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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 30/002/5731
(1)
Αναστολή λειτουργίας της Χημικής Υπηρεσίας Λαμίας
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 32 του Ν. 1828/1989 (Α΄ 2) «Αναμόρφω−
ση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ.
3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α΄ 265) «Τροποποίηση
και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες δι−

ατάξεις» και την παρ. 12 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργειων
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180).
2. Τα άρθρα 8 και 399 του Π.Δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργα−
νισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)»
και το άρθρο 2 του Π.Δ. 91/1999 (Α΄ 98) «Ενοποίηση,
κατάργηση Χημικών Υπηρεσιών και σύσταση Τμήματος
Διασφάλισης Ποιότητας».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναστέλλουμε τη λειτουργία της Χημικής Υπηρεσίας
Λαμίας και ορίζουμε ότι εφεξής οι αρμοδιότητές της θα
ασκούνται από τη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς.
2. Εργαστηριακή υποστήριξη στον τομέα του ελέγχου
ζύθου θα παρέχεται από τη Χημική Υπηρεσία Ελευσίνας.
3. Το αρχείο της Χημικής Υπηρεσίας Λαμίας θα με−
ταφερθεί στη Χημική Υπηρεσία Λιβαδειάς. Με μέριμνα
της Χημικής Υπηρεσίας Λιβαδειάς θα γίνει, επίσης, η με−
ταφορά του αξιοποιήσιμου εξοπλισμού στις Υπηρεσίες
που θα υποδειχθούν από τη Διεύθυνση Προσωπικού και
Τεχνικής Υποστήριξης. Ο μη αξιοποιήσιμος εξοπλισμός,
κατά περίπτωση, θα διατεθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις ή θα επιστραφεί στην Αποθήκη Υλικού του
Γενικού Χημείου του Κράτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ.2/49258/0022
(2)
Καθορισμός της υπέρβασης του ανωτάτου ορίου ημε−
ρών εκτός έδρας του Ταπανίδη Θεόδουλου, Διευθυ−
ντή Δ.Ε. Χαλκιδικής
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών με−

25452

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατείας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 τ.Α΄/1999), όπως τροποποι−
ήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
40, τ.Α΄/2010) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 27 παρ. 3 του ν.4024/2011.
2. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 τ.Α΄/25.6.2013), με το οποίο
τροποποιείται το Π.Δ.85/2012 και το τέως ΥΠΑΙΘΠΑ με−
τονομάζεται σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
και το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 τ.Α΄) με το οποίο ορίζεται
ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. Υ−48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105, τ.Β΄/2012) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Στα−
ϊκούρα»
4. Την αριθμ. πρωτ. Υ−112/100277/Δ2/11.8.2010 Υ.Α. με
την οποία τοποθετήθηκε Διευθυντής Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ο Ταπανίδης Θεόδουλος.
5. Το γεγονός ότι ο Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυ−
ντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με έδρα
τον Πολύγυρο, ορίστηκε: α) Πρόεδρος του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) με την αρ. πρ. Υ−98/162686/Δ2/24.12.2012 Υ.Α.,
β) Αντιπρόεδρος στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. με την αρ. πρ. 11994/
Γ6/29.01.2013 Υ.Α. και γ) αναπληρωματικό μέλος του
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευ−
σης Κεντρικής Μακεδονίας με την αρ. πρ. Α−86/19874/
Δ2/12.02.2013 Υ.Α. και χρειάζεται, όπως εκτιμάται, λόγω
των πολλαπλών αρμοδιοτήτων του που προκύπτουν από
τα υπηρεσιακά του καθήκοντα, επιπλέον 20 ημέρες για
τις μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας.
6. Το με αρ. πρωτ. 1748/4.3.2013 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, με το
οποίο βεβαιώνεται ότι υπάρχει πίστωση στον Τακτικό
Προϋπολογισμό από τον οποίο καλύπτονται οι δαπάνες
μετακίνησης του ανωτέρω Διευθυντή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και την αριθ.3936/9.5.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΥ9−
ΤΙΒ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της αρμόδιας
Οικονομικής Υπηρεσίας.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται δαπάνη ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €),
η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων οικ.έτους
2013, Φορέα 90−53, Ειδικού Φορέα 182 και ΚΑΕ 0711,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημε−
ρών εκτός έδρας του Ταπανίδη Θεόδουλου, Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής με έδρα τον
Πολύγυρο, κατά είκοσι (20) ημέρες για το έτος 2013,
για την κάλυψη έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών του
ανωτέρω και συγκεκριμένα για την κάλυψη των υπη−
ρεσιακών του καθηκόντων ως Προέδρου του Κεντρικού
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως Αντιπροέδρου στο Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και ως ανα−
πληρωματικού μέλους του Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2/67286/0022
(3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας
υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 « (ΦΕΚ 98/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α/27.10.2011), όπως τροποποι−
ήθηκαν με τις όμοιες της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.
4071/2012 (ΦΕΚ85/Α).
3. Την αριθμ.Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105/Β/9.7.2012) Απόφα−
ση καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα.
4. Την αριθ. 2/46430/0004/24.7.2012 (ΦΕΚ2183/Β/24.4.2012)
απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας
να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού»
στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής/Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουρ−
γείου Οικονομικών
5. Το αρ. ΔΙΑ 1106654 ΕΞ2013/3.7.2013 έγγραφο της Δ(1)
Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Το αριθ. Δ5Α 1091731 ΕΞ 2013/31.5.2013 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ−
γείου Οικονομικών όπου αναφέρονται οι λόγοι για την
ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας σε υπαλλή−
λους της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου η Υπηρεσία αυτή
να επισπεύσει και να συντονίσει ενέργειες σχεδιασμού
κατάρτισης, τροποποίησης και εκτέλεσης προϋπολογι−
σμού των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, των
υποβαλλόμενων προτάσεων των μακροπρόθεσμων και
ετησίων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας
τους και αναθεώρησης του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Ενδύσεων (Π.Δ.Ε.) κ.α.
7. Την αριθμ. 2/61275/25.6.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΖΗ−3ΣΦ) από−
φαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης
Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του
Υπουργείου Οικονομικών.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€) περίπου
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2013, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμ−
μένες πιστώσεις Ειδικού Φορέα 23−110 και ΚΑΕ 0511,
αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας για ογδόντα πέντε (85) υπαλλήλους
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι είκοσι (20) ώρες τον
μήνα ανά υπάλληλο, για το χρονικό διάστημα από τη
δημοσίευση αυτής σε ΦΕΚ και έως 31.7.2013, και από
1.9.2013 έως 30.9.2013.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιηθούν, όπως ακριβώς αυτές έχουν κατα−
γραφεί στα σχετικά έγγραφα αιτήματα για την έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης, θα γίνει με αποφάσεις και
ευθύνη κάθε Διευθυντή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013
Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
F
Αριθμ. 34139/28205
(4)
Έγκριση της αριθμ. 138/02.04.2013 απόφασης του Δημο−
τικού Συμβουλίου Ζωγράφου περί διόρθωσης κλάδου
εργαζομένου και σύστασης θέσης ΙΔΑΧ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27.1.2010) «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
β) Του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».
γ) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 269 του Ν. 3463/
2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»,
σύμφωνα με το οποίο: «..Το μεταφερόμενο προσωπικό
σε Δήμο ....καταλαμβάνει είτε κενές οργανικές θέσεις,
είτε με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού συμβου−
λίου συνιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχης ή παρεμφερούς
ειδικότητας....».
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ
143/Α/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Την υπ' αρ. πρωτ. 25504/22349/25.07.2011 (ΦΕΚ 1859/Β/
22−08−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί λύσης της κοινω−
φελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου».
3. Την υπ' αρ. πρωτ. 298/12.04.2005 απόφαση του Δ΄
Τμήματος του ΑΣΕΠ περί των συμβασιούχων της κοι−
νωφελούς επιχείρησης Δήμου Ζωγράφου οι οποίοι πλη−
ρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής τους
στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004.
4. Την υπ' αρ. 337/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβου−
λίου Ζωγράφου (ΦΕΚ 3036/Β/30.12.2011), με θέμα τη με−
ταφορά προσωπικού κατόπιν λύσης της κοινωφελούς
επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Ζωγράφου» στο Δήμο Ζωγράφου και σύσταση
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.

5. Την υπ’ αρ. 40495/37326/7−12−2011 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Απκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με
θέμα την έγκριση της υπ’ αρ. 337/2011 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου περί μεταφοράς προσωπικού
κατόπιν της λύσης της κοινωφελούς επιχείρησης με την
επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζωγράφου»
στο Δήμο Ζωγράφου και σύστασης προσωρινών προ−
σωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
(ΦΕΚ 3036/Β/30−12−2011).
6. Το υπ' αρ. πρωτ. 124/18.02.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας
(ΟΑΕΔ), σύμφωνα με το οποίο διορθώνεται ο κλάδος
ειδικότητας του υπαλλήλου Ανδρακάκου Νικόλαου από
την κατηγορία ΔΕ Διοικητικός στην κατηγορία ΠΕ Διοι−
κητικός λόγω λάθους καταχώρησης ως προς το επίπεδο
εκπαίδευσης στο μητρώο του ΟΑΕΔ.
7. Την υπ' αριθμ. 138/02.04.2013 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου Ζωγράφου, με την οποία διορθώνεται
η υπ' αρ. 337/18.10.2011 απόφαση του ιδίου, ως προς
τον πίνακα (γ) στο προσωπικό ορισμένου χρόνου στον
αριθμό 2.
8. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΥ/2013 βεβαίωση της Διεύθυν−
σης Ειδικών Ταμειακών Υπηρεσιών του Δήμου Ζωγρά−
φου, από την οποία προκύπτει ότι θα προκληθεί δαπάνη
για το κόστος μισθοδοσίας του Ανδρακάκου Νικολάου
του Ιωάννη, ύψους 20.285,00 € περίπου, η οποία έχει
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Ζωγράφου
οικονομικού έτους 2013 σε βάρος των Κ.Α. 15/6041.01 και
15/6054.01, δαπάνη ύψους περίπου 2.485,00 € θα προ−
βλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού
γιατο οικονομικό έτος 2014, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 138/02.04.2013 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ζωγράφου, περί διόρθωσης της
υπ' αρ. 337/18.10.2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβου−
λίου Ζωγράφου ως προς τον πίνακα (γ) στο προσωπικό
ορισμένου χρόνου στον αριθμό 2, μετά το υπ' αρ. πρωτ.
124/18−02−2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοι−
νωνικής Ασφάλισης και Προστασίας (ΟΑΕΔ), σε κατη−
γορία ΠΕ Διοικητικός λόγω λάθους καταχώρησης ως
προς το επίπεδο εκπαίδευσης στο μητρώο του ΟΑΕΔ,
ως εξής:
Από το λανθασμένο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Ιωάννη

ΔΕ

Διοικητικός

Στο ορθό

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΚΛΑΔΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
του Ιωάννη

ΠΕ

Διοικητικός

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθ. 10523
(5)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση για
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013 υπαλλήλων της Διεύ−
θυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της
Π.Ε. Λάρισας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282,283 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄ /7.6.2010)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 10 και 15 παρ. 18
εδ.2 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16του Ν. 3205/2003, σύμ−
φωνα με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας
με αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απα−
σχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ.
και των Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών,
εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «προ−
στασία της εθνικής οικονομίας− επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α/15.3.2010).
5. Την αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο του
Γ.Λ.Κ..
6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/99
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση
κ.λπ.».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27.12.2010)
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).
9. Την υπ' αριθμ. 14845/71685 Απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση διάθεσης
πίστωσης ποσού 150.000 € για την επιχορήγηση των Πε−
ριφερειών με σκοπό την κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών
των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Εγγείων Βελτιώσεων
που ασχολούνται με τα γεωργικά μηχανήματα και τον
αγρουικό εξηλεκτρισμό».
10. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δι−
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ
Λάρισας για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχο−
ληθεί το προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή
των προγραμμάτων ελέγχου − έκδοσης Δελτίων Ταξι−
νόμησης −έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών
μηχανημάτων, έκδοσης αδειών οδήγησης γεωργικών
μηχανημάτων, κατάρτισης προγραμμάτων Αγροτικού
Εξηλεκτρισμού από δώδεκα υπαλλήλους.
11. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον προϋπολο−
γισμό του οικονομικού έτους 2013.
12. Το γεγονός ότι κατά το Β΄ εξάμηνο του έτους 2013
από το προσωπικό που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας δώδεκα (12)
υπάλληλοι απαιτείται να εργάζονται υπερωριακά για

κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών μέχρι πέντε
(5) ημέρες την εβδομάδα και κατά μήνα μέχρι είκοσι (20)
ώρες ο καθένας, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση δώδεκα (12) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας για το Β΄
εξάμηνο του έτους 2013, λόγω κάλυψης των αυξημένων
υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το
Β΄ εξάμηνο του έτους 2013 και μέχρι 1200 ώρες συνολικά
για δώδεκα (12) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας ως κατωτέρω:
Υπερωρίες: δώδεκα (12) υπάλληλοι με είκοσι (20) ώρες
το μήνα για πέντε (5) μήνες = 12 Χ 20 Χ 5 =1200 ώρες.
Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους
υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση μας, ανάλογα με τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των
εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολο−
γισμό του έτους 2013.
Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.516 ευρώ
μηνιαίως, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2013, του φορέα 073 και του
ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λάρισας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 10 Ιουλίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F
(6)
Τροποποίηση στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της
από 29.3.2012 Κανονιστικής Απόφασης της Συγκλήτου
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1172/τ.
Β΄/10.4.2012) για τις διαδικασίες εκλογής και εξέλι−
ξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας.
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(Αρ. Συνεδρίασης 10η/ 04−07−2013)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006.
2. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α 195) και ιδίως τις
διατάξεις του άρθρου 77 παρ. 2 και 3 και των άρθρων
5, 6, 19 και 80 παρ. 22.
3. Το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 159).
4. Το Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 24).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικη−
τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρό−
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γραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και την
κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείς υπ' αριθμ. ΥΠΟΙΚ.
Δ6.1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 απόφαση.
6. Τα με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9.12.2011 «Ερ−
μηνεία διατάξεων του Ν. 4009/2011» και Φ.122.1/58/22996/
Β2/5.3.2012 «Διευκρινίσεις ως προς το άρθρο 77 παρ. 3
του Ν. 4009/2011» διευκρινιστικά έγγραφα του Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού.
7. Τις διατάξεις της με ημερομηνία 29.3.2012 Κανο−
νιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ (ΦΕΚ Β
1172/10.4.2012).
8. Το ΠΔ 78/2013 «Ίδρυση − Συγκρότηση Σχολών στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ Α 119).
9. Την από 04.07.2013 απόφαση της Συγκλήτου του
ΟΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την τροποποίηση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 της Κανονι−
στικής Απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ Β 1172/10.4.2012),
σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε
θέσεις Καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας του ΟΠΑ
κατά τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) ως εξής:
Άρθρο Μόνο
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 της Κανονιστικής Απόφα−
σης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προστίθε−
ται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Από την εκλογή και το διορισμό του κοσμήτορα η
αρμοδιότητα συγκρότησης των επιτροπών επιλογής και
εξέλιξης των καθηγητών κατ’ άρθρο 19 του Ν. 4009/2011,
ανήκει στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης
γνώμης της Κοσμητείας κατά την παρ. 4 του άρθρου 3
του Ν. 4076/2012.».
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Κανονιστικής Από−
φασης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προστί−
θεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Από την εκλογή και το διορισμό του κοσμήτορα και
έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος τα
Μητρώα εσωτερικών μελών καταρτίζονται και επικαιρο−
ποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο και
ανά ευρύτερες περιοχές γνωστικών αντικειμένων από
την Κοσμητεία ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων
των Τμημάτων της Σχολής, υποβάλλονται προς έγκριση
στη Σύγκλητο και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον
ιστότοπο του ιδρύματος.».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 4 της Κανονιστικής Απόφασης
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών τροποποιείται
ως εξής:
«Μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής υποψηφιοτήτων συγκροτείται από τη Συνέλευση
του Τμήματος κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμη−
τείας, η επιτροπή επιλογής και εξέλιξης των καθηγητών
(επταμελής επιτροπή) κατά την παρ. 4 του άρθρου 3 του
Ν. 4076/2012. Ένα εκ των εσωτερικών μελών ορίζεται ως
πρόεδρος της Επιτροπής.».
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 της Κα−
νονιστικής Απόφασης του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών τροποποιείται ως εξής:
«Για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας του
ελέγχου νομιμότητας, ο Πρύτανης συνεπικουρείται
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από αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Πανεπιστημίου
τα μέλη της οποίας ορίζονται από τον Πρύτανη.».
5. Η ισχύς της παρούσας εκκινεί από την 1η Σεπτεμ−
βρίου 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
F
Αριθμ. Α5325
(7)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις και
Αναπληρωτές Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπι−
στημίου Θράκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 8 του
ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4076/
2012 (Φ.Ε.Κ. 159/10.08.2012/τ.Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων Α.Ε.Ι.
και άλλες διατάξεις».
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 6 του ν. 4115/2013
(Α΄ 24/30.1.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανι−
σμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».
δ) Την αριθ. Φ.120.61/53/Β2/69165.78373/24.8.2010 (ΦΕΚ
779/25.8.2010, τεύχος Γ΄) Πράξη της Υπουργού Παιδείας
Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Καθηγητή Κωνσταντίνου
Ρέμελη ως Πρύτανη, και των Καθηγητών Αλέξανδρου
Κορτσάρη, Βασιλείου Τουρασή και Γεωργίου Κώστα,
ως Αντιπρυτάνεων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης με τετραετή θητεία από 1.9.2010 έως 31.8.2014
ε) Την από 1.10.2012 (αριθ. πρωτ. Β 362/29.10.2012) πα−
ραίτηση του Αντιπρύτανη Καθηγητή Βασιλείου Του−
ρασή, η διαπίστωση της οποίας έγινε με την αριθ. Φ.
120.61/75/164296/Β2/ 28.12.2012 διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και δημοσιεύθηκε στο αριθ. 10/14.1.2013 ΦΕΚ,
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.
στ) Το με αριθ. πρωτ. 173/ 3.7.2013 (Α 5221/ 3.7.2013)
έγγραφο του Συμβουλίου του Ιδρύματος, σύμφωνα με το
οποίο στην αριθ. 4/13.6.2013 συνεδρίαση του Συμβουλίου
εγκρίθηκε η αριθ. Α 4743/ 5.6.2013 απόφαση του Πρύτανη
ζ) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης και του Κρατικού Προϋπολογισμού (άρθρο 90
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά όργανα του Π.Δ. 63/2005), αποφασίζει:
να μεταβιβάσει στους Αντιπρυτάνεις και Αναπληρωτές
Πρύτανη τις παρακάτω αρμοδιότητες του:
Α) στον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και
Προσωπικού Καθηγητή Αλέξανδρο Κορτσάρη:
1. Τη διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές
Υπηρεσίες και τους Φορείς, προκειμένου να διευκολύνε−
ται η επίλυση των ακαδημαϊκών θεμάτων που αφορούν
το Δ.Π.Θ.
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2. Τις διμερείς σχέσεις με Πανεπιστήμια του εσωτε−
ρικού.
Β) στον Αντιπρύτανη Φοιτητικών Θεμάτων και Εξωτε−
ρικών Υποθέσεων Καθηγητή Γεώργιο Κώστα:
1. Την εποπτεία της Φοιτητικής Μέριμνας.
2. Τις διμερείς και διεθνείς σχέσεις με Πανεπιστήμια
του εξωτερικού.
3. Την υπογραφή τίτλων σπουδών που προορίζονται
για την αλλοδαπή.
4. Την υπογραφή εγγράφων ή Πράξεων σχετικά με
την έγκριση, έκδοση και διανομή των συγγραμμάτων
και σημειώσεων.
5. Την εποπτεία των φοιτητικών εστιών, των οποίων
τη διοικητική ευθύνη έχει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Θράκης.
6. Την εποπτεία των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που
έχουν σχέση με την κινητικότητα φοιτητών και μελών
Δ.Ε.Π., όπως τα: Erasmus, Socrates, Tempus κ.α.
Γ) στον Αναπληρωτή Πρύτανη Οικονομικού Προγραμ−
ματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητή Ιωάννη Μουρμούρη:
1. Την εποπτεία οργάνωσης και λειτουργίας των Δι−
οικητικών Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων
του Δ.Π.Θ.
2. Την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση του
Προσωπικού του Δ.Π.Θ.
3. Την υπογραφή προκηρύξεων, διακηρύξεων έως του
ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ
για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και την παροχή
υπηρεσιών προς το Ίδρυμα.
4. Την υπογραφή όλων των συμβάσεων έως του ποσού
των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ του Δ.Π.Θ..
5. Την εποπτεία του τακτικού προϋπολογισμού του
Δ.Π.Θ.
6. Την έγκριση δαπανών έως του ποσού των πεντα−
κοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
7. Την υπογραφή όλων των χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής δαπανών έως του ποσού των πεντακοσίων
χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
8. Την εποπτεία επί δωρεών και κληροδοτημάτων του
Δ.Π.Θ.
9. Την υπογραφή των εντολών μετακίνησης των με−
λών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια, ανταλλαγές,
διαπανεπιστημιακές συμφωνίες, έρευνα, εκπροσώπηση
της Σχολής/Τμήματος ή του Πανεπιστημίου, καθώς και
για εκτέλεση υπηρεσίας, με οικονομική επιβάρυνση για
το Δ.Π.Θ.
10. Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων
όλου του προσωπικού του Πανεπιστημίου.
11. Την υπογραφή πράξεων περικοπής αποδοχών όλου
του προσωπικού του Πανεπιστημίου.
12. Την υπογραφή επιταγών έως του ποσού των πε−
ντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ.
13. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών
διενέργειας διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου προ−
μηθειών, εκτέλεσης εργασιών και έργων όπως και μι−
σθώσεων και εκμισθώσεων ακινήτων.
Δ) στον Αναπληρωτή Πρύτανη Επενδύσεων και Προ−
γραμματισμού Υποδομών Αναπληρωτή Καθηγητή Πα−
ντελεήμονα Μπότσαρη:

1. Την ευθύνη ανάπτυξης και προγραμματισμού των
υποδομών του Δ.Π.Θ.
2. Τον ποιοτικό έλεγχο των τεχνικών έργων
3. Την εποπτεία του Προγράμματος Δημοσίων Επεν−
δύσεων (Π.Δ.Ε.)
4. Την εποπτεία του Τεχνικού Συμβουλίου.
5. Την τήρηση της τεχνικής νομοθεσίας.
6. Την υπογραφή πάσης φύσεως διακηρύξεων για την
εκτέλεση τεχνικών έργων και προμηθειών.
7. Την υπογραφή Πράξεων συγκρότησης επιτροπών
παραλαβής έργων, αναλώσιμου ή μη υλικού και εξοπλι−
σμού των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.
Ε) Ο Πρύτανης μπορεί σε κάθε περίπτωση να ασκήσει
ο ίδιος τις παραπάνω αρμοδιότητες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 10 Ιουλίου 2013
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ
F
Αριθμ. 2307
(8)
Ένταξη μέλους Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού, στο Τμή−
μα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης
και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΠΕΙΡΑΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (173/Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (195/Α) «Δομή, Λει−
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
3. Tις διατάξεις του Π.Δ. 164/2009 (202/Α) «Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά».
4. Το αρ. 4 παρ. 4β του Π.Δ. 69/2013 (Π9/Α) «Μετονο−
μασία Τμημάτων − Συγχώνευση Τμημάτων − Κατάργηση
Παραρτήματος − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση
Σχολών του ΤΕΙ Πειραιά».
5. Τον διορισμό του Λάζαρου Βρυζίδη, Προέδρου του
ΤΕΙ Πειραιά, (170/Υ.Ο.Δ.Δ./2013).
6, Την αίτηση προτίμησης του Κωνσταντίνου Παπα−
θεοδοσίου του Θεοδοσίου μέλους Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού του Γενικού Τμήματος Μαθηματικών, το
οποίο καταργήθηκε.
7. Την πράξη 9/2.7.2013 της Συνέλευσης του ΤΕΙ Πει−
ραιά, που αφορά στην ένταξη του αναφερόμενου μέλους
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.
8. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
την ένταξη από 1.9.2013 του Κωνσταντίνου Παπαθεο−
δοσίου του Θεοδοσίου μέλους Ειδικού Τεχνικού Προσω−
πικού, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής
Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πειραιά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 12 Ιουλίου 2013
Ο Πρόεδρος
ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΡΥΖΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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