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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 65794/Γ2 (1)
Συμπλήρωση της 62346/Γ2/1−6−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1348) υπουρ−

γικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός αντιστοιχίας 
των ειδικοτήτων για τις εγγραφές στα ΕΠΑ.Λ., των 
κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ, των κατόχων πτυ−
χίου Α΄ κύκλου ΤΕΕ των λοιπών Υπουργείων, των κα−
τόχων πτυχίου ΤΕΛ και Β΄ κύκλου ΤΕΕ με αυτή των 
ειδικοτήτων του ΕΠΑ.Λ.». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρο 47 του ν. 3848/

2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – κα−
θιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση» (ΦΕΚ 71 Α΄).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 18 του 
ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της Δευτερο−
βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 6 & 8 του ν. 1566/1985 
«Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167 Α΄).

4. Τις διατάξεις του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια Τε−
χνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 206 Α΄).

5. Το Π.Δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α΄) «Φοίτηση και Αξιολόγηση 
των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)» 
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (ΦΕΚ 86 Α΄).

6. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214 Α΄).

7. 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 98 Α΄).

8. Τις διατάξεις της με αρ.πρωτ.90595/ΣΤ5/05−07−2013 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κωνσταντίνο 
Γκιουλέκα και Συμεών Κεδίκογλου» (ΦΕΚ 1667 Β΄).
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9. Την υπ’ αριθμ.36618/Γ2/30−03−2007 Υπουργική Από−
φαση «Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων 
και ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της 
αντιστοιχίας μεταξύ τους» (ΦΕΚ 940 Β΄).

10. Τη με αρ.17/16−03−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τον πίνακα 23 της 62346/Γ2/1−6−2011 
(ΦΕΚ Β’ 1348) υπουργική απόφαση που αφορά στον κα−
θορισμό αντιστοιχίας των ειδικοτήτων για τις εγγραφές 
στα ΕΠΑ.Λ., των κατόχων πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτές των ειδι−
κοτήτων του ΕΠΑ.Λ. ως εξής:

Κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου 
Τ.Ε.Ε. ΕΛΓΟ (ΟΓΕΕΚΑ) – 
ΔΗΜΗΤΡΑ Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Εγγράφονται σε Γ΄ τάξη 
ΕΠΑ.Λ. ΤΟΜΕΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝΤΟΣ

1. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσε−
ων – Αρχιτεκτονική τοπίου

− Σύγχρονης Επιχειρηματι−
κής Γεωργίας
− Έργα Τοπίου και Περιβάλ−
λον
− Τεχνολογίας και ελέγχου 
τροφίμων

2. Ζωοτεχνία

− Σύγχρονης Επιχειρηματι−
κής Γεωργίας
− Έργα Τοπίου και Περιβάλ−
λον
− Τεχνολογίας και ελέγχου 
τροφίμων

3. Ξυλογλυπτική – Διακο−
σμητική Επίπλου

− Σύγχρονης Επιχειρηματι−
κής Γεωργίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ 
F

     Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/367/8411 (2)
Κατανομή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής 

Δικαστικών Λειτουργών έτους 2014. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010),όπως αναριθμήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προ−
γράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17−12−2010).

2. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτε−
ραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Το υπ' αριθ. 20620/26−03−2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαι−
ωμάτων.

4. Την υπ' αρ. 494/19−06−2012 (Γ΄ 610) Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την οποία 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την εισαγωγή 162 
σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ−
γών και τις υπ' αρ. πρωτ. 2294/11−1−2013 (Β΄ 123), 50620/
8−7−2013 (Β΄ 1715) και 50621/8−7−2013 (Β΄ 1715) Αποφάσεις 
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εκατόν δέκα πέντε (115) αποφοίτων της 
ΙΘ΄ εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστι−
κών Λειτουργών για το έτος 2014, ως εξής:

− Σαράντα έξι (46) άτομα για την Διοικητική Δικαιο−
σύνη,

− Πενήντα επτά (57) άτομα για την Πολιτική και Ποινική 
Δικαιοσύνη και

− Δώδεκα (12) άτομα για τους Εισαγγελείς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

F

   Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/356 /οικ. 10703 (3)
Κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο Αγρο−

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 3833/

2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα 
μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» 
(ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως ισχύουν.

2. Την υπ' αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Το υπ’ αριθμ. 825/3−4−2014 έγγραφο του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού έτους 2014 στο Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:
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Ι. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘ−
ΜΟΣ 
ΑΤΟ−
ΜΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΦΕΚ ΔΙΟ−
ΡΙΣΤΕΩΝ ή 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑ−
ΘΕΣΗΣ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙ−
ΚΟΥ

8 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

822/Γ/
01−09−2010

1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

49/25−01−2012 
ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΕΠ

ΠΕ1 ΓΕΩΠΟΝΙ−
ΚΟΥ 6

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ−
ΜΕΝΕΣ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟ−

ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 
ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

822/Γ/
01−09−2010

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ−
ΚΟΥ 7 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
822/Γ/
01−09−2010

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ−
ΚΟΥ 1

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ−
ΜΕΝΕΣ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟ−

ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 
ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

822/Γ/
01−09−2010

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ−
ΚΟΥ 1

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΛΑΡΙΣΑΣ

49/25−01−2012 
ΑΠΟΦΑΣΗ Β΄ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΕΠ

ΠΕ3 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙ−
ΚΟΥ 1

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

 750/20−04−2010 
ΑΠΟΦΑΣΗ Δ΄ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΣΕΠ

ΠΕ6 ΧΗΜΙΚΩΝ 3

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ−
ΜΕΝΕΣ  ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟ−

ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 
ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 

822/Γ/
01−09−2010

ΠΕ9 ΔΙΟΙΚΗΤΙ−
ΚΟΥ 4 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
822/Γ/
01−09−2010

ΠΕ10 ΟΙΚΟΝΟ−
ΜΙΚΟΥ 3 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
822/Γ/
01−09−2010

ΠΕ12 ΠΛΗΡΟΦΟ−
ΡΙΚΗΣ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
822/Γ/
01−09−2010

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ−
ΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΦΕΚ 228/Γ/
22−3−2010

ΤΕ1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ−
ΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 2

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ−
ΜΕΝΕΣ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟ−

ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 
ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΦΕΚ 228/Γ/
22−3−2010

ΤΕ4 ΤΕΧΝΟΛΟ−
ΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟ−
ΝΙΑΣ

2

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ−
ΜΕΝΕΣ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΓΡΑΦΟ−

ΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 
ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΦΕΚ 228/Γ/
22−3−2010

ΣΥΝΟΛΟ 43

II. ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘ−
ΜΟΣ 
ΑΤΟ−
ΜΩΝ

 ΦΕΚ ΟΡΙΣΤΙ−
ΚΩΝ ΑΠΟΤΕ−
ΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 
ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
(ΕΦΕΤ) − ΠΕ−
ΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 412/τ.Γ΄/
19−05−2010

ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ 1 412/τ.Γ΄/
19−05−2010

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 412/τ.Γ΄/
19−05−2010

ΣΥΝΟΛΟ 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Απριλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 
F

   Αριθμ. Φ.3/6/οικ. 10780/829 (4)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά−

πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. ( Ε.Ε.Τ.Α.Α ) για τη χρη−
ματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος "Βοή−
θεια στο σπίτι" κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 
30/9/2013. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν.4087/2012 

(ΦΕΚ 196/τΑ/2012) Κύρωσης της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος 
Βοήθεια στο σπίτι».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 
(Α΄ 115), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των Π.Δ/των 85/2012 (Α΄ 141) « Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και του π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
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5. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 
153/Α΄) περί «Διορισμού Αντιπροέδρου Κυβέρνησης,Υ−
πουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 
Φ.80000/8663/1779/15−5−2012 (Β΄ 1713) « Κανονισμός Λει−
τουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης ΑΚΑΓΕ».

7. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
αριθ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του «Κανονισμού Οι−
κονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (Β΄2371/2012).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 20 του 
ν.4147/2013 (Α΄ 98), σχετικά με την παράταση του Προ−
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 01.04.2013 έως την 30.09.2013 με χρηματοδότηση 
από πόρους του λογαριασμού της Εισφοράς Αλληλεγ−
γύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κε−
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

10. Την με αριθμ. Φ.80.000/οικ.23837/4495 (ΦΕΚ/Β/ 
2139/30.08.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον 
προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προ−
γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 
1/4/2013 έως 30/9/2013.

11. Την με αριθμ. Φ.80.000/οικ.31362/5844 (2779/Β/
1−11−2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την μεταφορά 
του 85% του συνολικά εκτιμώμενου κόστους του Προ−
γράμματος στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. ( Ε.Ε.Τ.Α.Α ) για τη χρηματοδότη−
ση λειτουργίας του προγράμματος "Βοήθεια στο σπίτι" 
κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.

12. Την με αριθμ. Δ32/Φ.3/6/οικ.3897/282 (563/Β/
7−3−2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την μεταφορά 
του ποσού των 2.453.957,95 €.

13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής για τη δι−
αχείριση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε στην υπ' αριθμ. 
19η/1.4.2014 συνεδρίασή της.

14. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που χρήζουν 
αυξημένης φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο 
οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα.

15. Το γεγονός ότι με βάση το αρ.3/20−3−2014 Πρακτικό 
της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμ−
βασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής 
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α ) το εκτιμώμενο κόστος μέρους της 2ης δόσης 
(162.306,42 ευρώ) και μέρους της 3ης δόσης (558.185,61 
ευρώ) του 15% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού ύψους 
27.711.634,64 ευρώ των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τους συνταξιού−
χους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου, 
ανέρχεται στο ποσό των 720.492,03 ευρώ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη 
ύψους 720.492,03 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ / Εισφορά Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2014, αποφα−
σίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη μεταφορά του ποσού των επτακο−
σίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα δυο ευρώ 
και τριών λεπτών (720.492.03 €) στην Ελληνική Εταιρία 
Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) 
για την κάλυψη του κόστους μέρους της 2ης δόσης 
(162.306,42 ευρώ) και μέρους της 3ης δόσης (558.185,61 
ευρώ) του 15% του εκτιμώμενου συνολικού κόστους 
ποσού ύψους 27.711.634,64 ευρώ για τις υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 
για την περίοδο από 1/04/2013 έως 30/09/2013 στους 
συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και 
του Δημοσίου.

2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί−
νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην 
Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου 
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση 
επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.) » (ΦΕΚ/Β/2371/12).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 
F

   Αριθμ. οικ. 26004/3640 (5)
Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης  υπ’ αριθμ. 

43917/5066/2006 (Β΄ 1468): Συμμόρφωση προς τις δι−
ατάξεις της οδηγίας 2003/20/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλί−
ου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική χρησιμοποίη−
ση ζωνών ασφαλείας και συστημάτων συγκρότησης 
για παιδιά στα οχήματα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 1, παρ. 2 του άρθρου 3 και 4 του 

ν.1338/1983 (Α΄34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου», 
όπως το άρθρο 1, και η παρ. 5 αυτού, τροποποιήθηκαν 
με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 
70) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ» και όπως η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1338/
83 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 
(Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» και το άρθρο 4 αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 και τροποποιήθηκε 
διαδοχικά, με τα άρθρα 7 του ν. 1775/1988 (Α΄101), 31 του 
ν. 2076/1992 (Α΄ 130), 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261), 22 του 
ν. 2789/2000 (Α΄ 21), 48 του ν. 3427/2005 (Α΄ 312) και 91 
του ν. 3862/2010 (Α΄ 113). 
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β. Του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/1992 (Α΄ 136) «Κύ−
ρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των 
σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβά−
νονται στην Τελική Πράξη».

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (Α΄98).

δ. Του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως 
ισχύει.

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

στ. Της 329/3−7−2013 (B΄ 1655) Απόφασης του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουρ−
γού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Πα−
παδόπουλου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
1208/10.07.2013 (Β΄ 1718) απόφαση.

2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθεσί−
ας προς τις διατάξεις της εκτελεστικής οδηγίας 2014/37/
ΕΕ της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2014 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
σχετικά με την υποχρεωτική χρήση των ζωνών ασφα−
λείας και των συστημάτων συγκράτησης για παιδιά στα 
οχήματα που δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμ. L59 της 28.2.2014.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
(Άρθρο 1, Εκτελεστικής Οδηγίας 2014/37/ΕΕ)

1. Το σημείο (i) του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 
του άρθρου δευτέρου της κοινής υπουργικής απόφασης 
43917/5066/2006 (Β΄ 1468) αντικαθίσταται ως εξής:

«i) Για τα οχήματα των κατηγοριών M1, N1, N2 και N3, τα 
κράτη μέλη απαιτούν όλοι οι επιβαίνοντες σε οχήματα 
σε χρήση, να χρησιμοποιούν τα συστήματα ασφάλειας 
που παρέχονται.

Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν 
στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, N1, N2 και Ν3, που 
είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας, πρέπει 
να συγκρατούνται με σύστημα συγκράτησης για παιδιά 
ολοκληρωμένου τύπου ή μη ολοκληρωμένου τύπου, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχεία (α) 
και (β), προσαρμοσμένου στα σωματικά χαρακτηριστικά 
του παιδιού σύμφωνα με:

• την ταξινόμηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παρά−
γραφος 3, για τα συστήματα συγκράτησης παιδιών που 
είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με το στοιχείο (γ) σημείο 
(i) της παρούσας παραγράφου,

• την κλίμακα μεγέθους και της μέγιστης μάζας 
επιβαινόντων για τα οποία προορίζεται το σύστημα 
συγκράτησης για παιδιά, όπως ορίζεται από τον κατα−
σκευαστή, για συστήματα συγκράτησης παιδιών εγκε−
κριμένων σύμφωνα με το στοιχείο (γ) σημείο (ii) της 
παρούσας παραγράφου. 

Στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, N1, N2 και Ν3, που 
δεν είναι εφοδιασμένα με συστήματα ασφαλείας:

• δεν επιτρέπεται να μεταφέρονται παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών,

• με την επιφύλαξη του σημείου (ii), τα παιδιά ηλικίας 
τριών ετών και άνω και ύψους κάτω των 150 cm πρέπει 
να καταλαμβάνουν θέση καθημένου εκτός των εμπρό−
σθιων καθισμάτων» 

2. Το στοιχείο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου δευ−
τέρου της κοινής υπουργικής απόφασης 43917/5066/2006 
(Β΄1468) αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκρά−
τησης για παιδιά πρέπει να είναι σύμφωνο με τα ακό−
λουθα πρότυπα ή κάθε περαιτέρω προσαρμογής τους: 

i) Του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 44/03 ή της οδηγίας 77/541/
ΕΟΚ, ή 

ii) Του Κανονισμού ΟΕΕ/ΗΕ 129.
Το σύστημα συγκράτησης για παιδιά εγκαθίσταται 

σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης (όπως, το εγχει−
ρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, το ενημερωτικό φυλλάδιο 
ή ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις) που παρέχονται από τον 
κατασκευαστή του συστήματος συγκράτησης παιδιών, 
όπου δηλώνεται σε ποιο βαθμό και σε ποιους τύπους 
οχημάτων μπορεί το σύστημα να χρησιμοποιείται με 
ασφάλεια.» 

Άρθρο 2
(Άρθρο 2, Εκτελεστικής Οδηγίας 2014/37/ΕΕ)

Ισχύς

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 28 Απριλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

F
     Αριθμ. Α1/οικ25890/2025 (6)
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Ε΄ της αριθμ. Α2/29542/ 

5347/1991 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 707) περί μεταφοράς με Φορ−
τηγά Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) αυτοκινήτων με Μέγι−
στη Αποδεκτή Μάζα Φορτωμένου Οχήματος (ΜΑΜ−
ΦΟ) άνω των τεσσάρων τόνων μηχανημάτων της 
επιχείρησης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του 

ν.δ. 49/1968 (Α΄ 294) «Περί χορηγήσεως αδειών κυκλο−
φορίας φορτηγών αυτοκινήτων οχημάτων ιδιωτικής 
χρήσης», το οποίο κωδικοποιήθηκε με το Β.Δ. 281/73 
(ΦΕΚ Α΄ 84), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 του 
ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Α΄ 123) «Για τις οδικές μεταφορές, τις 
επικοινωνίες και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του Κεφ. Ε της αριθμ. 
Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ Β΄ 707) κοινής υπουργικής από−
φασης  «Χορήγηση άδειων κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινή−
των σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1959/1991 (ΦΕΚ Β΄  
707)» όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 32 και 53 του Κώδικα Οδι−
κής Κυκλοφορίας ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ Α΄ 57) καθώς και τις λοιπές διατάξεις του νόμου 
αυτού, όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1161/77 (ΦΕΚ Α΄ 380) «Περί των 
μεγίστων ορίων, διαστάσεων, βαρών των αυτοκινήτων 
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οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό 
αυτοκινήτων και συρμών» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αρ. 329/3−7−2013 
(ΦΕΚ Β΄ 1655) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μι−
χαήλ Παπαδόπουλου όπως ισχύει.

8. Το άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

9. Την ανάγκη επανακαθορισμού δεδομένης της ει−
σαγωγής νέων τεχνολογιών του μεταφορικού έργου 
των Φορτηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (ΦΙΧ) συ−
γκεκριμένης κατηγορίας επιχειρήσεων, που απαιτείται 
να μεταφέρουν μηχανήματα για την εξυπηρέτηση των 
λειτουργικών αναγκών τους.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει αρμοδιότητα άλλου Υπουργού πέραν του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στο τέλος του Κεφαλαίου Ε της αριθμ. Α2/29542/ 
5347/1991 υπουργικής απόφασης  (ΦΕΚ Β΄ 707) προστί−
θεται παράγραφος ως εξής:

«24. α. Για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών ανα−
γκών επαγγελματιών ή επιχειρήσεων είναι δυνατή η 
μεταφορά με ΦΙΧ ιδιοκτησίας τους, μηχανημάτων (όπως 
μηχανημάτων έργων ή αγροτικών μηχανημάτων), τα 
οποία ανήκουν στην επιχείρηση ή στον επαγγελματία 
υπέρ του οποίου έχουν εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας 
των ΦΙΧ αυτοκινήτων.

β. Η μεταφορά των μηχανημάτων αυτών είναι δυνα−
τή με ΦΙΧ αρθρωτό όχημα (τράκτορας και επικαθήμε−
νο) ή με ΦΙΧ φορτηγό. Τα οχήματα αυτά έχουν είδος 
αμάξης «ΚΟΙΝΟ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ» ή «ΚΟΙΝΟ ΑΝΑ−
ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ» ή «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΗ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ» ή 
«ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ», ενώ δεν παρέχεται η 
δυνατότητα ταξινόμησης συρμού οχημάτων.

γ. Για την ανωτέρω μεταφορά με ΦΙΧ απαιτείται δια−
σκευή του αμαξώματος και σύνταξη σχεδίου φόρτωσης 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σημεία 1.1 έως και 1.4.8 
της παραγράφου 5 του παρόντος κεφαλαίου.

δ. Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των πα−
ραπάνω ΦΙΧ αυτοκινήτων ή για τη συμπλήρωση στο 
έντυπο των αδειών κυκλοφορίας του μεταφορικού έρ−
γου των ήδη κυκλοφορούντων ΦΙΧ αυτοκινήτων απαι−
τείται να πληρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις 
της παρούσης Απόφασης. Σε περίπτωση μεταφοράς 
μηχανημάτων έργων ή αγροτικών με τα παραπάνω ΦΙΧ 
αυτοκίνητα απαιτείται να βρίσκονται επί του φορτηγού 
αυτοκινήτου οι άδειες κυκλοφορίας των μηχανημάτων 
που μεταφέρονται.

ε. Για την ασφαλή μεταφορά των μηχανημάτων θα 
τηρούνται οι όροι των άρθρων 32 «Φόρτωση οχημάτων» 
και 53 «Διαστάσεις και βάρη οχημάτων» του ν. 2696/ 
1999 που κύρωσε με νόμο τον ΚΟΚ, του π.δ. 1161/77 και 
του άρθρου 3 του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ Α΄ 49), όπως οι 
διατάξεις αυτές ισχύουν, και θα εκπονείται και επικυ−
ρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία σχέδιο φόρτωσης 

κατά αναλογική εφαρμογή των οριζομένων στα σημεία 
1.2 έως 1.4.8 της παραγράφου 5 του κεφαλαίου Ε της 
παρούσης απόφασης».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 28 Απριλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
F

   Αριθμ. 5900/3222 (7)
Καθορισμός ωρών υπερωριακής απασχόλησης 

στο προσωπικό Δακοκτονίας έτους 2014. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλά−

δας (Π.Δ. 132/2010) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 225/Α/
27−12−2010

2.. Την αριθ. 191209/26−10−2011 Απόφαση Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2513/τ. 
Β΄/7−11−2011.

3. Τον Νόμο 4024/27−10−2011 ΦΕΚ 226 Α΄, συνταξιοδο−
τικές ρυθμίσεις, Νέο μισθολόγιο κ.λπ. άρθρο 20 κεφ. Β΄.

4. Την αριθμ. πρωτ. 2/78400/0022/14−11−2011 ΑΔΑ 
4577H−5ET, έγγραφο παροχής οδηγιών του Γ.Λ. Κρά−
τους για την εφαρμογή των διατάξεων του β΄ κεφ.
Ν. 4024/2011.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 εδ. 7 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180/9−9−1999 τ.Α΄) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση κ.λπ.»

6. Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση του εμπλεκομένου προσωπικού στο πρόγραμμα 
δακοκτονίας 2013, τις απογευματινές ώρες καθώς και 
Κυριακές και αργίες, λόγω της φύσης του προγράμμα−
τος (Άρθρο 10 Ν. 2732/1999 ΦΕΚ 154 Α΄30−7−1999).

7. Την αριθμ. πρωτ. 123877/24−5−2005 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η 
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου 
έως 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

8. Το αριθμ. πρωτ. 183294/30−3−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά 
με υπερωριακή εργασία των Υπαλλήλων που ασχολού−
νται με το πρόγραμμα δακοκτονίας.

9. Το αριθμ. πρωτ. 13124/152978/09−12−2013 έγγραφο 
ΥΠΑΑΤ (Δ/νση προστασίας Φυτικής Παραγωγής) για την 
έναρξη του προγράμματος Δακοκτονίας 2014.

10. Την αριθμ. πρωτ. 42298/2334/12−02−2014 (ΑΔΑ: ΒΙ−
ΕΟ7Λ6−Κ6Α) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας που 
ορίζεται το προσωπικό Δακοκτονίας για το 2014.

11. Την αριθμ. πρωτ. 240/30−12−2013 απόφαση του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου με θέμα την «Εφαρμογή προ−
γράμματος Δακοκτονίας έτους 2014 στην Π.Ε. Ηλείας».

12. Την με αριθμ. 21487/533/30−01−2014, (ΑΔΑ.:ΒΙΨΓ7Λ6−
8ΗΥ) απόφαση ανάληψης πίστωσης όπως καταχωρήθη−
κε με α/α 146 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πλη−
ρωμής της Υ.Δ.Ε Ηλείας, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε την παροχή υπερωριακής επ’ αμοιβή ερ−
γασίας του προσωπικού που απασχολείται στο πρό−
γραμμα δακοκτονίας 2014 και μέχρι 31−12−2014, ο αριθμός 
των απογευματινών ωρών της οποίας, δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. 

α. Συντονιστής εργασιών δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες.
β. Επόπτες δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες για κάθε 

επόπτη.
γ. Λογιστής μέχρι 200 ώρες.
δ. Γραμματέας μέχρι 120 ώρες.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (7.900,00 €), θα 

αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους 
2014 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας, που έχουν ανα−
πτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. (Φορέας 295 Κ.Α.Ε 5241.1)

Διευκρινίζουμε ότι οι υπάλληλοι που έχουν οριστεί για 
υπερωριακή απασχόληση στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2014 δεν θα απασχοληθούν σε άλλη υπερωριακή απα−
σχόληση της Υπηρεσίας μέχρι το πέρας του έτους 2014.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πύργος, 28 Απριλίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 

F
     Αριθμ. απόφ. 353 (8)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας του Διοικητού του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ». 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999, παρ. 9 και 18 «περί 

μεταβίβασης αρμοδιότητας διοικητικού οργάνου και 
δημοσίευση των κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης»

3. Τις διατάξεις του Ν. 3204/2003.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, άρθρο 7, παρ. 8, 

περ. 26.
5. Την με αριθμ. Υ10β/Γ.Π.16582/24−3−14 απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί δι−
ορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και 
Ν. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης. 
(ΦΕΚ 180/4−4−2014 τ.Υ.Ο.Δ.Δ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού.

7. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλο−
νίκης «Ιπποκράτειο» (ΦΕΚ 3485/31−12−2012 τ. Β΄).

8. Τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκο−
μείου Θεσσαλονίκης και του Νοσοκομείου Αφροδισί−
ων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 3515/
31−12−2012 τ. Β΄.)

9. Την με αριθμ. 330/8−4−2014 προηγούμενη Απόφασή 
μας.

10. Τις ανάγκες της υπηρεσίας μας για την εύρυθμη 
λειτουργία της, αποφασίζουμε:

Την μεταβίβαση της προβλεπόμενης στο άρθρο 7 πα−
ράγραφος 8 «περί Αρμοδιότητας Διοικητή...» περ. 26, του 
Νόμου 3329/2005 αρμοδιότητας στο σκέλος παραλαβής 
πάσης φύσεως δικογράφων, δικαστικών αποφάσεων, 
εξώδικων δηλώσεων, συμβάσεων εκχώρησης απαιτήσε−
ων και κάθε αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτου, 
στη Γραμματεία Νομικής Συμβούλου του Νοσοκομείου 
μας Σαχινίδου Χριστίνα, μόνιμης Υπαλλήλου κατηγορί−
ας και κλάδου TE Ιατρικών Εργαστηρίων, (πτυχιούχο 
Νομικής) και εν απουσία αυτής, στη Γραμματεία του 
Διοικητού Σόλα Γεωργία υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου 
αορίστου χρόνου, κατηγορίας και κλάδου ΔΕ Διοικητι−
κών Γραμματέων.

Εν απουσία όλων των προαναφερθέντων η παραλαβή 
θα γίνεται από τον/την Διευθυντή−τρια της Ιατρικής 
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2014

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ 
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(9)

   Στην με αρ. Φ2.Α/148468/Δ5/14−10−13 Απόφαση του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων χορήγησης 
Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ−
σης− Δημοτικού με το διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό−Ισότιμο 
δημοτικό − Κολλέγιο Αθηνών» που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 339/τΒ΄/13−2−2014 διορθώνεται:

το εσφαλμένο «....στην οδό Στ. Δέλτα 15, στο Ψυχικό...».
στο ορθό: «...στην περιοχή Κάντζα Παλλήνης...». 

 (Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02012191405140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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

Σε μορφή DVD/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

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

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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