
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 68
16 Ιανουαρίου 2015

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για την Ανα−
γνώριση Συντάξιμης Υπηρεσίας ως Χρόνου Με−
τοχικής Σχέσης στο ΜΤΣ και στον ΕΚΟΕΜΣ. ....... 1

 Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ειδίκευση 
στα νοσοκομεία της χώρας. ................................................ 2

Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαί−
σιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013 (ΠΑΑ). .......... 3

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δή−
μου Φλώρινας, όπως αυτή συστάθηκε με το Π.Δ. 294/ 
1982 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/29−04−1982 και τροποποιήθη−
κε με τα Π.Δ. 508/1985 (ΦΕΚ 185/τ. Α΄/04−11−1985) 
και Π.Δ. 262/21−08−1996 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/21−08−1996) 
και τις αποφάσεις 5134/17−07−2000 (ΦΕΚ 955/τ. Β΄/
31−07−2000) και 101817/7899/11−10−2006 (ΦΕΚ 1643/
τ. Β΄/08−11−2006) του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας. ................................................... 4

Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση, από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας, λειτουργίας, τα Σαββατο−
κύριακα και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των Ληξιαρ−
χείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων για το έτος 2015. ..... 5

 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότη−
τας Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρω−
τίας. ........................................................................................................... 6

Τροποποίηση της αριθμ. 6466/60793/10−4−2014 (ΦΕΚ 
987/τ. Β΄/17−4−2014, ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡ10−Β24) απόφα−
σης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, περί 
συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών 
και Εκλογικών Παραβάσεων, του άρθρ. 12 του
Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας». ................ 7

Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Νιγρίτας. ............. 8
Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας του 2ου ΓΥΜΝΑ−

ΣΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ στο Υποθηκοφυλακείο και Κτη−
ματολογικό Γραφείο Ναυπλίου. ........................................ 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.951.1/199/871895/Σ.9383 (1)
 Καθορισμός Όρων και Προϋποθέσεων για την Αναγνώ−

ριση Συντάξιμης Υπηρεσίας ως Χρόνου Μετοχικής 
Σχέσης στο ΜΤΣ και στον ΕΚΟΕΜΣ.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του Ν. 2448/1996 

(ΦΕΚ Α΄ 279).
β. Την Φ.951.1/53/452801/Σ.5219/20.3.1997 απόφαση

ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 223/1997).
γ. Την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2913/2001 

(ΦΕΚ Α΄ 102).
δ. Το υπ’ αριθμ. 24/8/28−11−2008 Πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΣ.
ε. Τη Φ.454.1/5/781034/Σ.25/27.1.2009/ΓΕΣ/ΓΔΝ.
στ. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του

ΕΚΟΕΜΣ που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 14/8/3.10.2013 
Πρακτικό συνεδριάσεως αυτής.

ζ. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
ΕΚΟΕΜΣ που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 17/2/2−12−2013 
Πρακτικό συνεδριάσεως αυτής.

η. Τη με αριθμό 248334/9−07−2014 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον 
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Λαμπρόπουλο» 
(ΦΕΚ Β΄ 1881).

θ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών του 
ΜΤΣ και του ΕΚΟΕΜΣ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Οι υπηρετούντες μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού (ΜΤΣ) δύνανται, από την ημερομηνία δημοσίευ−
σης της παρούσας απόφασης και με την υποβολή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών, να προβούν στην ανα−
γνώριση της πολιτικής και στρατιωτικής τους υπηρεσί−
ας, η οποία δεν υπάγεται υποχρεωτικώς στην ασφάλιση 
του, αλλά αναγνωρίζεται ως συντάξιμη για την παροχή 
σύνταξης από το Δημόσιο, ως χρόνου μετοχικής τους 
σχέσης στο ΜΤΣ.
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2. Ο χρόνος υπηρεσίας των μετόχων, ο οποίος λογί−
ζεται αυξημένος σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για τις στρατιωτικές συντάξεις, αναγνωρίζε−
ται ως χρόνος μετοχικής σχέσης μετά από αίτηση του 
μετόχου και καταβολή πρόσθετης μηνιαίας κράτησης 
σε ποσοστό ίσο με την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ 
ΜΤΣ κράτηση και επί τόσο χρονικό διάστημα όσο και 
ο αναγνωριζόμενος κατά περίπτωση διπλός ή τριπλός 
χρόνος υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα η ως άνω αναγνώριση προϋποθέτει, 
εφόσον υποβληθεί η σχετική αίτηση, την καταβολή:

α. Από όσους μετόχους υπηρετούσαν κατά την ημε−
ρομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 2913/2001 (23−5−2001) 
και εξακολουθούν να βρίσκονται στην ενέργεια, ποσού 
ίσου με το γινόμενο της προβλεπόμενης κράτησης του 
βαθμού τον οποίο φέρει ο μέτοχος κατά την ημέρα 
υποβολής της αίτησης του, επί τόσο χρόνο όσος και ο 
αναγνωριζόμενος {5% x [Βασικός Μισθός του βαθμού 
που φέρει ο μέτοχος (Διοικητικός βαθμός) + Επίδομα 
Χρόνου Υπηρεσίας] x αναγνωριζόμενος χρόνος}. Η κα−
ταβολή του ποσού μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε άτοκες 
δόσεις μη δυνάμενες να υπερβούν τον αναγνωριζόμενο 
χρόνο υπηρεσίας.

β. Από εκείνους που έχουν καταστεί μέτοχοι από την 
επόμενη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ως άνω 
Νόμου (24−5−2001) και εξακολουθούν να βρίσκονται στην 
ενέργεια:

1) Πρόσθετης μηνιαίας κράτησης σε ποσοστό ίσο με 
την προβλεπόμενη νόμιμη υπέρ του Ταμείου κράτηση 
επί των, κατά το χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων 
αποδοχών και για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο 
αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας {5% x [ΒΜ (Μισθο−
λογικός βαθμός) + ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}.

2) Εφάπαξ κράτησης που υπολογίζεται στο βαθμό που 
φέρει ο μέτοχος κατά την έναρξη της εφάπαξ κατα−
βολής της (Διοικητικός βαθμός) {5% x [ΒΜ (Διοικητικός 
βαθμός) + ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}.

3. Για τους εξερχόμενους, από τούδε και στο εξής 
(ημερομηνία Δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως), από τις Παραγωγικές Σχολές του Στρατού 
Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας (Αξκών − Υπξκών), 
με αυτεπάγγελτη, εκ μέρους των αρμοδίων μισθοδοτι−
κών Υπηρεσιών (ΟΛΚΕΣ και Διαχείριση Χρηματικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας) και υποχρεωτική αναγνώριση 
των ετών σπουδών τους, άμα τη εξόδω τους από τις 
Σχολές, με την καταβολή:

α. Πρόσθετης μηνιαίας κράτησης υπέρ ΜΤΣ, χωρίς 
να απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης, επί των, κατά 
το χρόνο καταβολής της, λαμβανομένων αποδοχών και 
για χρονικό διάστημα τόσο όσο και ο αναγνωριζόμενος 
χρόνος υπηρεσίας {5% x [ΒΜ (Μισθολογικός βαθμός) + 
ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}.

β. Εφάπαξ κράτησης υπέρ ΜΤΣ, μετά από υποβολή 
σχετικής αίτησης, που υπολογίζεται στο βαθμό που 
φέρει ο μέτοχος κατά την έναρξη της εφάπαξ κατα−
βολής της (Διοικητικός βαθμός) {5% x [ΒΜ (Διοικητικός 
βαθμός) + ΕΧΥ] x αναγνωριζόμενος χρόνος}.

4. Τα παραπάνω ισχύουν αναλογικά και για τον
ΕΚΟΕΜΣ, ανεξαρτήτως του χρόνου στον οποίο διανύ−
θηκε η προς αναγνώριση συντάξιμη υπηρεσία και κα−
ταλαμβάνει πλέον των μετόχων και τους μερισματού−
χους του ΜΤΣ που προβαίνουν σε αναγνώριση χρόνου 
συντάξιμης υπηρεσίας ως μετοχικής σχέσης.

5. Η αναγνώριση του χρόνου που αναφέρεται στην πα−
ράγραφο 2αβ της παρούσας είναι εθελοντική και από−
κειται στη διακριτική ευχέρεια του μετόχου η επιλογή 
του χρόνου που θα κάνει χρήση του δικαιώματος του. Οι 
μέτοχοι που εξ' αιτίας της αναστολής των διαδικασιών 
εφαρμογής των διατάξεων δεν κατέστη δυνατόν να 
αναγνωρίσουν τη συντάξιμη υπηρεσία τους ως χρόνου 
μετοχικής σχέσης στο Ταμείο, μπορούν να ασκήσουν 
το δικαίωμα τους χωρίς τη δέσμευση της ενιαυσίας 
προθεσμίας που θέτει η παράγραφος 1 του άρθρου 1 
του Ν. 2913/2001, προκειμένου να υφίσταται δυνατότητα 
ως προς την αναγνώριση οποιασδήποτε συντάξιμης 
υπηρεσίας τους, καθώς και ελεύθερη βούληση τους 
για τη χρονική στιγμή που θα προβούν στην εν λόγω 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

6. Οι όροι «συντάξιμη υπηρεσία», «συντάξιμος χρό−
νος» και «συντάξιμα έτη» του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ.
Φ.951.1/53/452801/Σ.5219/20.3.1997 απόφασης ΥΦΕΘΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 223), αντικαθίστανται με τη φράση «μετοχική 
σχέση στο ΜΤΣ».

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Από την ίδια ημερομηνία παύει η ισχύς 
οποιασδήποτε άλλης κανονιστικής πράξης, η οποία 
ρυθμίζει τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο, χωρίς 
να θίγονται τα παραχθέντα εξ αυτών αποτελέσματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.139 (2)

 Διαδικασία τοποθετήσεως ιατρών προς ειδίκευση 
στα νοσοκομεία της χώρας.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 123/1975 

(ΦΕΚ 172 τ. Α΄) «περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προ−
σωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων 
αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών».

2. Το υπ’ αριθμ. 106/14 Π.Δ/γμα (ΦΕΚ 173 τ. Α΄) «Οργα−
νισμός του Υπουργείου Υγείας».

3. Την υπ’ αριθμ. Υ525/6−11−2014 (ΦΕΚ 3016 τ. Β΄) απόφα−
ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο».

4. Την υπ’ αριθμ. Δ2β/οικ.65918/10−2−1977 (ΦΕΚ 51 τ. Β΄) 
υπ. απόφαση «περί διαδικασίας τοποθετήσεως Ιατρών 
εις Νοσηλευτικά Ιδρύματα προς ειδίκευσιν» και την Υ10δ/
οικ.6670/9−2−2001 (ΦΕΚ 173 τ. Β΄) υπ. απόφαση τροπο−
ποίησης αυτής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την διαδικασία τοποθέτησης ιατρών στα 
νοσηλευτικά ιδρύματα για άσκηση για την απόκτηση 
ιατρικής ειδικότητας ως εξής:
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1. Οι ενδιαφερόμενοι ιατροί για τοποθέτηση προς ειδί−
κευση σε κενές θέσεις ειδικευομένων ιατρών Νοσηλευ−
τικών Ιδρυμάτων, θα απευθύνονται για όλα τα νοσηλευ−
τικά ιδρύματα που έχουν κριθεί κατάλληλα για άσκηση 
των ιατρών, στις Δ/νσεις Υγείας των Περιφερειακών 
Ενοτήτων μετά των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

2. Στην αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι προς ειδίκευση 
ιατροί θα αναφέρουν συγκεκριμένο τίτλο ειδικότητας 
τον οποίον επιθυμούν να αποκτήσουν και το νοσοκομείο 
ή ίδρυμα στο οποίο επιθυμούν να ασκηθούν.

3. Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις προς τοποθέτηση, θα 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο σειράς προτεραιότητας 
(και σε ηλεκτρονική καταχώρηση στην επίσημη ιστοσε−
λίδα της Περιφερειακής Ενότητας) που θα τηρείται από 
την Δ/νση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, της σειράς 
λαμβανομένης από τον αριθμό και την ημερομηνία πρω−
τοκόλλου της Δ/νσης. Τα ειδικά αυτά βιβλία (Μητρώα) 
θα τηρούνται χωριστά κατά Νοσοκομείο και ειδικότητα, 
αριθμούμενα κατά σελίδες, θα φέρουν μονογραφή και 
σφραγίδα σε κάθε σελίδα και θεώρηση του προϊστα−
μένου της Δ/νσης υπηρεσίας στο τέλος του Μητρώου.

4. Εφεξής τα νοσοκομεία υποχρεούνται να στέλνουν 
με τηλεομοιοτυπία στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν.
Μέριμνας, αμέσως με την κένωση της θέσης, το ειδι−
κό έντυπο συμπληρωμένο με το ονοματεπώνυμο του 
αποχωρούντος ιατρού, τον αριθμό των προβλεπομένων 
θέσεων ιατρών στην ειδικότητα και τους υπηρετούντες 
σ’ αυτή ειδικευόμενους ιατρούς.

5. Τα νοσοκομεία υποχρεούνται να αναφέρουν − με 
τηλεομοιοτυπία (fax) −μέχρι την 15η ημέρα κάθε μήνα, 
στις Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας, τις μέχρι 
της 30ης ημέρας του ίδιου μήνα κενούμενες θέσεις 
ειδικευόμενων ιατρών μαζί με τα στοιχεία των ιατρών 
που πρόκειται να αποχωρήσουν στο διάστημα αυτό, 
καθώς και την ημερομηνία αποχώρησής τους.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
των εκάστοτε κενών θέσεων ως και του αριθμού των 
υποψηφίων, κάθε ημέρα και ώρα υποδοχής του Κοινού 
από τις ως άνω αρμόδιες υπηρεσίες.

7. Η πρόσληψη/τοποθέτηση των ιατρών που έχουν 
υποβάλει αίτηση για ειδίκευση, θα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την αναφερόμενη στις ανωτέρω παραγρά−
φους σειρά προτεραιότητας, μόλις γνωστοποιούνται 
από τα νοσοκομεία οι κενές θέσεις. Ειδικότερα, οι αρ−
μόδιες Δ/νσεις Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας − μετά 
την αντιστοίχηση των κενών θέσεων με τις αιτήσεις 
των υποψηφίων ειδικευομένων ιατρών και ύστερα από 
έλεγχο των δικαιολογητικών των ιατρών που έχουν προ−
τεραιότητα, θα αποστέλλουν αυτά με σχετική πρόταση 
στην Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων − 
Τμήμα Δ΄ του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εκδο−
θεί η τελική απόφαση πρόσληψης/τοποθέτησης.

8. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προς ειδίκευση 
ιατρών στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειακών Ενο−
τήτων της χώρας, θα συνοδεύονται από τα κατωτέρω 
αναφερόμενα δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).
• Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και επίσημη μετά−

φραση αυτού (για τους έχοντες πτυχίο κράτους−μέλους 
της Ε.Ε).

• Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και ισοτιμία
ΔΟΑΤΑΠ (φωτοτυπία) (για τους έχοντες πτυχίο από 
τρίτη χώρα).

• Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου (φωτοτυπία).
• Βεβαίωση Εγγραφής Ευρωπαίου Πολίτη (για τους 

υπηκόους κρατών−μελών της Ε.Ε.).
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (για τα 

μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή υπηκόου κράτους−
μέλους της Ε.Ε.).

• Δελτίο Μόνιμης Διαμονής ή Δελτίο Επί Μακρόν 
Διαμένοντος (για τους υπηκόους τρίτων χωρών).

• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (για τους 
ομογενείς).

• Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου και πι−
στοποιητικό ευδόκιμης άσκησης για το διάστημα της 
προεκπαίδευσης στο νοσοκομείο (εφ’ όσον ο ιατρός 
έχει υπηρετήσει την υπηρεσία υπαίθρου).

• Πιστοποιητικό νοσοκομείου για την προϋπηρεσία 
ειδίκευσης, εφ’ όσον πρόκειται για συνέχιση της ειδι−
κότητας.

• Εφ’ όσον η αίτηση αφορά τοποθέτηση στην κύρια 
ειδικότητα, να δηλώνεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της 
απόφασης τοποθέτησης στο προκαταρκτικό στάδιο.

• Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας και της 
ιατρικής ορολογίας της ειδικότητας (για τους υπηκόους 
κρατών−μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών).

9. Προκειμένου για ιατρούς που επιθυμούν να λάβουν 
δεύτερο τίτλο ιατρικής ειδικότητας, η διαδικασία πραγ−
ματοποιείται από την Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. −
Τμήμα Δ΄ και η αίτηση θα συνοδεύεται από τα εξής 
δικαιολογητικά:

• Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία).
• Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
• Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής της τοποθέτησης ως 

άμισθων υπεράριθμων, για τους επιθυμούντες την από−
κτηση δεύτερου τίτλου ειδικότητας.

• Υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής έμμισθης θέσης 
σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και περί μη άσκησης ελευ−
θέρου επαγγέλματος.

Οι ανωτέρω αναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας εντέλλονται για 
την πιστή εφαρμογή της απόφασης αυτής.

Με την έκδοση της παρούσας απόφασης αντικαθί−
σταται η υπ’ αριθμ. Δ2β/οικ.65918/10−1 −1977 Υπουργική 
Απόφαση, καθώς και η υπ’ αριθμ. Y10δ/OIK.6670/9−2−2001 
τροποποιητική αυτής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την ημερομη−
νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

F
    Αριθμ. 27458 (3)
Κατανομή Πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης στο πλαίσιο 

του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης της Ελλάδας 2007 −2013 (ΠΑΑ). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 

Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
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γικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει καθώς 
και τους εφαρμοστικούς κανονισμούς αυτού με αριθ. 
883/2006 και 885/2006.

2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης 
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την με αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013» 
(CCI No 2007GR06RPO001), όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, 
καθώς και τις τροποποιήσεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν 
τροποποίηση της αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφα−
σης της Επιτροπής των Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 79−85 του Ν. 2362/1995 
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, κ.λπ.» (ΦΕΚ Α΄ 247).

5. Τα άρθρα 41 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθη−
κε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/
22−4−2007).

6. Το Π.Δ. 402/1988 Οργανισμός του Υπουργείου Γε−
ωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007−2013», και ειδικότερα το 
άρθρο 37 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/2010).

8. Την υπ’ αριθ. 135073/03−02−2011 (ΦΕΚ Β΄ 315) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/9−9−2008 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
“Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσω−
πικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013”» (ΦΕΚ 1886Β΄), όπως 
ισχύει κάθε φορά.

9. Την αριθ. 6792/102229 (ΦΕΚ 410/26.8.2013) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τροφίμων που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 50 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄), διορίζεται ο Ιατρίδης Δημήτριος του Μιχαήλ, στη 
θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και τροφίμων, με βαθμό 2ο της Κατηγορίας 
Ειδικών Θέσεων, ο οποίος θα προΐσταται των υπηρεσιών 
του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών πόρων και υποδομών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

10. Την αριθ. 401/10−3−2010 (ΦΕΚ 355/Β/2010) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 «Προσέγγιση 
LEADER» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την αριθ. 1577/10−7−2010 υπουργική απόφαση «Λεπτο−
μέρειες εφαρμογής, σύστημα εποπτείας και ελέγχων του 
Αξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελ−
λάδας 2007−2013 (ΠΑΑ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Την με αριθ. 2049/20−04−11 (ΦΕΚ 1183/Β/09.06.2011) 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Συ−
στήματος Διαχείρισης και Έλεγχου του ΠΑΑ 2007−2013, 
όπως ισχύει κάθε φορά.

13. Την υπ’ αριθ. 5807/29−6−2009 Απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Έγκρι−
ση τοπικών προγραμμάτων προσέγγισης LEADER κα−
τόπιν ανοικτού διαγωνισμού στο πλαίσιο του Αξονα 4 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2007−2013 (ΠΑΑ) και κατανομή πιστώσεων Δημόσιας 
Δαπάνης» όπως τροποποιήθηκε με την 5954/2−7−2009 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων και συμπληρώθηκε με την 155/5−2−2010 απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

14. Τις υπ’ αριθμ. 15340/31−10−2012 (ΦΕΚ Β΄/3081/22−11−2012),
19140/26−9−2014 (ΦΕΚ Β΄/3028/10−11−2014), 21322/23−10−2014 
(ΦΕΚ Β΄/3028/10−11−2014) και 25200/9−12−2014 αποφάσεις 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
την έγκριση κατανομής πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης, 
στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 −2013 (ΠΑΑ), αποφασίζει:

Την έγκριση κατανομής πιστώσεων Δημόσιας Δα−
πάνης, στο πλαίσιο του Άξονα 4 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ), 
με βάση: 1. Την αίτηση της Ομάδας Τοπικής Δράσης, 
2. Το ποσοστό της εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης του 
Μέτρου 431 προς την πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη 
του Μέτρου 41 (<65%), ως ακολούθως:

ΦΟΡΕΑΣ (ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ
(σε euro)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA
1.000.000,00

Η παραπάνω έγκριση πιστώσεων αφοράν αποκλειστι−
κά και μόνο τα μέτρα 41 και 431 του αντίστοιχου τοπικού 
προγράμματος της ΟΤΔ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν η υπ’ αριθμ. 5807/29−6−2009 και 
5954/2−7−2009 τροποποίηση της, η 155/5−2−2010 συμπλή−
ρωσή της, καθώς και οι 15340/31−10−2012 (ΦΕΚ Β΄/3081/
22−11−2012), 19140/26−9−2014 (ΦΕΚ Β΄/3028/10−11−2014),
21322/23−10−2014 (ΦΕΚ Β΄/3028/10−11−2014), 25200/9−12−2014
(ΦΕΚ Β΄/3405/18−12−2014) υπουργικές αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

F
    Αριθμ. 75728/4281 (4)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής 

Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου 
Φλώρινας, όπως αυτή συστάθηκε με το Π.Δ. 294/ 
1982 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/29−04−1982 και τροποποιήθηκε με 
τα Π.Δ. 508/1985 (ΦΕΚ 185/τ. Α΄/04−11−1985) και Π.Δ. 
262/21−08−1996 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/21−08−1996) και τις απο−
φάσεις 5134/17−07−2000 (ΦΕΚ 955/τ. Β΄/31−07−2000) 
και 101817/7899/11−10−2006 (ΦΕΚ 1643/τ. Β΄/08−11−2006) 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μα−
κεδονίας. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 280 του Ν. 3852/2010 
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«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα−Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ. Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδο−
νίας» (ΦΕΚ 234/τ. Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 1069/1980.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του Ν. 4071/2012 

«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.

5. Το υπ’ αριθ. Π.Δ. 294/1982 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/29−04−1982) 
περί σύστασης ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και απο−
χέτευσης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευ−
σης και Αποχέτευσης Φλώρινας» όπως τροποποιήθηκε 
με τα Π.Δ. 508/1985 (ΦΕΚ 185/τ. Α΄/04−11−1985) και Π.Δ. 
262/21−08−1996 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/21−08−1996) και τις απο−
φάσεις 5134/17−07−2000 (ΦΕΚ 955/τ. Β΄/31−07−2000) και 
101817/7899/06 (ΦΕΚ 1643/τ. Β΄/08−11−2006) του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αριθ. 466/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φλώρινας περί τροποποίησης συστατικής 
πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης−Αποχέ−
τευσης Φλώρινας.

7. Την με αριθμ. 432/2012 απόφαση του Δ.Σ. Φλώρινας 
με θέμα: Επέκταση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Επιχεί−
ρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας στα όρια 
των πρώην Δήμων Κάτω Κλεινών, Μελίτης και Περά−
σματος και την εγκριτική της με Α.Π. 2441/159/13−11−2014 
(Α.Π. Δήμου Φλώρινας 33461/13−11−2014).

8. Την παράταση μέχρι τις 31/12/2014, της υποχρέωσης 
των ΔΕΥΑ για επέκταση της χωρικής τους αρμοδιό−
τητας στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 της από 31−12−2012 Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256Α΄/2012) και το με Α.Π.
οικ. 532/07−01−2013 επεξηγητικό έγγραφο του ΥΠΕΣ προς 
τους Δήμους της χώρας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη της επιχείρησης 
με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Φλώρινας» και συγκεκριμένα την παρ. 4 
του Π.Δ. 294/1982 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/29−04−1982), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τα Π.Δ. 508/1985 (ΦΕΚ 185/τ. Α΄/04−11−1985) 
και Π.Δ. 262/21−08−1996 (ΦΕΚ 191/τ. Α΄/21−08−1996) και τις 
αποφάσεις 5134/17−07−2000 (ΦΕΚ 955/τ. Β΄/31−07−2000) 
και 101817/7899/06 (ΦΕΚ 1643/τ. Β΄/08−11−2006) του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως 
εξής:

 Παρ. 4 "Περιοχή αρμοδιότητας της Επιχείρησης είναι 
η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Φλώρινας, όπως 
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 «Σύσταση Δήμων» 
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης»".

Κατά τα λοιπά ισχύει το Π.Δ. 294/1982 (ΦΕΚ 52/τ. Α΄/
29−04−1982) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 508/1985 
(ΦΕΚ 185/τ. Α΄/04−11−1985) και Π.Δ. 262/21−08−1996 (ΦΕΚ 
191/τ. Α΄/21−08−1996) και τις αποφάσεις 5134/17−07−2000 
(ΦΕΚ 955/τ. Β΄/31−07−2000) και 101817/7899/06 (ΦΕΚ 
1643/τ. Β΄/08−11−2006) του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Φλώ−
ρινας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κοζάνη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ 
F

   Αριθμ. 88502/18295 (5)
Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση, από την εφαρμογή της πεν−

θήμερης εργασίας, λειτουργίας, τα Σαββατοκύριακα 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των Ληξιαρχείων όλων 
των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ιωαννιτών Νο−
μού Ιωαννίνων για το έτος 2015.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 

παρ. Ι. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/2010), όπως σήμερα 
ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4ββ) του Π.Δ. 141/ 
2010 (Φ.Ε.Κ. 234/τ. Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 ( Φ.Ε.Κ. 98/τ. Α΄/2005 ), 
που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν 
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄/13−07−2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», όπως σήμερα ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 ( Φ.Ε.Κ. 90/τ. Α΄/2006), 
όπως σήμερα ισχύουν.

6. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του 
Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α΄/2007)», όπως σήμερα 
ισχύουν.

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του 
Ν. 1157/1981 ( Φ.Ε.Κ. 126/τ. Α΄/1981) «Περί κυρώσεως της 
από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιε−
χομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώ−
σεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων 
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” 
και τροποποιήσεως διατάξεως ταύτης».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 γ) της αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−06−2006 ΥΑ (Φ.Ε.Κ. 769/τ. Β΄/2006) 
«Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

9. Τις διατάξεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−02−2007 
ΥΑ (Φ.Ε.Κ. 293/τ. Β΄/2007) «Μεταβίβαση στους Γενικούς 
Γραμματείς Περιφερειών της αρμοδιότητας για τον 
καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των 
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»,

10. Την υπ’ αριθμό 771/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ιωαννιτών, περί καθιέρωσης κατ’ 
εξαίρεση, από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 
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λειτουργίας των Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενο−
τήτων του Δήμου Ιωαννιτών κατά τα Σαββατοκύριακα 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, για το έτος 2015.

11. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση, κατ’ 
εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, 
λειτουργίας των Ληξιαρχείων των Δημοτικών Ενοτήτων 
του Δήμου Ιωαννιτών λόγω της ιδιοτυπίας των συνθη−
κών λειτουργίας τους και των αυξημένων αναγκών τους 
(καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου κατά τα 
Σαββατοκύριακα, έκδοση αδειών τέλεσης ταφής, κ.λπ.) 
και

12. Την αριθμ. 112753/14844/24.12.2014 βεβαίωση της Δι−
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, 
για την ύπαρξη εγγεγραμμένων και εξασφαλισμένων 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Ιωαννιτών 
οικονομικού έτους 2015, για την κάλυψη της δαπάνης 
των αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες του 
προσωπικού των διοικητικών υπηρεσιών για την αμοιβή 
των Ληξιάρχων, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση, κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας, λειτουργίας των 
Ληξιαρχείων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Ιωαννιτών, κατά τα Σαββατοκύριακα και τις εξαιρέσιμες 
ημέρες για το έτος 2015, λόγω της ιδιοτυπίας των συν−
θηκών λειτουργίας τους και των αυξημένων αναγκών 
τους (καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων θανάτου, κατά 
τα Σαββατοκύριακα, έκδοση αδειών τέλεσης ταφής 
κ.λπ.), όπως ειδικότερα αναφέρονται στην υπ’ αριθμό 
771/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Ιωαννιτών (Α.Δ.Α.6625ΩΕΩ−229).

Κάλυψη Δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικονομικού 
έτους 2015 ύψους 11.000,00 ευρώ στον Κ.Α. 10.6012.201 
και 4.000,00 ευρώ, στον Κ.Α. 10.6022.200.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 30 Δεκεμβρίου 2014 

Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F

    Αριθμ. 87885/18130 (6)
 Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 

Παραμυθιάς Δήμου Σουλίου Νομού Θεσπρωτίας.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 280 παρ. Ι. του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ. Α΄/2010 ), όπως σήμερα ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. 141/ 
2010 (Φ.Ε.Κ. 234/τ. Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του 
Ν. 344/1976 (Φ.Ε.Κ. 143/τ. Α΄/1976) «Περί ληξιαρχικών πρά−
ξεων», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις όμοιες της 
παρ. 15 του άρθρου 9 του Ν. 2307/1995 (Φ.Ε.Κ. 113/τ. Α΄/ 
1995) «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουρ−

γείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή 
Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 
143/τ. Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Την υπ’ αριθμό Φ. 127080/57460/2010 (Φ.Ε.Κ. 1984/ 
τ. Β΄/2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών « Υπο−
διαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ−
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το Ν. 3852/2010».

6. Την υπ’ αριθμό 1105/2014, με αριθμό πρωτοκόλλου 
17587/16.12.2014, απόφαση της Δημάρχου Σουλίου, από 
την οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση 
των καθηκόντων Ληξιάρχου από την ίδια σε όλες τις 
δημοτικές ενότητες του Δήμου Σουλίου, λόγω των αυ−
ξημένων υποχρεώσεών της και προτείνει την ανάθεση 
καθηκόντων Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Παρα−
μυθιάς Δήμου Σουλίου, στην Αρτεμισία Παπαδοπούλου 
του Μιχαήλ, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄, σε 
αντικατάσταση της Χριστίνας Γώγου του Νικολάου η 
οποία αποχώρησε από την υπηρεσία λόγω συνταξιο−
δότησης της, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε την άσκηση των καθηκόντων Ληξιάρχου 
της Δημοτικής Ενότητας Παραμυθιάς του Δήμου Σου−
λίου Νομού Θεσπρωτίας, στην υπάλληλο του Δήμου 
Σουλίου, Αρτεμισία Παπαδοπούλου του Μιχαήλ, κλάδου 
Δ.Ε.1 Διοικητικού, με βαθμό Δ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 30 Δεκεμβρίου 2014 

Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F

    Αριθμ. 23325/257745 (7)
Τροποποίηση της αριθμ. 6466/60793/10−4−2014 (ΦΕΚ 

987/τ. Β΄/17−4−2014, ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡ10−Β24) απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, περί συγκρό−
τησης της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλο−
γικών Παραβάσεων, του άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, 
στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας – Στερεάς Ελλάδας». 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τις 
διατάξεις για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, του Μέ−
ρους Α΄ εδαφ. β΄, και των άρθρων 6, 280 I και 283 παρ. 4. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ. Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.  Α΄/
9−8−2010) και ειδικότερα τις ρυθμίσεις του άρθρου 12 
αυτού. 

4. Το υπ’ αριθ. 10812/14.3.2014 (αριθ. εγκυκλίου 9) έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Αναπτυ−
ξιακών Προγραμμάτων, Δ/νση Εκλογών, Τμήμα Εκλογών 
(ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν−ΞΛΦ).
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5. Το υπ’ αριθ. 9838/18−3−2014 (ορθή επανάληψη) έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Αναπτυ−
ξιακών Προγραμμάτων, Δ/νση Εκλογών, Τμήμα Εκλογών, 
με θέμα τη συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών 
και Εκλογικών Παραβάσεων.

6. Την υπ’ αριθ. 6466/60793/10−4−2014 (ΦΕΚ 987/τ.Β΄/
17−4−2014, ΑΔΑ: ΒΙ09ΟΡ10−Β24) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτρο−
πή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, του 
αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 8281/78399/2−5−2014 (ΦΕΚ 
1303/τ. Β΄/22−5−2014, ΑΔΑ: ΒΙΙΟΟΡ10−ΚΔΘ) απόφαση της 
ιδίας ως άνω Γενικής Γραμματέως. 

7. Το υπ’ αριθμ. 6478/22−12−2014 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Οικο−
νομικών, με το οποίο υποδεικνύεται για αντικατάσταση 
μέλος της εν λόγω Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.

8. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ως άνω Επι−
τροπής, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 6466/60793/10−4−2014 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την οποία συγκρο−
τήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών 
Παραβάσεων, του άρθρ. 12 του Ν. 3870/2010, στην έδρα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερε−
άς Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 
8281/78399/2−5−2014 όμοια, ως προς την παράγραφο 4 
αυτής και συγκεκριμένα ως εξής:

4. Περικλή Πολύζο με Α.Δ.Τ. ΑΒ 431821, Προϊστάμενο 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας − Εφορι−
ακό ΠΕ/Β΄, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Ιω−
άννα Γιαννοπούλου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 612383, αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ−
λάδας − Εφοριακό ΠΕ/Β΄.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 6466/ 
60793/10−4−2014 (ΦΕΚ 987/Β΄) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – 
Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 8281/78399/2−5−2014 (ΦΕΚ 1303/Β΄) όμοια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 31 Δεκεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
   Αριθμ. 31992 (8)

Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Νιγρίτας. 

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός Πε−

ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».
2. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−

σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 
66/Α΄/22−3−2012) «Διαχείριση και προστασία ακινήτων 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθ−
μιση Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 674/1977.
5. Την με αριθ. 461114 (9980)/18−11−2014 απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/B΄/
21−11−2014) «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων 
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙ−
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελε−
στικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Τα κτηματολογικά στοιχεία, πίνακες και διαγράμ−
ματα του διενεργηθέντος το έτος 2007 εκούσιου ανα−
δασμού αγροκτήματος Νιγρίτας.

7. Τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφίας, 
Εποικισμού και Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι−
κονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών, αποφασίζει: 

Προβαίνει στην κύρωση του νέου κτηματικού καθεστώτος 
που διαμορφώθηκε με τον εκούσιο αναδασμό έτους 2007 
στην κτηματική περιοχή αγροκτήματος Νιγρίτας, όπως 
αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή 
Αναδασμού Κτηματολογικούς Πίνακες και Διαγράμματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Σέρρες, 23 Δεκεμβρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

F 
   Αριθμ. απόφ. 1467 (9)
Μεταβίβαση σχολικής περιουσίας του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΝΑΥΠΛΙΟΥ στο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολογι−
κό Γραφείο Ναυπλίου. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1894/1990, όπως τροπο−

ποιήθηκε με το άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 2009/1992 και το 
άρθρο 2 παρ. 12 περ. α΄ του Ν. 3027/2002.

2. Το άρθρο 5 παρ. 6 του Ν. 1894/1990.
3. Το άρθρο 274 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποι−

ήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 8 του Ν. 3536/2007 με το 
άρθρο 20 παρ. 24 και 25 του Ν. 3731/2008.

4. Το άρθρο 41 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14−4−2014).
5. Την αρ. πρωτ. 90190/5746/4−11−2014 διαπιστωτική 

απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. μεταβίβασης ακίνητης 
και κινητής σχολικής περιουσίας του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΝΑΥΠΛΙΟΥ στο Δήμο Ναυπλιέων.

6. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει μεταγρα−
φεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 
Ναυπλίου και δεν έχει καταχωρηθεί στο τηρούμενο 
κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού γραφείου 
Ναυπλίου, αποφασίζουμε:

Τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο Ναυπλίου και 
στο Κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού Γραφεί−
ου Ναυπλίου της ανωτέρω υπ’ αριθ. 90190/5746/4−11−2014 
Διαπιστωτικής Απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. μετα−
βίβασης στο Δήμο Ναυπλιέων της ακίνητης και κινητής 
σχολικής περιουσίας του 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ναύπλιο, 17 Νοεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ  
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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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