΕΚ)1019/2002 της Επιτροπής για τις προ−
διαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 323902/18−9−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση που αφορά συμπληρωματικά μέτρα εφαρμο−
γής του ΚΑΝ(ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής.

7. Τη σύνθεση σε προσωπικό της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας.

8. Την προφορική εισήγηση του Δ/ντού Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τη σύνθεση τριμελούς επιτροπής ελέγχου 
για την αναγραφή της προέλευσης ελαιολάδου και 
πυρηνελαίου από τις επιχειρήσεις τυποποίησης και 
συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και 
πυρηνελαίων του τομέα ευθύνης της Δ/νσης Αγροτι−

κής Οικονομίας και Κτην/κής Μεσσηνίας Περιφερειακής 
Ενότητας Μεσσηνίας όπως παρακάτω:

1. Τσεμεντζή Καλλιόπη του Βασιλείου, ΑΔΤ Μ 463262, 
γεωπόνος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτην/κής 
Μεσσηνίας Π.Ε. Μεσσηνίας, με αναπληρώτριά της την 
Δημητρούλια Δήμητρα του Γρηγορίου, ΑΔΤ ΑΚ 368085 
γεωπόνο της ίδιας Δ/νσης.

2. Καρούνου Αναστασία του Κων/νου, ΑΔΤ Χ 437460, 
τεχνολόγος γεωπονίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονο−
μίας και Κτην/κής, με αναπληρωτή της τον Κρασσακό−
πουλο Ανδρέα του Δημητρίου ΑΔΤ ΑΙ 794840 γεωπόνο 
της ίδιας Δ/νσης.

3. Λυμπεροπούλου Βασιλική του Γεωργίου, ΑΔΤ Μ 
475943 διοικητικός υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτην/κής, με αναπληρώτριά της την Πα−
νταζοπούλου Αναστασία του Ιωάννη, ΑΔΤ ΑΙ 796073 
διοικητικό υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος για την έγκριση 
και χορήγηση αλφαριθμητικού αριθμού EL σε επιχειρή−
σεις τυποποίησης και συσκευασίας εξαιρετικά παρθέ−
νων ή παρθένων ελαιολάδων και πυρηνελαίων καθώς 
και της τήρησης των όρων χορήγησης της έγκρισης, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 323902/09 (ΦΕΚ 2057Β/09)
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 157/ΥΟΔΔ/26.03.2014

Καλαμάτα, 25 Φεβρουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
      Στην αριθμ. 32254/Ε5/2014 απόφαση του Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 719/τ.Β΄/21.3.2014, στη σελίδα 11501, γίνεται η εξής 
διόρθωση:

από το εσφαλμένο:

6 Μέθοδοι και Δεξιότητες Έρευνας 5

στο ορθό: 

6 Μέθοδοι και Δεξιότητες Έρευνας
Research Methods and Skills

5

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F
(12)

      Στην αριθμ. Φ.2137/2014/0000122/27.2.2014 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας−Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 607/τ.
Β΄/11.3.2014, στη σελίδα 8573, στον αριθμό αυτής γίνεται 
η εξής διόρθωση:

από τον εσφαλμένο: «Φ.2137/2014/0000122/77−02−2014»
στον ορθό: «Φ.2137/2014/0000122/27−02−2014».

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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(13)
      Στην αριθ. 21399/697/2014 απόφαση του Περιφερειάρ−

χη Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 691/τ.
Β΄/19.3.2014, στη σελίδα 10417, γίνονται οι εξής διορθώσεις:

από το εσφαλμένο: «Αριστέα Σιδερή»
στο ορθό: «Αριστέα Σίδερη»

από το εσφαλμένο: «Γραμματέων, με βαθμό Γ Περιφε−
ρειακή Ενότητα Φθιώτιδας»

στο ορθό: «Γραμματέων, με βαθμό Γ.
Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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