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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. Δ6Α 1035397 ΕΞ2014 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ2013/15−1−

2013 υπουργικής απόφασης (Β΄ 215) «Συγκρότηση 
άμισθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικής Επιθεώρησης, για την αξιολόγηση των 
Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεω−
ρητών και έργο αυτής». 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 17 του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 

(Α΄ 180), «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθε−
σίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και 
τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας 

Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως ισχύει. 

β) Της παραγράφου 22 του άρθρου 2 του Ν. 2343/1995 
(Α΄ 211) «Αναδιοργάνωση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 89 του Π.Δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

 δ) Του Π.Δ. 167/1996 (Α΄128) «Τροποποίηση διατάξεων 
του Π.Δ. 284/88 ‘‘Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών …’’», 
του Π.Δ. 211/1996 (Α΄166) «Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρή−
σεων», και του Π.Δ. 156/2001 (Α΄ 129) «Οργανισμός της Οι−
κονομικής Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών και 
αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών αυτής», όπως ισχύουν.

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονο−
μασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας»…» και του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

στ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του 
Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 – Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό−
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 
2016», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

ζ) Της υποπαραγράφου α’ της παρ. 9 του άρθρου 34 
του Ν. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, 
παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

η) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις».

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

2. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ2013/15−1−2013 (Β΄ 215) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση άμι−
σθης διαρκούς Επιτροπής στη Γενική Διεύθυνση Οικονο−
μικής Επιθεώρησης για την αξιολόγηση των Πορισματι−
κών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών και έργο 
αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. 
Δ6Α 1045052 ΕΞ2013/8−3−2013 (Β΄ 756) και Δ6Α 1143158 
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ΕΞ2013/17−9−2013 (Β΄ 2370) αποφάσεις του Γενικού Γραμ−
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1153490 ΕΞ2013/8−10−2013 (Β΄ 2579) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων «Μετονομασία, συγχώνευση, ανακαθορι−
σμός των αρμοδιοτήτων και της εσωτερικής διάρθρωσης 
Διευθύνσεων Γενικών Διευθύνσεων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την από 18/11/2013 αίτηση του Δημήτριου Μπίσσα, 
αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής, με την οποία 
ζητά την εξαίρεσή του από τα συλλογικά όργανα, στα 
οποία συμμετείχε εκ της θέσεώς του ως Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης Προσωπικού Επιθεώρησης.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ2Γ 1007050 ΕΞ2014/10−1−2014 (ΑΔΑ: 
ΒΙΨΠΗ−ΓΒΞ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενι−
κής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Παράλληλη άσκη−
ση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή». 

6. Το υπ’ αριθμ. Γ.Δ.Ο.Ε. 1022189 ΕΞ2014/4−2−2014 (στην 
από 11/2/2014 ορθή επανάληψη) έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς την Διεύθυνση 
Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υπο−
στήριξης της ίδιας Γενικής Γραμματείας.

7. Την υπ’ αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28−1−2013 (Β΄ 130 
και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δη−
μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

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

Α. Τροποποιούμε την αριθ. Δ6Α 1013717 ΕΞ2013/15−1−
2013 (Β΄ 215) υπουργική απόφαση, περί συγκρότησης της 
άμισθης διαρκούς Επιτροπής, για την αξιολόγηση των 
Πορισματικών Εκθέσεων των Οικονομικών Επιθεωρητών, 
η οποία συστήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 17 
του άρθρου 55 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), ως κατωτέρω:

I. Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 
1, τις οποίες διαμορφώνουμε, ως εξής:

«1. Συγκροτείται στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικής 
Επιθεώρησης άμισθη πενταμελής διαρκής Επιτροπή, 
αποτελούμενη από υπαλλήλους του κλάδου Οικονομι−
κών Επιθεωρητών και υπαλλήλους με προσωρινή ανά−
θεση καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή, με έργο 
την αξιολόγηση των Πορισματικών Εκθέσεων, οι οποίες 
υποβάλλονται από τους Οικονομικούς Επιθεωρητές, σε 
εκτέλεση εντολών που εκδίδονται από τις, κατά περί−
πτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από Οικονομικούς Επι−
θεωρητές ή από υπαλλήλους με προσωρινή ανάθεση 
καθηκόντων Οικονομικού Επιθεωρητή, ως εξής:

α) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης Υπηρεσιών, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή 
τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας 
Εσωτερικού Ελέγχου.

β) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, ως μέλος, με αναπλη−
ρωτή υπάλληλο του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών 
της ίδιας Διεύθυνσης.

γ) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθε−
ώρησης Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτημάτων, ως μέλος, 
με αναπληρωτή τον εκάστοτε νόμιμο αναπληρωτή του.

δ) Από τον εκάστοτε Προϊστάμενο του Τμήματος 
Προγραμματισμού Επιθεωρήσεων της Διεύθυνσης Επι−
θεώρησης Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον εκάστοτε 
Προϊστάμενο του Τμήματος Επεξεργασίας Εκθέσεων 
Επιθεωρήσεων της ίδιας Διεύθυνσης. 

ε) Από υπάλληλο του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρη−
τών της Διεύθυνσης Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου, 
με αναπληρωτή υπάλληλο του ίδιου κλάδου, από τις 
Οικονομικές Επιθεωρήσεις που έχουν έδρα στην Αθήνα».

II. Αντικαθιστούμε την παράγραφο 1 του άρθρου 2, την 
οποία διαμορφώνουμε, ως εξής:

«1. Η Επιτροπή θα έχει ως έργο την αξιολόγηση των 
Πορισματικών Εκθέσεων που υποβάλλονται από τους 
Οικονομικούς Επιθεωρητές, σε εκτέλεση εντολών που 
εξεδόθησαν από τις, κατά περίπτωση, αρμόδιες Διευ−
θύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και από τις Περιφερει−
ακές Οικονομικές Επιθεωρήσεις της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Επιθεώρησης.

Δεν αποτελούν αντικείμενο Αξιολόγησης από την Επι−
τροπή οι Πορισματικές Εκθέσεις: 

α) Της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων.
β) Των τακτικών Επιθεωρήσεων και
γ) Περιπτωσιολογικών υποθέσεων (όπως, επί εξέτασης 

αιτημάτων και παροχής οδηγιών, απώλειας ενταλμάτων, 
δικαιολογητικών πληρωμής, πλαστών χαρτονομισμάτων)».

B. Κατά τα λοιπά ισχύει:
Η υπ’ αριθμ. Δ6Α 1013717 ΕΞ2013/15−1−2013 (Β΄  215) 

Υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. Δ6Α 1045052 ΕΞ2013/8−3−2013 (Β΄ 756) και Δ6Α 
1143158 ΕΞ2013/17−9−2013 (Β΄ 2370) αποφάσεις μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημοσίων Εσόδων

 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
F

    Αριθμ. Φ2−518 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2−1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) 

κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων − καθορισμός 
διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παρα−
βάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμέ−
να συστήματα παρακολούθησης εισροών−εκροών στα 
πρατήρια υγρών καυσίμων».

   ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98)
2. Το Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−

ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 185).
3. Το Π.Δ. 85/2012, άρθρο 1 «Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/2013).

4. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 153/Α΄/2013).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8295

5. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγω−
νιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκόρδα» 
(ΦΕΚ 1653/Β΄/2013).

6. Την υπ’ αριθμ. 329/04−07−13 (Β΄ 1655) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδό−
πουλου» όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ’ 
αριθμ. 1208/12−07−13 (Β΄ 1718).

7. Την παρ. 8 του άρθρου 31 Ν. 3784/2009 «Αναθεώρηση 
του Ν. 703/77 περί ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 320 του 
Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86), και όπως αυτό ισχύει μετά 
την τροποποίηση του με το άρθρο 42 του Ν. 4155/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 120).

8. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) από−
φαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατη−
γοριοποίηση παραβάσεων − καθορισμός διαδικασίας 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των 
διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα 
παρακολούθησης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών 
καυσίμων».

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. Φ2−1871/22.8.2013 κοινή απόφαση των 

Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση 
παραβάσεων − καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοι−
κητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που 
αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθη−
σης εισροών−εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» 
(ΦΕΚ 2173/Β΄/2013) τροποποιείται ως εξής:

1. Διαγράφεται η λέξη «ελεγκτικές» από όλα τα σημεία 
του άρθρου 1.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, 
διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμε−
νών ή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν 
συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύ−
στημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν 
των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται 
στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο 
πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και αφαίρεση της 
άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων. 
Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη 
των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν 
αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των 
προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων.»

3. Το εδάφιο §7 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«§7. Παραποίηση των δεδομένων των 
προηγούμενων υποπαραγράφων 3 έως και 6 
και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή 
τους από φορολογικό μηχανισμό και 
σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.

25.000»

4. Το εδάφιο §9 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«§9. Ψευδής Δήλωση ότι το 
λογισμικό πληροί τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας.

50.000/ πρατήριο στο 
οποίο έχει εγκατα−
σταθεί το λογισμικό»

5. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται νέο Άρθρο 3 ως εξής, 
το δε άρθρο 3 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής 
απόφασης αναριθμείται σε άρθρο 4:

«Άρθρο 3

1. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται 
με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην οποία 
υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν την 
παράβαση και συμπληρώνουν το σχετικό πρωτόκολλο 
ελέγχου. Τα εν λόγω όργανα υποχρεούνται να υποβάλ−
λουν στην Υπηρεσία τους εντός 5 εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης τη 
σχετική έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστί−
μου εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υπο−
βολή της έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί 
στον παραβάτη. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται 
ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.

2. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για 
τις παραβάσεις του άρθρου 2 υπόκειται σε ενδικοφα−
νή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημε−
ρών από την ημέρα κοινοποίησης της. Η ενδικοφανής 
προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας δια του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποί−
ου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να διαβιβάσει στον 
Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετι−
κή εισήγηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της 
προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον 
Υπουργό».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της 
δημοσιεύσεως της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 1492 (3)
Τροποποίηση – συμπλήρωση απόφασης καθορισμού 

ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περι−
φερειακή Ενότητα Πιερίας – Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας έτους 2014. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/



8296−8300 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35/Α/1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180/Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα 
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/α/22−4−2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ΄ του 
Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης». 

7. Την υπ’ αριθμ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/τ.Β΄/16−8−2013) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας−Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρ−
μοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των οργανικών μονά−
δων αυτής. 

8. Την υπ’ αριθμ. 11044/18−11−2013 (ΦΕΚ 3182/Β΄/13−12−2013) 
(ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡ1Υ−ΚΝΙ) απόφασή μας, που αφορά στο ανώ−
τατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) 
για το έτος 2014.

9. Το υπ’ αριθμ. 16432(98)/15−1−2014 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας και το υπ’ αριθμ. 13741(104)/14−1−2014 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετικά με την 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11044/18−11−2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης, ως προς την αύξηση των ημερών 
κίνησης εκτός έδρας για τους υπαλλήλους ΠΕ Πληροφο−
ρικής σε τριάντα έξι (36) ημέρες και ΔΕ Πληροφορικής – 
Προσωπικού Η/Υ σε τριάντα (30) ημέρες του Τμήματος 
Πληροφορικής Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, λόγω 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και την υπ’ 
αριθμ. τ.τ.16432(98)/15−1−2014 βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας της Π.Κ.Μ. περί ύπαρξης σχετικών πιστώσεων.

10. Το υπ’ αριθμ. 31082/(210)/27−1−2014 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε−
δονίας και το υπ’ αριθμ. ΦΔΟΛΝ4/30806(146)/23−1−2014 
έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προ−
στασίας − Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο−
νίας, σχετικά με την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 11044/ 
18−11−2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης ως προς τον 
κλάδο του υπαλλήλου Νικολάου Χηνόπουλου, κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, που υπηρετεί πλέον στο 
ανωτέρω τμήμα, μετά τη συνταξιοδότηση της Σοφίας 

Παπαδοπούλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών/ ΠΕ Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών.

11. Το υπ’ αριθμ. 34467(250)/27−1−2014 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερεια−
κής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας και το υπ’ αριθμ. 255/27−1−2014 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σχε−
τικά με τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 11044/18−11−2013 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης με τον ετήσιο συμψηφι−
σμό των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο δεκαπέντε 
(15) ημέρες το μήνα μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα 
ημερών ετησίως για τον υπάλληλο Μιλτιάδη Νικολά−
ου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, που υπηρετεί στο Τμήμα 
Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να καταστεί δυνα−
τή η εκπροσώπηση της Π.Κ.Μ. σε εκθέσεις τουρισμού 
στο εξωτερικό, οι οποίες πραγματοποιούνται ως επί 
το πλείστον σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα (Φε−
βρουάριος−Μάρτιος) και η διάρκεια πολλών εξ’ αυτών 
ξεπερνά τις πέντε ημέρες. 

12. Το γεγονός ότι, από την παρούσα προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη από αυτή που αναφέρεται στην αριθμ. 
11044/18−11−2013 απόφασή μας, ύψους 1000 ευρώ, η οποία 
θα καλυφθεί από τον Ε.Φ. 721 ΚΑΕ 0711.01 του προϋ−
πολογισμού έτους 2014 της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας, αποφασίζουμε:

Α) Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 11044/18−11−2013 (ΦΕΚ 
3182/Β΄/13−12−2013) (ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡ1Υ−ΚΝΙ) απόφασή μας, 
που αφορά στο ανώτατο όριο επιτρεπομένων κατά 
το έτος 2014 ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις περιπτώσεις 
2 και 12 του πίνακα αυτής, ως εξής:

2 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 60

12

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 36

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 30

Β) Συμπληρώνουμε την ανωτέρω απόφασή μας 
[11044/18−11−2013 (ΦΕΚ 3182/Β΄/13−12−2013)], ως εξής:

Επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός των κατά μήνα 
ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15) ημέρες το μήνα 
μέχρι συμπληρώσεως των εξήντα ημερών ετησίως για 
τον υπάλληλο Μιλτιάδη Νικολάου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνι−
κών, που υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας 
Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 11044/18−11−2013 (ΦΕΚ 
3182/Β΄/13−12−2013) (ΑΔΑ: ΒΙ6ΤΟΡ1Υ−ΚΝΙ) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κατερίνη, 21 Φεβρουαρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής 
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ    

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02005750703140004*


		2014-03-11T10:06:33+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




