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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ.
30/077/1964/29−07−2011 «επισήμανση μπίρας που
διατίθεται στην ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 1996/Β΄). ..
Επιβολή προστίμου στον COPAREA CIPRIAN
του Gheorghita και της Maricica........................................
Ανασυγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών για την κατάρτιση, παρακολούθηση και υλο−
ποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπι−
κής Αυτοδιοίκησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». ...........
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασί−
ας για υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κε−
ντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως
30.12.2013. ..............................................................................................
Αντικατάσταση μέλους της ειδικής νομοπαρασκευα−
στικής επιτροπής με αντικείμενο την επικαιροποί−
ηση του σχεδίου νόμου «Εφαρμογή των αποφά−
σεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων
Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επιβολής
κυρώσεων», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογι−
κής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνε−
πειών ρυθμίσεων. ...........................................................................
Καθορισμός Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων
στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού. .......
Τροποποίηση της αριθμ. 404/16−2−2011 (ΦΕΚ 282/Γ΄/
4−5−2011) απόφασης του Γενικό Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, περί
ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων του Δήμου
Αλμωπίας. .............................................................................................

Aριθμ. 30/077/3155
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(1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθ. 30/077/1964/
29−07−2011 «επισήμανση μπίρας που διατίθεται στην
ελληνική αγορά» (ΦΕΚ 1996/Β΄).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του
Ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. Α΄/134) «περί τροποποιήσεως και
συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της περί φορολογίας
του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν
από την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 2127/1993
(Φ.Ε.Κ. Α΄/48) «εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του
φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊό−
ντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχα−
νοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/13/
ΕΚ [άρθρο 11 Κώδικα Τροφίμων και Ποτών].
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 30/077/1964/29.07.2011
(ΦΕΚ Β΄/1996) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών «επισήμανση μπίρας που διατίθεται στην
ελληνική αγορά».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012
(ΦΕΚ Β΄/2574) απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
5. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Το σημείο (vii) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της
υπ’ αριθ. 30/077/1964/2011 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, αντικαθίσταται ως εξής:
«(vii) το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση
του παρασκευαστή ή συσκευαστή ή ενός πωλητή εγκα−
τεστημένου σε κράτος μέλος της ΕΕ, με την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 9 της παρούσας».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
(2)
Επιβολή προστίμου στον COPAREA CIPRIAN
του Gheorghita και της Maricica.
Με την 35/14−10−2013 καταλογιστική πράξη της Ανα−
πληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τελωνείου
Οινόης επιβάλεται, κατ’ άρθρο 142 παρ. 1 Ν. 2960/2001
περί «Ε.Τ.Κ.», στο ρουμάνο υπήκοο COPALEA CIPRIAN του
Gheorghita και της Maricica, γεννηθέντα στις 25/6/1992
στην Constanta της Ρουμανίας, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
ΚΤ−657445/16−8−2007 δελτίου ταυτότητας ρουμανικών
αρχών, νυν αγνώστου διαμονής, πρόστιμο ύψους πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), για παράβαση της παρ. 1 του
άρθρου 142 του Ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», που κολάζεται κατά τις διατάξεις του άρθρου
137 Α1α του ιδίου νόμου και κηρύσσει αυτόν προσωπικά
υπόχρεο για την καταβολή του ως άνω επιβληθέντος
προστίμου.
Το επιβληθέν πρόστιμο κατά την εξόφληση του επι−
βαρύνεται με τέλη χαρτοσήμου 2% και ΟΓΑ επί τελών
χαρτοσήμου 20% (ήτοι συνολικά 2,4%).
Κρίθηκε και έγινε στην Οινόη, την 14η Οκτωβρίου 2013.
H Aναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗ
F
Aριθμ. 40926
(3)
Ανασυγκρότηση Επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών
για την κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση
του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ −
ΥΓΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ −
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α΄) και ειδικότερα το άρ−
θρο 9.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4147/26.4.2013
(ΦΕΚ 98/Α΄) με τον οποίο κυρώθηκε η από 31.12.2012
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τον τίτλο «Ρυθ−
μίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνη−
σης και του Υπουργού Επικρατείας» και ειδικότερα
το άρθρο 5 του Κεφαλαίου Α΄ της ως άνω πράξης με
τον τίτλο «Ζητήματα εφαρμογής του Προγράμματος
«ΘΗΣΕΑΣ».
3) Το άρθρο 90 του «κώδικα νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Π.Δ. 63/2005 −
ΦΕΚ Α΄/98).
4) Την αριθμ. 62637/20−12−2004 (ΦΕΚ 1908/Β΄/23−12−2004)
κοινή απόφαση για τη συγκρότηση Επιτροπής στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
για την κατάρτιση, παρακολούθηση και υλοποίηση του
Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης, Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», όπως ανασυγκροτήθηκε με τις
αριθμ. πρωτ. 49269/1−11−06 (Β΄/1708), 65801/15−5−07 (ΥΟΔΔ−
216), 58373/17−10−07 (Β΄/2045), 8035/9−2−09 (Β΄/268), 74102/
29−3−2010, (ΥΟΔΔ−115), 39388/16−10−12 (ΦΕΚ 2907/Β΄/30−10−12)
αποφάσεις.
5) Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−6−13) «Διορισμός
Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
6) Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−6−12) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε την παραπάνω επιτροπή στο Υπουρ−
γείο Εσωτερικών, η οποία αποτελείται από τους εκπρο−
σώπους των Υπουργείων ως ακολούθως:
Υπουργείο Εσωτερικών:
Πρόεδρος: Ιωάννης Μιχελάκης του Σπυρίδωνα, Υπουρ−
γός Εσωτερικών Αναπληρωτής: Γιάννης Ιωαννίδης του
Φοίβου, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:
Μέλος: Σεραφείμ Τσόκας του Θεμιστοκλή, Γεν. Γραμ−
ματέας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη−
τας.
Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Κουκολιάς του Χρή−
στου, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμ−
ματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων
Επενδύσεων.
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
Μέλος: Μιχάλης Παπαδόπουλος του Γεωργίου, Υφυ−
πουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Αναπληρωτής: Ζωή Παπασιώπη του Λεωνίδα, Διευθύ−
ντρια Διαχειριστικής αρχής ΕΠ−ΕΠ.
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής:
Μέλος: Σωκράτης Αλεξιάδης του Χρήστου, Γεν. Γραμ−
ματέας Χωροταξίας και Αστικής Ανάπλασης.
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Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Τριάντης του Αριστοτέ−
λη, Ειδικός Γραμματέας Υδάτων.
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας:
Μέλος: Άννα Δαλλαπόρτα του Σπυρίδωνος, Γενική
Γραμματέας Κοινοτικών και Άλλων Πόρων.
Αναπληρωτής: Παναγιώτης Δουφεξής του Αθανασίου,
Δ/ντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού.
Υπουργείο Υγείας:
Μέλος: Πελοπίδας Καλλίρης του Ιωάννη, Γενικός Γραμ−
ματέας Υπουργείου Υγείας.
Αναπληρωτής: Διονύσης Δαβουρλής του Ιωάννη,
Δ/ντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού.
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:
Μέλος: Μόσχος Κορασίδης του Νικολάου, Γενικός
Γραμματέας Υπουργείου.
Αναπληρωτής: Μαργαρίτα Καραβαγγέλη του Θεοδώ−
ρου, Συνεργάτης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
Μέλος: Αθανάσιος Κυριαζής του Σπυρίδωνα, Γενικός
Γραμματέας ΥΠΑΙ.Θ.
Αναπληρωτής: Βασίλειος Βασιλόπουλος του Κωνστα−
ντίνου, Δ/ντής του Πολιτικού Γραφείου του Υπουργού
ΠΑΙ.Θ.
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:
Μέλος: Λίνα Μενδώνη του Γεωργίου, Γενική Γραμμα−
τέας Πολιτισμού.
Αναπληρωτής: Κορίνα Ζερβού του Παναγιώτη, Σύμ−
βουλος Υπουργού.
Υπουργείο Τουρισμού:
Μέλος: Ιωάννης Πυργιώτης του Νικολάου, Γενικός
Γραμματέας Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων.
Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Τσιμάρας του Δημη−
τρίου, Επιστημονικός συνεργάτης γραφείου Υπουρ−
γού.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου:
Μέλος: Αθανάσιος Μπούσιος του Βασιλείου, Γενικός
Γραμματέας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Αναπληρωτής: Παναγιώτης Εξαρχόπουλος του Νικήτα,
Ειδικός Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα ΥΝΑ.
Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης:
Μέλος: Θεόδωρος Καράογλου του Γεωργίου Υπουρ−
γός Μακεδονίας − Θράκης.
Αναπληρωτής: Γιάννης Ποδιώτης του Αντωνίου, Δ/ντής
Γραφείου Υπουργού ΜΑΚ−ΘΡΑΚΗΣ.
2. Το αντικείμενο του έργου της Επιτροπής καθορίζε−
ται στο άρθρο 9 του Ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195/Α΄).
3. Πρόεδρο της Επιτροπής ορίζουμε τον εκπρόσωπο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Η επιτροπή συνεδριάζει σε ολομέλεια ή και με μόνη
τη συμμετοχή των Υπουργών, Εσωτερικών, και Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καθώς και του κατά
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (αρθρ. 5, παρ. 3 του
Ν. 3345/2005).

Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσής της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

F
Aριθμ. 88857οικ.
(4)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρε−
σία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν−
θρωπίνων Δικαιωμάτων έως 30.12.2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι−
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», β) της παρ. 1 του
άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄) «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε−
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια−
κής εργασίας για έως πενήντα πέντε (55) υπαλλήλους
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την αντι−
μετώπιση των εξαιρετικών και επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών των Διευθύνσεων και των Τμημάτων, ως εξής:
α) Του αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, προ−
κειμένου αυτό να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα 1200
περίπου εισερχόμενα αιτήματα ημερησίως αλλά και στα
2.500− 3.000 εισερχόμενα δελτία ποινικού μητρώου το
μήνα από ελληνικά και ξένα δικαστήρια, καθώς και στα
5.500 λοιπά εισερχόμενα έγγραφα και δεδομένης της
υποστελέχωσης του Αυτοτελούς Τμήματος μετά την
αποχώρηση επτά (7) υπαλλήλων ΙΔΑΧ ΔΕ που τέθηκαν
σε διαθεσιμότητα. Η λειτουργία του ECRIS «Ευρωπαϊκού

39732

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Συστήματος Ποινικού Μητρώου» απαιτεί προσωπικό, ενώ
υπάρχει συνολική εκτιμώμενη εκκρεμότητα 10.000 ακα−
ταχώρητων δελτίων. Είναι προφανές ότι είναι ιδιαίτερα
σημαντικό να απασχολούνται υπερωριακά οι υπάλληλοι
του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου έτσι ώστε
αφενός τα αιτήματα να απαντώνται άμεσα ή εμπρόθε−
σμα αφετέρου να κλείσει η σχετική εκκρεμότητα ώστε
να εκδίδονται ενημερωμένα αντίγραφα ποινικού μητρώ−
ου προκειμένου οι Δημόσιες Υπηρεσίες της χώρας να
προβαίνουν σε έκδοση διοικητικών πράξεων με σωστά
δικαιολογητικά οι δε δικαστικές αποφάσεις να στηρίζο−
νται σε πραγματικά δεδομένα.
β) του Τμήματος Διοίκησης Προσωπικού, προκειμέ−
νου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που δημιουργεί η
εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα και
η διεξαγωγή των υπηρεσιακών μεταβολών του προσω−
πικού της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Ιατροδικαστικών
Υπηρεσιών, των Καταστημάτων Κράτησης, καθώς και
των Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Καταστημάτων,
του Ιδρυμάτων Αγωγής Ανηλίκων, των Υπηρεσιών Επιμε−
λητών Ανηλίκων και των Υπηρεσιών Κοινωνικής Αρωγής,
ήτοι συνολικού αριθμού 5.000 υπαλλήλων, δεδομένης
της υποστελέχωσής του.
γ) του Τμήματος Γραμματείας και Διοικητικής Μέρι−
μνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για
την εύρυθμη λειτουργία του, κατόπιν της συνταξιοδό−
τησης δύο υπαλλήλων χωρίς αντικατάσταση και της
απουσίας έτερου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 104 παρ. 1 του Ν. 3528/2007 (26/Α΄).
δ) της Διεύθυνσης Οικονομικού, λόγω του ότι:
1) το Τμήμα Μισθοδοσίας, μισθοδοτεί 16.000 εργαζο−
μένους υπαλλήλους και λειτουργούς και τελευταία έχει
αναλάβει την μισθοδοσία των ασκούμενων δικηγόρων που
υπηρετούν στα δικαστήρια, οι υπάλληλοι του τμήματος
δεν επαρκούν και θα πρέπει να εργαστούν υπερωριακά.
2) Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών
είναι συνεμπλεκόμενο στην ήδη παρασχεθείσα επιβε−
βαίωση διαχειριστικής επάρκειας με την αριθμ 156.086/
ΨΣ/11402−Γ΄/21−12−2010 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα
Ψηφιακού Σχεδιασμού. Τούτο σημαίνει, ότι το Τμήμα
Οικονομικής διαχείρισης και Προμηθειών πέραν των
άλλων αρμοδιοτήτων ασκεί παράλληλα καθήκοντα δι−
καιούχου και καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης
κατά την έννοια του άρθρου 4, του Ν. 3614/2007, στα
επιχειρησιακά προγράμματα «Διοικητική Μεταρρύθμι−
ση 2007−2013» και «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ, για
πράξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είναι δε
συναρμόδιο για το σχεδιασμό, το συντονισμό, τη δι−
αμόρφωση θέσεων και τη διατύπωση εισηγήσεων για
πολιτικές αναφορικά με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και υλοποιεί
τα παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενα έργα:
i. Εθνικό Ποινικό Μητρώο
ii. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Καταστημάτων Κράτησης
iii. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των
αποφυλακιζομένων με την κοινωνία
iv. Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου
v. Πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και
της εγκληματικότητας των ανηλίκων
vi. Ταξινόμηση αξιοποίνων πράξεων, ποινών και μέτρων

vii. Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της ροής Πολιτικής
και Ποινικής Διαδικασίας
viii. Βελτίωση των χρόνων απονομής δικαιοσύνης με
εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3910/2011
Τα έργα αυτά προϋπολογισμού δεκάδων εκατομμυ−
ρίων ευρώ, απαιτούν την πρόβλεψη υπερωριακής απα−
σχόλησης λόγω του ήδη αυξημένου όγκου εργασίας
του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού.
Η επιβάρυνση του υπάρχοντος Τμήματος στο μέλλον
καθίσταται μεγαλύτερη καθώς μια σειρά έργων είναι
είτε προς ένταξη είτε σε πορεία υλοποίησης. Ενδεικτικά
αναφέρονται:
i. Εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδί−
ου για τον εκσυγχρονισμό της Σχολής Σωφρονιστικών
Υπαλλήλων
ii. Βελτίωση των χρόνων απονομής Δικαιοσύνης με την
εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν. 3900/2011
iii. Διασύνδεση του Πληροφοριακού Συστήματος Αυτο−
τελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου με τα αντίστοιχα
συστήματα κρατών−μελών της Ε.Ε. (ECRIS)
iv. Ψηφιακή καταγραφή αποθήκευση και διάθεση
πρακτικών συνεδριάσεων Δικαστηρίων (ένταξη στον
κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων του άρθρου 4
παρ. 2 του Ν. 3389/2005).
Στο ψηφισθέν την 12η Φεβρουαρίου 2012 νομοσχέδιο
με τίτλο «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο−
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη−
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση
της εθνικής οικονομίας» στο συνοδευτικό Παράρτημα
ΙΙ με τίτλο «Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες
Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής» και στο σημείο
4.5 γίνεται ειδική μνεία στη Μεταρρύθμιση του δικα−
στικού συστήματος, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
«Αρχίζοντας από το τέλος Ιουνίου 2012, η Κυβέρνηση
ενημερώνει και βελτιώνει περαιτέρω, κάθε τρίμηνο, το
σχέδιο εργασίας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e−justice)
του Δεκεμβρίου 2011, για τη χρήση της ηλεκτρονικής
καταχώρισης και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης
της κατάστασης μεμονωμένων υποθέσεων σε όλα τα
δικαστήρια της χώρας και για την ηλεκτρονική κατά−
θεση. Οι ενημερώσεις θα περιλαμβάνουν προθεσμίες
για την αξιολόγηση και την ολοκλήρωση των πιλοτικών
σχεδίων και πληροφορίες σχετικά με την επέκταση της
ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής πα−
ρακολούθησης σε όλα τα δικαστήρια, μέχρι το τέλος
του 2013.» Η έγκαιρη υλοποίηση του προγράμματος δυ−
σχεραίνει ουσιωδώς χωρίς τουλάχιστον την πρόβλεψη
υπερωριακής απασχόλησης για τους υπαλλήλους του
Τμήματος.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι είναι επιτακτικό το
σύνολο των υπαλλήλων του Τμήματος Οικονομικής Δι−
αχείρισης και Προμηθειών να περιληφθεί σε πρόγραμμα
υπερωριακής απασχόλησης.
ε) των Γραμματέων των Υπηρεσιακών Συμβουλίων
υπαλλήλων των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω−
μάτων, λόγω του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων που
εισάγονται στα εν λόγω Συμβούλια και της αδυναμίας
σύνταξης των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωρα−
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ρίου, λόγω του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια
καθήκοντά τους.
στ) των γραμματέων των Νομοπαρασκευαστικών Επι−
τροπών οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού
χρόνου εργασίας.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη είκοσι χι−
λιάδων (20.000) ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110.
4. Τη με αριθμ. πρωτ. 85253/2.10.2013 απόφαση της Αν.
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών – Δι−
οικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω−
πίνων Δικαιωμάτων, περί δέσμευσης πίστωσης ύψους
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση μέχρι πενήντα πέντε (55) υπαλλήλων που υπηρετούν
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το χρο−
νικό διάστημα από της δημοσιεύσεως της παρούσας
έως τις 30.12.2013 και μέχρι τρεις χιλιάδες τριακόσιες
(3.300) ώρες περίπου συνολικά, για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά μήνα δεν
μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων (20.000) ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει τον
Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110.
Ο Προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης και ο Προϊστάμε−
νος του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου, θα
κατανέμουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των
Υπηρεσιών τους και θα περιγράφουν το συγκεκριμένο
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελεσθούν. Οι ίδιοι
προϊστάμενοι είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο πραγματο−
ποίησης της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και για
τη βεβαίωση εκτέλεσης των αντιστοίχων εργασιών. Η
βεβαίωση αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή
της υπερωριακής αποζημίωσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ. 80571
(5)
Αντικατάσταση μέλους της ειδικής νομοπαρασκευα−
στικής επιτροπής με αντικείμενο την επικαιροποίη−
ση του σχεδίου νόμου «Εφαρμογή των αποφάσεων
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί επιβολής κυρώσε−
ων», τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄/104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄/242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
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β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄/226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015» και
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’ του Ν. 3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/131).
2) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 68041/20.8.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄/2121/
28.8.2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩ−Χ43) απόφαση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
με την οποία συνεστήθη και συγκροτήθηκε η εν θέματι
ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
3) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 47368/2.10.2013 έγγραφο του Τμή−
ματος Δικαίου Ευρωπαϊκής Ένωσης της Ειδικής Νομικής
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
4) Την ανάγκη αντικατάστασης μέλους της ως άνω
ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση της Αικατερίνης Σαμώνη του Ιω−
άννη, Προϊσταμένης του Τμήματος Δικαίου Ευρωπαϊκής
Ένωσης της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργεί−
ου Εξωτερικών, τακτικού μέλους της εν θέματι ειδικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, με την Λυδία Πνευ−
ματικού του Νικολάου, Νομικό Σύμβουλο Α΄ της ιδίας
ως άνω Υπηρεσίας.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 68041/20.8.2013
(ΦΕΚ τ.Β΄/2121/28.8.2013, ΑΔΑ: ΒΛ9ΒΩ−Χ43) απόφασή μας.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Aριθμ. 80493
Καθορισμός Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων
στο Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

(6)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του Ν.
2776/1999 (ΦΕΚ Α΄/291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄/97) «Ευ−
εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα
ή σπουδές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄/252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄/285),
75/2005 (ΦΕΚ Α΄/114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α΄/283).
3. Την υπ’ αριθμ. 96568 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄/842/8−6−2004)
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης στον Γενικό Γραμματέα, στους Γεν. Διευθυντές και
στους Προϊστάμενους των περιφερειακών Υπηρεσιών»,
όπως ισχύει σήμερα.
4. Την υπ’ αριθ. 132643/10/6−5−11 απόφασή μας, με την
οποία έγινε καθορισμός του αριθμού θέσεων των ερ−
γαζομένων κρατουμένων στο Νοσοκομείο Κρατουμέ−
νων Κορυδαλλού με ευεργετικό υπολογισμό ημερών
εργασίας.
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5. Την από 11−9−2013 πρόταση του Συμβουλίου Ερ−
γασίας Κρατουμένων του Νοσοκομείου Κρατουμένων
Κορυδαλλού.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις θέσεις εργασίας κρατουμένων του
Νοσοκομείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, ο συνολικός
αριθμός των οποίων ανέρχεται σε τριάντα οκτώ (38),
οι οποίες κατανέμονται, ως ακολούθως:
1

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

8

2

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

3

3

ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ

2

4

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

8

5

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΟΥ

9

6

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

2

7

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ

2

8

ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ −
ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

2

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

1

10

ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

1

Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις
ανωτέρω θέσεις δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό
ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε εί−
δους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των
σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄/97)
«Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων
και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμ−
ματα ή σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται κάθε
προηγούμενη απόφαση μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2013
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ι. ΣΤΑΛΙΚΑΣ
F
Αριθ. 11584
(7)
Τροποποίηση της αριθμ. 404/16−2−2011 (ΦΕΚ 282/Γ΄/4−5−2011)
απόφασης του Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας−Θράκης, περί ανάθεσης ληξιαρ−
χικών καθηκόντων του Δήμου Αλμωπίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 6 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας−Θράκης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και εδαφ. τρίτου
της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143/Α΄/
11−6−1976) «περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους με τα άρθρα 9 παρ. 15
και 16 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α΄/13−06−1995).
4. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης.
5. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/
Α΄/16.08.2013) πράξη εξουσιοδότησης υπογραφής του
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας−Θράκης «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα»
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής
Λειτουργίας και στους προϊσταμένους των οργανικών
μονάδων αυτής».
6. Την αριθμ. 404/16−2−2011 (ΦΕΚ 282/Γ΄/4−5−2011) από−
φαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. περί ανάθεσης ληξιαρχικών κα−
θηκόντων του Δήμου Αλμωπίας.
7. Την αριθμ. 6141/10−6−2013 (ΦΕΚ 1729/Β΄/15−7−2013)
Τροποποίηση της απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. περί ανά−
θεσης ληξιαρχικών καθηκόντων του Δήμου Αλμωπίας.
8. Το αριθμ. 30463/13−09−2013 έγγραφο του Δήμου Αλ−
μωπίας, με τις αριθ. 30429/13−9−2013 και 31059/20−9−2013
αποφάσεις δημάρχου στην οποία αναθέτει καθήκοντα
ληξιάρχου της Δημοτικής ενότητας Αριδαίας του Δήμου
Αλμωπίας στην μόνιμη υπάλληλο του Δήμου Τσακίρη
Ευμορφία του Ευστρατίου, του κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων
Γραφείου με βαθμό Ε, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 404/16−2−2011(ΦΕΚ 282/Γ΄/4−5−
2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ως προς τον ορισμό
ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Αριδαίας του Δήμου
Αλμωπίας και αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων λη−
ξιάρχου στη δημοτική υπάλληλο Τσακίρη Ευμορφία του
Ευστρατίου, του κλάδου ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου με
βαθμό Ε΄.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 404/16−2−2011 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 282/Γ΄/4−5−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 24 Σεπτεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και Νομικών Προσώπων
Σ. 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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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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