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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 803
1 Απριλίου 2014

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου ενιαί−
ου νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης, λειτουργί−
ας και ελέγχου των Μη Κυβερνητικών Οργανώ−
σεων. .........................................................................................................
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου. ....................................
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμι−
ας Εκπαίδευσης− Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου
με ΜΦΠΑΔ. ...........................................................................................
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης− Λυκείου. .................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και
του Τμήματος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης, για το 2014. .......................................
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού για
τον ποιοτικό έλεγχο οίνων. ..................................................
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας
έτους 2014. ...........................................................................................

Άρθρο 1
Σύσταση Επιτροπής
1
2

3
4

5
6
7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ419
(1)
Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίου ενιαίου
νομοθετικού πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και
ελέγχου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρ−
θρου 25 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 83/2012 «Διορισμός του Αντωνίου Σαμαρά
του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας
Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ Α΄ 140).

1. Συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη ενιαίου νομο−
θετικού πλαισίου οργάνωσης, λειτουργίας και ελέγχου
των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
2. Στην Επιτροπή συμμετέχουν:
α. Μιχελάκης Ιωάννης, Υπουργός Εσωτερικών, ως
πρόεδρος με αναπληρωτή τον Συρίγο Άγγελο, Γενι−
κό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του
Υπουργείου Εσωτερικών,
β. Καράκωστας Ιωάννης, ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ,
Προϊστάμενος Νομικού Γραφείου της Γενικής Γραμμα−
τείας Πρωθυπουργού,
γ. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτι−
κής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου,
δ. Μπακοπούλου Ευτυχία, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ Υπουρ−
γείο Εξωτερικών,
ε. Σέββος Χρήστος, εφοριακός−ελεγκτής βεβαίωσης
και είσπραξης των εσόδων του Κράτους, Υπουργείο
Οικονομικών,
στ. Φαρμάκης Επαμεινώνδας, οικονομολόγος, πρόε−
δρος και διευθύνων σύμβουλος εταιρείας Συμβούλων
Φιλανθρωπίας «Ελπίς»,
ζ. Σουφλής Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος
ΔΣ ΜΚΟ «Κίνηση Πολιτών για μια ανοιχτή κοινωνία»,
η. Πατσούρης Ευθύμιος, νομικός σύμβουλος Ιδρύματος
Μποδοσάκη,
θ. Ποταμίτης Ευστάθιος, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
ι. Γεωργόπουλος Λεωνίδας, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
ια. Κεραμέως Νίκη, δικηγόρος.
3. Καθήκοντα διοικητικής υποστήριξης της Επιτρο−
πής αναλαμβάνουν οι Χατζηαναγνώστου Παναγιώτα,
ειδικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών
και Θραψανιώτη Μαρία, ειδικός συνεργάτης του Γενι−
κού Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του
Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Η Επιτροπή θα λειτουργεί αμισθί.
5. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται μέχρι την παρά−
δοση στον Πρωθυπουργό του ως άνω σχεδίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/31796/Δ5/10−4−2009 απόφαση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιωτικού Νηπιαγω−
γείου στην εταιρεία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ − ΜΑ−
ΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ O.E.» και την υπ’ αριθμ. Φ. 17.1/8316/4−
7−2012 ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυνσης
Α/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
6. Την από 26−06−2013 αίτηση της νομίμου εκπροσώπου
Δημητρούλα Παρασκευής της εταιρείας «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ − ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ O.E.» με την
οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπίων, καθώς και
την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία η κτηριακή
υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου ανταποκρίνεται στις
κτηριολογικές προϋποθέσεις του Ν. 4093/2012 όπως
τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013 και ν. 4152/2013.
7. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στην
εταιρεία «ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ − ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗ−
ΤΡΟΥΛΑ O.E.» άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου για αριθμό νηπίων είκοσι
πέντε (25). Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ − ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ O.E.» το οποίο θα
λειτουργήσει στην οδό Σπερχειού 10, στο Χαλάνδρι με
νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων την Δημητρούλα Παρασκευή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2014

Μαρούσι, 22 Ιανουαρίου 2014

Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη σύνταξη σχεδίου ενι−
αίου νομοθετικού πλαισίου προκειμένου να θεσπιστούν
ενιαία κριτήρια οργάνωσης, λειτουργίας, διαφάνειας
ελέγχου και χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής
1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρό της ή τον
αναπληρωτή του, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διά−
ταξη, καθώς και τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.
2. Η Επιτροπή για τη διευκόλυνση του έργου της ζητεί
πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς
και υπηρεσίες, οι οποίες οφείλουν να τις παρέχουν
εγκαίρως και ενημερώνεται με εισηγήσεις από τα αρ−
μόδια Υπουργεία.
3. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του
δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
εκπροσώπους φορέων του δημοσίου τομέα, οι οποίοι
έχουν στις αρμοδιότητές τους Μη Κυβερνητικές Οργα−
νώσεις εκπροσώπους μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
καθώς και άλλους φορείς και ιδιώτες, οι οποίοι δύνανται
να συνδράμουν στο έργο της Επιτροπής.
Άρθρο 4

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/ 149549/Δ5
(2)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΑ/149547/Δ5
(3)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης− Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με
ΜΦΠΑΔ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/77 Α΄ 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 Α΄ 222, «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013, Α΄ 18 «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις»
και όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής... και 4127/2013».
3. Την υπ’ αριθμ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
Ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών...
ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (Α΄ 244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013−2016». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώ−
του του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρ−
μογής... και 4127/2013».
3. Την υπ’ αριθμ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
Ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
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4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών...
ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 16/10968/07−12−2006 της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας απόφαση χορήγησης
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης της Μπρου−
σκέλη Αιμιλίας.
6. Την υπ’ αριθμ. Φ.2/113222/Δ5/04−09−2008 άδεια ίδρυ−
σης του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ. και την υπ’ αριθμ. 3958/18−06−2012
απόφαση ανανέωσης άδειας λειτουργίας της Διεύθυν−
σης ΠΕ Πιερίας.
7. Την από 02−07−2013 αίτηση της Μπρουσκέλη Αιμι−
λίας με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός των νηπί−
ων καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την
οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου
ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του
Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στη
Μπρουσκέλη Αιμιλία άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης −Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου
στη ΜΦΠΑΔ «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ», για αριθμό νηπίων 15. Ο
διακριτικός τίτλος της Άδειας ίδρυσης και λειτουργί−
ας είναι: «Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο − Μπρουσκέλη
Αιμιλία». Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό
Κολοκοτρώνη 13, στην Κατερίνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

4. Την υπ’ αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για
τη χορήγηση... και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324).
5. Την υπ’ αριθμ. Δ/20202α/22−07−1980 μεταβίβαση
άδειας ίδρυσης του ΥΠΕΠΘ και την υπ’ αριθμ. 14673/
17−07−2012 ανανέωση άδειας λειτουργίας της Διεύθυν−
σης Β/θμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας.
6. Την από 31−05−2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώ−
που Δερβέναγα Αγγέλου της εταιρείας «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ
ΑΕΕ» καθώς και την υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την
οποία η κτηριακή υποδομή του υπό ίδρυση σχολείου
ανταποκρίνεται στις κτηριολογικές προϋποθέσεις του
Ν. 4093/2012. όπως τροποποιήθηκε από τους Ν. 4111/2013
και Ν. 4152/2013.
7. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Συμεών Κεδί−
κογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.Ε.» άδεια ιδιωτικού Σχολείου
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης− Λυκείου, 9 αιθουσών. Ο
διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας είναι:
«Ιδιωτικό Λύκειο − ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ Α.Ε.Ε.». Το ιδιωτικό
Λύκειο θα λειτουργήσει στην οδό Λουκή Ακρίτα 10, στο
Ψυχικό, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων τον Δερβέναγα Άγγελο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Οκτωβρίου 2013

F
Αριθμ. 214/27646
(5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και του Τμήμα−
τος Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρο−
δόπης, για το 2014.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

F
Αριθμ. Φ.2.Α/ 195267/Δ5
(4)
Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης− Λυκείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/77 Α΄ 244.
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3. της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 Α΄ 222. «Έγκριση Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013−2016». όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του Ν. 4111/2013. Α΄ 18 «Συνταξιοδοτικές ρυθμί−
σεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικα−
ταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του
Ν. 4152/2013 Α΄ 107 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 10135/ΙΑ/18−11−2012 υπουργική από−
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κα−
τάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
Ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

Μαρούσι, 19 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/2003), «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και OTA και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15−3−2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) όπως ισχύουν σήμερα.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20β του Ν. 248/1914 (ΦΕΚ
110/τ.Α΄/1914) «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/
τ.Α΄/71997) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για
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τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/τ.Α΄/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/
14−11−2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτι−
κές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
7. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
8. Το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη προ−
σωπικού για τη στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσι−
ών στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και στο Τμήμα
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.
9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι
εργάσθηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται πέραν
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του
κανονικού ωραρίου εργασίας.
10. Την ανάγκη για την διενέργεια των πάσης φύσεως
κτηνιατρικών και συναφών ελέγχων και μετά το πέρας
του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων.
11. Το γεγονός ότι για την παραπάνω υπερωριακή
απασχόληση έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις
στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 στον
ειδικό φορέα 0292, ΚΑΕ 0511 της Περιφέρειας Ανατολι−
κής Μακεδονίας − Θράκης, εγκρίνουμε:
α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή,
κατά τις απογευματινές ώρες για τους υπαλλήλους της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης καθώς και του Τμήματος Κτηνι−
ατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ως εξής:
Ο συνολικός αριθμός των ωρών υπερωριακής απα−
σχόλησης για το έτος 2014 θα είναι 1.400 ώρες για
απογευματινή εργασία και ο αριθμός των υπαλλήλων
που θα απασχοληθούν είναι δώδεκα (12).
β) Το αντικείμενο απασχόλησης των υπερωριακά εργα−
ζόμενων υπαλλήλων θα είναι: 1) Η εφαρμογή του Σχεδίου
Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση και εξάλειψη
της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (κλινική επιτήρηση,
εφαρμογή περιοριστικών μέτρων, θανάτωση προσβε−
βλημένων κοπαδιών), 2) Αστυκτηνιατρικοί Έλεγχοι, 3)
Επίσημοι έλεγχοι καταστημάτων και εγκαταστάσεων πα−
ραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων Ζωικής
Προέλευσης, 4) Εξαγωγές ζώντων ζώων και προϊόντων
Ζωικής Προέλευσης, 5) Εφαρμογή Προγραμμάτων Εξυγί−
ανσης της κτηνοτροφίας (Φυματίωσης−Βρουκέλλωσης−
Μελιταίου Πυρετού−Λύσσας κ.λπ.), 6) Διενέργεια ελέγχων
για την προστασία των ζώων στις εκτροφές, κατά την
μετακίνηση, την θανάτωση ή τη σφαγή τους, 7) Κτηνια−
τρικοί έλεγχοι για τα παραγόμενα Ζωικά υποπροϊόντα,
8) καταχωρήσεις στην Κτηνιατρική Βάση δεδομένων της
σήμανσης και καταγραφής των παραγωγικών ζώων και
των δεδομένων των Προγραμμάτων εξυγίανσης.
γ) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται
κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για
κάθε υπάλληλο.

δ) Για τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης και το Τμήμα Κτη−
νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα
εκδοθεί κοινή απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπε−
ρωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο
απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απα−
σχόλησης για τον κάθε ένα, κατά μήνα.
ε) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής θα
βεβαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή−
λων και θα τηρείται ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά
παρασχεθέν έργο.
στ) Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει για το
έτος 2014, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των επτά
(7.000,00) χιλιάδων ευρώ για τις απογευματινές ώρες
και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού
του οικονομικού έτους 2014, Ειδικού φορέα 0292 και
ΚΑΕ 0511.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 27 Φεβρουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 1102
(6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού για
τον ποιοτικό έλεγχο οίνων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διδάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010)
άρθρο 186 παρ. ΙΙ. τομέας Β΄ υποτομέας β΄ αριθμ. 26 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011) «Υπερωριακή Απασχόληση» και τις
διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−04−2012).
4. Το άρθρο 27 του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α΄/20−10−2008).
5. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α΄/
09−09−1999).
6. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−03/2010).
7. Την υπ’ αριθμ. 35/2−1−2014 ΑΔΑ ΒΙΡ37Λ1−Γ2Ε απόφαση
Ανάληψης δέσμευσης ποσού 5.000 Ευρώ, όπως καταχω−
ρήθηκε με την α/α 57 αντίστοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων
και πληρωμών της ΥΔΕ Μεσσηνίας.
8. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Υπηρεσί−
ας μας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
για τον ποιοτικό έλεγχο οίνων, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προ−
σωπικού που ασχολείται στο πρόγραμμα ελέγχου οίνων
από την δημοσίευση της παρούσας και έως 31 Δεκεμ−
βρίου 2014 ως κατωτέρω:
Γεωπόνοι τέσσερις (4) − απογευματινές πεντακόσιες
εξήντα (560) ώρες.
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) ο αριθμός των ωρών απο−
γευματινής υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, δεν
μπορεί να υπερβαίνει τις (20) ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Με απόφαση του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Τριφυλίας θα καθορίζονται οι μήνες
της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή και
ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον κάθε υπάλλη−
λο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του ποιοτικού
ελέγχου κρασιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της.
Κυπαρισσία, 28 Φεβρουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Αριθμ. 2798
(7)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας
έτους 2014.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄ 07−06−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999/ΦΕΚ 154 Α΄.
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, ΦΕΚ 40 Α΄.
5. Το άρθρο 25 παρ.7 του Ν. 2738/1999, ΦΕΚ 180 Α΄.
6. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011, ΦΕΚ 226Α΄/2011 και
την τροποποίηση αυτού με το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85Α΄/2012).
7. Το υπ’ αριθμ. 13124/152978/9−12−2013 και το υπ’ αριθμ.
1423/18890/10−02−2014 έγγραφα του Υπ.Α.Α.Τ. «Έναρξη
προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου
της ελιάς για το έτος 2014», «Πρόγραμμα δακοκτονίας
έτους 2014».
8. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−
κόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014,
τις απογευματινές ώρες λόγω της φύσης του προγράμ−
ματος.

9. Την υπ’ αριθμ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημο−
σιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία
η διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προ−
σωπικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτο−
νίας 2014 από την δημοσίευση της παρούσας και έως
31 Δεκεμβρίου 2014 ως κατωτέρω:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

Διευθυντής Δακοκτονίας
Επόπτης Δακοκτονίας (για καθέναν)

200
200x3

Λογιστής Δακοκτονίας

200

Γραμματέας Δακοκτονίας

200

ΣΥΝΟΛΟ

1200

Η κατανομή των ωρών απογευματινής υπερωριακής
απασχόλησης ανά υπάλληλο θα γίνει με κοινή απόφαση
του Διευθυντή Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
της Π.Ε. Εύβοιας και του Διευθυντή εργασιών Δακοκτο−
νίας. Υπεύθυνος παρακολούθησης του προγράμματος
ορίζετε ο Διευθυντής Εργασιών Δακοκτονίας
Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με
αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (8.000,00), θα
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους
2014 (Απόφαση 2751/10−02−2014, ΑΔΑ:ΒΙΡ5Ν−03Ψ) του
Υπουργείου Εσωτερικών προς κάλυψη δαπανών του
προγράμματος Δακοκτονίας, που έχουν αναπτυχθεί
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλά−
δας στον Φορέα 073 Κ.Α.Ε. 0511 και 0512.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της.
Χαλκίδα, 24 Φεβρουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
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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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02008030104140008*

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

