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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 555/0056
(1)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του
ΕΛΛΑΔΑ − ΠΓΔΜ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ
ΕΕΣ Ελλάδα−ΠΓΔΜ.

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ−
γα του ΕΛΛΑΔΑ − ΠΓΔΜ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα−ΠΓΔΜ...............................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή−
λων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύ−
πτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτι−
κού Πλαισίου Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. ......................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυ−
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Κουκο−
δήμου........................................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμ−
ματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. ......................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυ−
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Δεμερ−
τζόπουλου. ...........................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των. ............................................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.....................................
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Ραδιοτη−
λεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου −Ερμούπο−
λης» (Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε). .............................................................................
Τροποποίηση της αριθμ. 566/31−1−2011 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης περί ανάθεσης ληξιαρχικών
καθηκόντων του Δήμου Σερρών.......................................
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013»
(ΦΕΚ Α΄ 267).
2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).
5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».
6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού
και Ελέγχων κλπ (Δ51 και Δ56).
7. Την αριθμ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά−
φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά−
των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι−
κής / Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου
Οικονομικών» (Άρθρο 2, οτοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).
8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου
16 του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).
9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).
10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2014.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 437,22€ για την αμοιβή
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).
12. Την εγκεκριμένη στην αριθ. 600/13−06−2014 συνε−
δρίαση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αριθ. 601/20−06−2014 συνεδρίαση Πρόγραμ−
μα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2013 έως
30/06/2014, αποφασίζουμε:
1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΜΟΔ Α.Ε.» (κωδ. 1) της Πράξης
«Technical Assistance of the IPA Cross−Border Programme
“Greece − the Former Yugoslav Republic of Macedonia
2007−2013”» (κωδ. 904039) (Δικαιούχος: «ΜΟΔ Α.Ε.») στο
πλαίσιο του ΕΛΛΑΔΑ − ΠΓΔΜ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ
Ελλάδα− ΠΓΔΜ.
2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Φ 355006, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.
− ΒΛΑΣΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ του ΘΩΜΑ, με Α.Δ.Τ., υπάλληλος
της 52ης Δ/νσης «Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολό−
γησης Ελέγχων» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών,
ως μέλος.
− ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
Π 046416, υπάλληλος της 56ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και επιχει−
ρησιακών προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ
Δημοσιονομικών, ως μέλος.
3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
α) στις 14/07/2014 στην έδρα της ΕΥΔ/ΚΤΓ του ΕΠ
ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΠΓΔΜ 2007− 2013 στη Θεσσαλονίκη και
β) από 16/07 έως και 17/07/2014 στην έδρα του Δικαι−
ούχου «ΜΟΔ Α.Ε.» της πράξης, στην Αθήνα.
Διευκρινίζεται ότι η 13/07/2014 είναι ημέρα μετάβασης
της ομάδας ελέγχου από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα ελέγχου θα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη στις
14/07/2014, προκειμένου να διενεργήσει στη συνέχεια
άλλο έλεγχο σε πράξη του ΕΠ ΕΕΣ ΕΛΛΑΔΑ − ΑΛΒΑΝΙΑ
2007−2013, για τον οποίο θα εκδοθεί σχετική απόφαση.
4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.
5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.
6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 430/Γ΄/18.7.2014.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ
F
Αριθμ. 114710/ Δ13
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργα−
νικές θέσεις στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Δι−
αχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στή−
ριξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τΑ)» εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 ΚΥΑ «Επέκταση
των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215 τ.Β΄05/02/2004).
4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά
€ 109.000,00 αριθμ. 101382/Δ13 01/07/2014.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά € 1.900,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά
αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις στο γραφείο του Ειδικού Γραμμα−
τέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία και
την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Πολιτικών
Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 2 υπαλλήλους
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές
θέσεις στο γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρι−
σης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014 και έως 120
ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να κα−
λυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανάγκες
των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 1.900,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 114708/Δ13
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργα−
νικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Κουκοδήμου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α)» εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215 τ.Β΄05/02/2004).
4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά
€ 109.000,00 αριθμ. 101382/Δ13 01/07/2014.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 11.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά
αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υφυπουργού Κ.
Κουκοδήμου κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία, αλλά και την κάλυψη αυξημένων αναγκών
των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 9 υπαλλήλους
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές
θέσεις στο γραφείο του Υφυπουργού Κ. Κουκοδήμου για
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014 και
έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, προκειμένου
να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες
ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 11.000,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 114704/Δ13
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμμα−
τέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α)» εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215 τ.Β΄05/02/2004).
4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά
€ 109.000,00 αριθμ. 101382/Δ13 01/07/2014.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά € 4.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά
αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία
και την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Πολιτικών
Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 4 υπαλλήλους
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές
θέσεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Θρησκευ−
μάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014 και
έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, προκειμένου
να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες
ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 4.000,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργα−
νικές θέσεις στο γραφείο του Υφυπουργού Α. Δεμερ−
τζόπουλου για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως
31/12/2014 και έως 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλλη−
λο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες
ή και έκτακτες ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 11.000,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 114707/Δ13
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουρ−
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Δεμερτζόπουλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α)» εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215 τ.Β΄05/02/2004).
4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά
€ 109.000,00 αριθμ. 101382/Δ13 01/07/2014.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά 11.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά
αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υφυπουργού Α. Δε−
μερτζόπουλου κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη
λειτουργία, αλλά και την κάλυψη αυξημένων αναγκών
των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 9 υπαλλήλους

Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

F
Αριθμ. 114702/Δ13
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τΑ)» εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215 τ.Β΄05/02/2004).
4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά
€ 109.000,00 αριθμ. 101382/Δ13 01/07/2014.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά € 9.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19−110) του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά
αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, αλλά
και την κάλυψη αυξημένων αναγκών των Πολιτικών Γρα−
φείων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 8 υπαλλήλους
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργανικές
θέσεις στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα για χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης στη Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2014 και για μέχρι
120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο, προκειμένου να
καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτακτες ανά−
γκες των Πολιτικών Γραφείων του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 9.000,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
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νικές θέσεις στο γραφείο του Υπουργού καθώς και 2
δημοσιογράφων που υπηρετούν στο γραφείο τύπου και
δημοσιών σχέσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων για χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως
31/12/2014 και για 120 ώρες συνολικά για κάθε υπάλλη−
λο, προκειμένου να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες
ή και έκτακτες ανάγκες των Πολιτικών Γραφείων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 24.000,00 συνολικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 114699/Δ13
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν ορ−
γανικές θέσεις στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

F
Αριθμ. 50254
(8)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της «Ραδιοτη−
λεοπτικής Επιχείρησης Δήμου Σύρου −Ερμούπολης»
(Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α΄) «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 2/78400/0022 14−11−2011 «Παροχή οδηγιών
για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφα−
λαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 τ.Α)» εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.
3. Την αριθμ. οικ.2/7093/0022/5−4−2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215 τ.Β΄05/02/2004).
4. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης ύψους συνολικά
€ 109.000,00 αριθμ. 101382/Δ13 01/07/2014.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινόμενων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά € 24.000,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα−
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ.19−110) του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων όπως θα διαμορφωθεί με τα ποσοστά
αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
6. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των
ατόμων που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν
οργανικές θέσεις στο γραφείο του Υπουργού κρίνεται
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία, αλλά και την
κάλυψη αυξημένων αναγκών των Πολιτικών Γραφείων
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφα−
σίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, για 20 υπαλλήλους
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
που υπηρετούν με διάθεση και δεν καλύπτουν οργα−

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως αυτός ισχύει
σήμερα.
β) Του Π.Δ. 143/23−12−2010 (ΦΕΚ 236/27−12−2010/τ.Β΄)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
γ) Των άρθρων 226−270 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄)
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
δ) Το άρθρο 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κύρωση
της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης
και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 4157/30−1−1989 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Β΄/14−2−1989)
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Σύσταση Δημοτι−
κής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δήμου Άνω Σύρου − Κυ−
κλάδων», όπως τροποποιήθηκε από τις 9402/19−8−1999
(Φ.Ε.Κ. 1746/τ.Β΄/15−9−1999) και 3338/15−5−2003 (Φ.Ε.Κ.
700/τ.Β΄/4−6−2003) αποφάσεις του Γενικού Γραμμα−
τέα της πρώην Περιφέρειας Νοτίου και την υπ’ αριθμ.
5686/1196/14−3−2012 (Φ.Ε.Κ. 1107/τ.Β΄/10−4−2012) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου.
3. Την 151/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σύρου−Ερμούπολης με την οποία εγκρίνει την τροπο−
ποίηση της Συστατικής Πράξης της Ραδιοτηλεοπτικής
Επιχείρησης Δήμου Σύρου − Ερμούπολης − Ρ.Ε.ΔΗ.ΣΕ με
σκοπό να περιορισθεί μόνον στην λειτουργία Ραδιοφω−
νικού και Τηλεοπτικού Σταθμού.
4. Την υπ’ αριθμ. 18898/17−06−2014 βεβαίωση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου−Ερμούπολης,
αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 4157/30−1−1989 (Φ.Ε.Κ.
101/τ.Β΄/14−2−1989) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
«Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δήμου
Άνω Σύρου − Κυκλάδων», όπως τροποποιήθηκε από τις
9402/19−8−1999 (Φ.Ε.Κ. 1746/Β΄), 3338/15−5−2003 (Φ.Ε.Κ. 700/
Β΄) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της πρώην Πε−
ριφέρειας Νοτίου και την υπ’ αριθμ. 5686/1196/14−3−2012
(Φ.Ε.Κ. 1107/Β) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με σκοπό να περιορισθεί
μόνον στην λειτουργία Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού
Σταθμού, ως εξής:
1. Σκοπός της επιχείρησης (Ρ.Ε.ΔΗ.ΣΕ) είναι: Η λει−
τουργία Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού Σταθμού χωρίς
εμπορική ή κερδοσκοπική δραστηριότητα,πέραν αυτών
που η νομοθεσία ρητώς και ευθέως προβλέπει, με σκοπό
την αντικειμενική ενημέρωση, καλαίσθητη ψυχαγωγία,
εκπολιτισμό, προαγωγή δημοτικών συμφερόντων, κ.λπ.,
που αφορούν στους Δημότες της περιφέρειας του Δή−
μου Σύρου − Ερμούπολης και θα λειτουργεί στα πλαί−
σια των διατάξεων του Ν.1730/1987, του Π.Δ. 25/1988,του
Ν.2328/1995 σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Συντάγ−
ματος και το άρθρο 277 παρ. 8 του Π.Δ. 410/1995, δεν θα
έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ασφαλώς δεν θα δύνα−
ται να επιβάλλει τέλη, έτσι ώστε να είναι αδύνατον να
εξασφαλισθεί η λειτουργία της κατ’ άλλο τρόπο, ειμή
μόνον με την νομοθετικά κατοχυρούμενη οικονομική
αρωγή του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2. Η Ραδιοτηλεοπτική Επιχείρηση Δήμου Σύρου−Ερ−
μούπολης (Ρ.Ε.ΔΗ.Σ.Ε.) διοικείται από επταμελές (7)
Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου τα μέλη ορίζονται
μαζί με τους αναπληρωτές, από το Δημοτικό Συμβούλιο
Σύρου−Ερμούπολης, με την ιδία απόφαση δε, ορίζονται
ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμ−
βουλίου. Από τα μέλη τρία (3) είναι αιρετοί εκπρόσωποι
του Δήμου Σύρου−Ερμούπολης, από τα οποία ένα (1)
προέρχεται από τη μειοψηφία, ένα (1) μέλος είναι εκπρό−
σωπος των Πολιτιστικών Συλλόγων του Δήμου Σύρου−
Ερμούπολης και τα άλλα τρία (3) μέλη είναι δημότες ή
κάτοικοι του Δήμου Σύρου−Ερμούπολης, οι οποίοι πρέπει
να έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της επιχείρησης.
Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ίση με τη
θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθμ. 4157/
30−1−1989 (Φ.Ε.Κ. 101/τ.Β΄/14−2−1989) απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών «Σύσταση Δημοτικής Επιχείρησης
Ραδιοφωνίας Δήμου Άνω Σύρου − Κυκλάδων», όπως
τροποποιήθηκε από τις 9402/19−8−1999 (Φ.Ε.Κ. 1746/
τ.Β΄/15−9−1999), 3338/15−5−2003 (Φ.Ε.Κ. 700/τ.Β΄/4−6−2003)
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της πρώην Περι−
φέρειας Νοτίου και την υπ’ αριθμ. 5686/1196/14−3−2012
(Φ.Ε.Κ. 1107/τ.Β΄/10−4−2012) απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου−
Ερμούπολης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 16 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Αριθμ. 11046
(9)
Τροποποίηση της αριθμ. 566/31−1−2011 απόφασης του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας−Θράκης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκό−
ντων του Δήμου Σερρών.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 6 του
Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης», (ΦΕΚ 87Α΄/07−06−2010).
2. Το Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α΄/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων».
4. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
5. Την αριθμ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/Β΄/16−8−2013)
απόφασή μας περί «Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογρα−
φής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμ−
ματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.
6. Την αριθμ. 566/31−1−2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.
περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Σερ−
ρών (ΦΕΚ 65/τ.Γ΄/7−2−2011).
7. Το αριθμ. 32165/6−6−2014 έγγραφο του Δήμου Σερρών,
με το οποίο προτείνεται η ανάθεση καθηκόντων ληξιάρ−
χου: α) στη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως στο Δημοτικό
υπάλληλο Βερβέρη Δημήτριο, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίω−
σης Υποθέσεων Πολιτών, σε αντικατάσταση της ορισθεί−
σης με την αριθμ. 566/31−1−2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ.,
Θεοδωρίδου Αργυρούλας, δημοτικής υπαλλήλου και β) στη
Δημοτική Ενότητα Κ. Μητρουσίου στο Δημοτικό υπάλλη−
λο Κουρτίδη Μακεδώνα, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών, σε αντικατάσταση της ορισθείσης με
την αριθμ. 566/31−1−2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ., Βοζίκη
Αικατερίνης, δημότισσας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 566/31−1−2011 απόφαση του
Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. ως προς τον ορισμό ληξιάρχου: α) στη Δημο−
τική Ενότητα Σκουτάρεως στο Δημοτικό υπάλληλο Βερβέ−
ρη Δημήτριο, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων
Πολιτών, σε αντικατάσταση της ορισθείσης με την αριθμ.
566/31−1−2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ., Θεοδωρίδου Αργυ−
ρούλας, δημοτικής υπαλλήλου και β) στη Δημοτική Ενότητα
Κ. Μητρουσίου στο Δημοτικό υπάλληλο Κουρτίδη Μακεδώ−
να, του κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, σε
αντικατάσταση της ορισθείσης με την αριθμ. 566/31−1−2011
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ., Βοζίκη Αικατερίνης, δημότισσας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 566/31−1−2011 απόφαση
του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ 65/τ.Γ΄/7−2−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Πρόσωπων Θεσσαλονίκης
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ
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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

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 €

−

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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