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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επιβολή πολλαπλών τέλων εις βάρος KIRILOV
ROSEN του Flipov για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας.

2

Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης 2014-2020 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και
Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις
Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας.

3

Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 91578/16-05-2016
(ΦΕΚ Β΄ 1731/15-6-2016) απόφασης περί oρισμού
ελεγκτών ιατρών για κατ’ οίκον έλεγχο ασθενούντων υπαλλήλων.

4

Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. και Μηχανικών Γεωτιληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

5

Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. Φ.108340/Δ2/
01.07.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 2182/Β/14.7.2016.

7

Αρ. Φύλλου 2271

Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. Φ.1689/2016/
0001035/10/06/2016 απόφαση του Ασκούντος
καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2026/τ.Β΄/05.07.2016.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλών τέλων εις βάρος KIRILOV
ROSEN του Flipov για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας.
Με την αριθμ. 224/14/30-06-16 καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου
Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία εκδόθηκε
δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του Ν. 2960/
2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με
την αριθμ. 3008/14/718-α'/06-07-2014 δικογραφία που
σχηματίσθηκε από το Τ.Α. Λευκού Πύργου προς τον
Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρήθηκε
στο τηρούμενο από την υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α
224/14, επιβλήθηκαν ως προσωπική οφειλή πολλαπλά
τέλη ποσού 4.607,76 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4%,
στον KIRILOV ROSEN του Flipov και της Saska, γεν. στις
21/09/1965 στη Βουλγαρία, αγνώστου διαμονής, κάτοχος του υπ' αριθμ. 64375390 δελτίου ταυτότητας την
26-08-2014 από αρχές Βουλγαρίας, για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας τετρακόσια πενήντα (450) πακέτα τσιγάρων διαφόρων τύπων, η
οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142
παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του
ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ
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Αριθμ. 2455/81936
(2)
Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών
και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 2637/98 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε.» και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α΄
32), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α΄
297) και άλλες διατάξεις» (Α΄265) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98).
ε) Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 174), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 παρ. 3 και άρθρο 45
του Ν. 4305/2014 (Α΄ 237).
στ) Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).
ζ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
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σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄ 114).
η) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
θ) Την απόφαση Υ31/9-10-2015 (ΦΕΚ 2183/Β΄) όπως
ισχύει του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη.
ι) Την απόφαση 36/166/14-10-2015 (ΦΕΚ 2252/Β΄)
όπως ισχύει του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ιωάννη Μπαλάφα.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ)
αριθμ. 352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98,
(ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ)
485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, ρ. 549),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 907/
2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014
«για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/
2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την
εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση
του ευρώ» (ΕΕ L 255, της 28.8.2014, ρ. 18), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 908/2014
της επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και
άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την
εκκαθάριση λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους
ελέγχους, τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια, ΕΕ L 255, της
28.8.2014, ρ. 59), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθμ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση της
επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης» (CCI:
2014GR06RDNP001).
6. Την υπ' αριθμ. 1065/19.04.2016 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
2014-2020”» (Β΄ 1273), όπως ισχύει.
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7. Το υπ' αριθμ. 429/5-2-16 έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μερική Διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμής για
τις πληρωμές των μέτρων που αφορούν ανειλημμένες
υποχρεώσεις του ΠΑΑ 2007-2013 και εντάσσονται στο
ΠΑΑ 2014-2020.
8. Την παρ 5.3.1. της αριθμ. 22501/29.2.2016 εγκυκλίου
οδηγιών με ΑΔΑ Ω7ΝΕ465307-61Φ για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό
δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού.
9. Την διαδικασία χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)
από τον ΚΑΕ 5323 του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων
του Φ.29/110 του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
10. Την από 88051/13-06-2016 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ — ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ
σε άλλους φορείς
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ), ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) σύμφωνα με το αριθμ. 429/5-2-16 έγγραφο
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΥΠΑΑΤ) για τη μερική διαπίστευση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως
οργανισμού πληρωμής για τις πληρωμές των μέτρων
που αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013)
και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020), αναθέτει στη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής
Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στις Διευθύνσεις των Γενικών
Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας, μέρος των
καθηκόντων του, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, σύμφωνα με το άρθρο 2
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 2
Αντικείμενο της ανάθεσης
1. Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας 1.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/
4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση)
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των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων των κατωτέρω μέτρων του
ΠΑΑ 2007-2013 που δεν ολοκληρώθηκαν και εντάσσονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 20142020 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ 5.3.1.
της εγκυκλίου Οδηγιών με ΑΔΑ Ω7ΝΕ465307-61Φ για
την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον
προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του
Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού:
α) Του Μέτρου 1.2.5 υπομέτρο Β - Δασικός Τομέας,
Δράση «Διάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου
εντός των υπό εκμετάλλευση δασών» του ΠΑΑ 20072013 το οποίο αντιστοιχεί στο υπομέτρο 4.3.3 «Διάνοιξη και Βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου» του ΠΑΑ
2014-2020.
β) Του μέτρου 2.2.6. «Αποκατάσταση του Δασοκομικού
Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης» - Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων
και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που
έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές»,
Δράση 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικα
έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμύρων» και
Δράση 3 «Έργα Αναδάσωσης - Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικα έργα αποκατάστασης καμένων
εκτάσεων» - του Π.Α.Α. 2007-2013 που αντιστοιχεί στο
πλαίσιο των υπομέτρων 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση
από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές» και 8.4
«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές
και φυσικές καταστροφές».
2. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας 1.6.4
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ
2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων
του κατωτέρω μέτρου του ΠΑΑ 2007-2013 που δεν ολοκληρώθηκε και εντάσσεται ως ανειλημμένη υποχρέωση
στο ΠΑΑ 2014-2020 με την έκδοση σχετικής απόφασης
καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων, σύμφωνα με την
διαδικασία 11.1.3 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020:
- του Μέτρου 2.2.1. «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών»
του ΠΑΑ 2007-2013 το οποίο αντιστοιχεί στο υπομέτρο
8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του
ΠΑΑ 2014-2020.
3. Οι Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών της χώρας αναλαμβάνουν τον έλεγχο
των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας
1.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του
ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) και την έγκριση
(αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών - πλην του
υπομέτρου 6.1 του οποίου την έγκριση (αναγνώριση και
εκκαθάριση) υλοποιούν οι Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας
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- για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των
δικαιούχων των κατωτέρω μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013
που δεν ολοκληρώθηκαν και:
3.1. Εντάσσονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο
ΠΑΑ 2014-2020 και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην
παρ 5.3.1. της εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και
χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2016 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2017 - 2019 της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού:
α) του Μέτρου 1.1.2. «Εγκατάσταση νέων γεωργών»
του ΠΑΑ 2007-2013 το οποίο αντιστοιχεί στο υπομέτρο
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020.
β) του Μέτρου 1.3.2. «Συμμετοχή των γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων» του ΠΑΑ 20072013 το οποίο αντιστοιχεί στο υπομέτρο 3.1 «Στήριξη
για νέα συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ
2014-2020.
3.2. Εντάσσονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο
ΠΑΑ 2014-2020 με την έκδοση σχετικής απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 2.1.4.
«Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του ΠΑΑ 20072013, το οποίο:
- για τη Δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» και Δράση
1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» αντιστοιχεί στα υπομέτρα/δράσεις 11.1.1 και 11.1.2 «Ενίσχυση για στροφή σε
πρακτικές και μεθόδους βιολογικής γεωργίας» του ΠΑΑ
2014-2020.
- για τη Δράση 4.2 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας» αντιστοιχεί στο υπομέτρο/
δράση 10.1.3. «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής
στον αμπελώνα Θήρας» του ΠΑΑ 2014-2020.
- για τη Δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα
νιτρικά περιοχών» αντιστοιχεί στο υπομέτρο/δράση
10.1.4 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική
δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2020.
- για τη Δράση 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» αντιστοιχεί στο υπομέτρο/δράση 10.1.9 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του ΠΑΑ 2014-2020.
- για τη Δράση 1.4 «Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες», τη Δράση 2.3.1 «Σύστημα ολοκληρωμένης
διαχείρισης στην παραγωγή καπνού, τη Δράση 2.3.2
«Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή
ζαχαρότευτλων» και τη Δράση 3.6 «Μακροχρόνια παύση
της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών» αντιστοιχεί στο
υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και
το κλίμα (άρθρο 29)» του ΠΑΑ 2014-2020.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις των φορέων
στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα
1. Οι φορείς του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης
στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα συνεργάζονται
με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την εξειδίκευση εργαλείων και
προτύπων που απαιτούνται για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους:
α) Διενεργούν τους ελέγχους που προβλέπονται από
την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με την επιλεξιμοτητα
των αιτήσεων πληρωμών, τη διαδικασία χορήγησης των
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ενισχύσεων, καθώς και τη συμφωνία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την έγκριση της πληρωμής,
σύμφωνα με τα άρθρα 58 και 59 του Κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013, το άρθρο 48 του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014
και τις εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την
εφαρμογή των μέτρων του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης.
β) Υποβάλλουν στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τα απαιτούμενα
έγγραφα εντός των προθεσμιών και με τη μορφή που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα
με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και τις
εθνικές κανονιστικές πράξεις που διέπουν την εφαρμογή
των μέτρων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
γ) Πληροφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την εγγραφή στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ή στον Τακτικό Προϋπολογισμό των προς χρηματοδότηση πράξεων
των μέτρων του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης,
καθώς και των τροποποιήσεων των πράξεων αυτών.
δ) Αποδέχονται και διευκολύνουν τους ελέγχους εποπτείας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβιβάζουν σε αυτόν τις εκθέσεις σχετικά με τους ελέγχους που διενεργούνται, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 και
του παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των καθηκόντων που
τους έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1 της
παραγράφου 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού
(ΕΕ) 907/2014.
ε) Αποδέχονται τους ελέγχους του οργανισμού πιστοποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια τους σύμφωνα
με το άρθρο 9 του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και το άρθρο 5
του Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014.
στ) Εξασφαλίζουν ότι όλα τα έγγραφα που τηρούν
σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται με την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό τους όρους
της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 49
του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, διατηρούνται με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρότητα και
την αναγνωσιμότητα τους καθ’ όλο το χρονικό διάστημα
υποχρέωσης φύλαξης τους.
2. Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στους Φορείς με την παρούσα απόφαση περιγράφονται στη σύμβαση διασφάλισης
επιπέδου ποιότητας υπηρεσιών, που υπογράφεται μεταξύ του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και κατά περίπτωση, του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εκπροσωπώντας τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του Συντονιστή και μέχρι το διορισμό
αυτού του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
έκαστης Αποκεντρωμένης Διοίκησης εκπροσωπώντας
τις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και του
Περιφερειάρχη έκαστης Περιφέρειας εκπροσωπώντας
τις Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, σύμφωνα με την περίπτωση Γ.1(i) της παραγράφου
1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.
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Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ:
α) Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί στους φορείς του άρθρου 1
της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση, και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομιμότητα και κανονικότητα
των πληρωμών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα πλαίσια της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης
και για την κατάρτιση των λογαριασμών, σύμφωνα με την
περίπτωση Γ1(ii) της παραγράφου 1 του Παραρτήματος
Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 907/2014.
β) Παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων που
έχουν ανατεθεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και
πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, ώστε να βεβαιώνεται
ότι αυτά εκτελούνται σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και σε συμμόρφωση
με τους ενωσιακούς κανόνες.
γ) Παρέχει στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας
απόφασης πρόσβαση σε εφαρμογές λογισμικού και πληροφορικά συστήματα για την απρόσκοπτη υλοποίηση
των καθηκόντων που τους αναθέτει, σύμφωνα με το
άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016
Οι Yπουργοί
Υφυπουργός
Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Εσωτερικών
και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος
και Ενέργειας

Αγροτικής
Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. οικ. 137844
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 91578/16-05-2016
(ΦΕΚ Β΄ 1731/15-6-2016) απόφασης περί oρισμού ελεγκτών ιατρών για κατ' οίκον έλεγχο
ασθενούντων υπαλλήλων.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
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της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).
2. Τις διατάξεις της με αρ. 44403/20-10-2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/
4-11-2011, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2822/τ.Β΄/
14-12-2011), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση
του Π.δ. 145/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και Λειτουργίας της Δημόσιας Διoίκησης αναβάθμιση του προσωπικού της και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 55 και 56 του Ν. 3528/2007
(ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09-02-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις όμοιες των άρθρων 2 και 3 του
Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α΄/21-11-2013).
5. Το γεγονός ότι οι οριζόμενοι υπάλληλοι κλάδου
ΠΕ Ιατρών έχουν την απαιτούμενη ειδικότητα Γενικής
Ιατρικής.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του οικείου
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής.
7. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. οικ. 91578/16-05-2016
(ΦΕΚ Β΄ 1731/15-6-2016) απόφαση και ορίζουμε όπως,
οι παρακάτω υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής του
κλάδου ΠΕ Ιατρών, ασκούν παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους έλεγχο των κατ' οίκον ασθενούντων υπαλλήλων όλων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής:
1. Μαχίνη Ευαγγελία του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος
της Περιφέρειας Aττικής κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ιατρών,
ειδικότητας Γενικής Iατρικής με βαθμό Β΄, που υπηρετεί
στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και Προαγωγής
Yγείας με αρμοδιότητα ελέγχου επί των κάτωθι Περιφερειακών Ενοτήτων: Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Βόρειου
Τομέα Αθηνών και Δυτικής Αττικής.
2. Νέγκας Ιωάννης του Νικολάου, μόνιμος υπάλληλος
της Περιφέρειας Αττικής, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Ιατρών,
ειδικότητας Γενικής Ιατρικής, με βαθμό Α΄, που υπηρετεί
ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Δυτικής Αττικής,
με αρμοδιότητα ελέγχου επί των κάτωθι Περιφερειακών
Ενοτήτων: Δυτικού Τομέα Αθηνών, Νότιου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Νήσων και Ανατολικής Αττικής.
Με τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε
προηγούμενη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016
Η Περιφερειάρχης
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
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Αριθμ. 2537
(4)
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. και Μηχανικών Γεωτιληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 παρ. 3 και 4 του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παράγραφος 3 του
Ν. 4235/14 (ΦΕΚ 32/11.2.14/τ.Α΄) «Ειδικές κατηγορίες
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 55, « Προσωπικό Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», παρ. 1 και 2 του Ν. 4264/
2014 (ΦΕΚ 118/15.5.14/τ.Α΄) «Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013 Π.δ. ΦΕΚ 136,
τ.Α΄) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/
2013 Π.δ. (ΦΕΚ 190, τ.Α΄)».
6. Την υπ' αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 593/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου
του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με
τετραετή θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ).
7. Την αριθμ. 91/24-5-2016 αίτηση του Γάκου Πασχάλη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και
Τοπογραφίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για ένταξη στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
8. Την αριθμ. 1-7-2016 εισηγητική έκθεση της τριμελούς Επιτροπής, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών η
οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 127/13-6-2016 (ΑΔΑ:
72ΥΜ469143-ΣΜΥ) απόφαση του Διευθυντή της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών, Καθηγητή ΔαυÓδ Κωνσταντίνου.
9. Το αριθμ. 14/13-7-2016 απόσπασμα πρακτικού της
Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών το
οποίο ομόφωνα αποφάσισε την ένταξη του Γάκου Πασχάλη, μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Γεωπληροφορικής
και Τοπογραφίας Τ.Ε. στην κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα.
10. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκύπτει
μισθολογική και βαθμολογική διαφορά και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
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Την ένταξη του Γάκου Πασχάλη του Γεωργίου, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας, στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστικό αντικείμενο
«Ηλεκτρονικά Υπολογιστικά Συστήματα και Διαχείριση
Πληροφοριών», διατηρώντας την κατά το χρόνο ένταξης
βαθμολογική και μισθολογική του κατάσταση έως την
έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και
του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος, επειδή
κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως του διαθέτει τα
προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου
29 του Ν. 4009/2011.
Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία
υπηρετεί ο προαναφερόμενος μετατρέπεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του
σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες 18 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 2539
(5)
Ένταξη μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/
24-11-1983) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 παρ. 3 και 4 του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195, τ.Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παράγραφος 3 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11.2.14/τ.Α΄) «Ειδικές κατηγορίες
διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των Α.Ε.Ι.»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 55, « Προσωπικό Ανώτατων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», παρ. 1 και 2 του Ν. 4264/
2014 (ΦΕΚ 118/15.5.14/τ.Α΄) «Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
5. Τις διατάξεις του αριθμ. 102/5.6.2013, Π.δ. ΦΕΚ 136,
τ.Α΄) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αριθμ. 127/
2013, Π.δ. (ΦΕΚ 190, τ.Α΄)».
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6. Την υπ' αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 593/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31.12.2012) με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου
του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με
τετραετή θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙΕ9-ΜΥΟ).
7. Την αριθμ. 45/1-3-2016 αίτηση του Κασμερίδη Νικολάου μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για ένταξη στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
8. Την αριθμ. 101/22-6-2016 εισηγητική έκθεση
της τριμελούς Επιτροπής, της Σχολής Διοίκησης και
Οκονομίας, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. 61/
30-3-2016 (ΑΔΑ:Ω8Γ7469143-1ΞΝ) απόφαση του Διευθυντή της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας Δρ. Ευάγγελου Κεχρή Καθηγητή.
9. Το αριθμ. 10/28-06-2016 απόσπασμα πρακτικού
της Διεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας το
οποίο ομόφωνα αποφάσισε την ένταξη του Κασμερίδη
Νικολάου, μέλους κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από το Νόμο προσόντα.
10. Το γεγονός ότι με την πράξη αυτή δεν προκύπτει
μισθολογική και βαθμολογική διαφορά και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του Κασμερίδη Νικολάου του Φιλίππου,
ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, στην κατηγορία του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Πληροφορικής με ειδίκευση στο Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών»,
διατηρώντας την κατά το χρόνο ένταξης βαθμολογική
και μισθολογική του κατάσταση έως την έκδοση του
προβλεπόμενου στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του
Ν. 4009/2011 Προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος, επειδή κατά το
χρόνο υποβολής της αιτήσεως του διαθέτει τα προσόντα
που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 29 του
Ν. 4009/2011.
Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στην οποία
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υπηρετεί ο προαναφερόμενος μετατρέπεται αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης του
σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας του Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες 18 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ
I

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθμ. Φ.108340/Δ2/01.07.2016 απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2182/Β/14.7.2016 διορθώνεται:
α) στη σελίδα 23783 στήλη πρώτη στίχο πρώτο από
το τέλος:
το εσφαλμένο: «zυπουργική απόφαση»
στο ορθό: «υπουργική απόφαση»
β) στη σελίδα 23784, στον πίνακα και στην όγδοη σειρά από την αρχή:
το εσφαλμένο: «κοινωνική και πολιτική Αγωγή Β’ τάξη 1
Γ’ τάξη -»
στο ορθό: «κοινωνική και πολιτική Αγωγή Β’ τάξη Γ’ τάξη 1».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(7)
Στην αριθμ. Φ.1689/2016/0001035/10/6/2016 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2026/τ.Β΄/05.07.2016 στη σελίδα 22304 στήλη πρώτη στίχο δέκατο τρίτο από τέλος
διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΠΑΤΕΡΑ (επώνυμο) ΛΙΜΚΑ (UMKA)»
στο ορθό: «ΠΑΤΕΡΑΣ (επώνυμο) ΛΙΜΚΑ (LIMKA)».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02022712107160008*

