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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1065/0051 (1)
 *Σύσταση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου 

της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙΡΟΣ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν. 3840/
2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο−
τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα−
τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι−
κής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ Α΄ 226/27−10−2011).

5. Την αριθμ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει−
τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ−
θρο 15 Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθμ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).
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7. Την αριθμ. Δ6Α 1082591 ΕΞ2012 − 25/5/2012 (ΦΕΚ Β΄ 
1741) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμ−
ματείς, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων του 
Υπουργείου Οικονομικών».

8. Την αριθμ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθμ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του 
ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετα−
κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρθρα 15 
και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/33481/0022/27−4−2011
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄ 1069/31−5−2011).

10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2012.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 471,48 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 476/26−01−2012 συνεδρί−
αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 476/26−01−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2011 έως 
30/06/2012, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» (κωδ. 1) της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕ−
ΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ» (κωδ. 215343) (Δικαι−
ούχος: «ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ») στο 
πλαίσιο του Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑ − ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ − ΗΠΕΙ−
ΡΟΣ/ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΦΛΩΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. 

Ν 196306, Τμηματάρχης της 51ης Δ/νσης «Προγραμματι−
σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι−
φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, 
κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως συντονίστρια.

− ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΑ 062027, υπάλληλος του ΓΛΚ/ΥΔΕ στο Υπ. Ερ−
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κλάδου ΠΕ Δημοσι−
ονομικών, ως μέλος.

− ΡΩΜΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ.
ΑΖ 634973, πολιτικός μηχανικός, ως εμπειρογνώμονας.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: 
• στις 24 και 25.07.2012 στην έδρα του Δικαιούχου,

Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύ−
βοιας, στη Χαλκίδα (μετάβαση και επιστροφή καθη−
μερινώς).

• στις 26.07.2012 στο χώρο υλοποίησης του φυσικού 
αντικειμένου του έργου, στο λιμένα Μαντουδίου Εύβοιας 
(μετάβαση και επιστροφή αυθημερόν).

4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος του ανωτέρω 
υποέργου.

5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι−
χείο 8 του προοιμίου απόφαση.

6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και το έξοδα μετακίνη−
σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό 
στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση.

7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συ−
μπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 334 ΥΟΔΔ/16.7.2012.

  Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

F 
(2)

   *Μεταφορά θέσης στη Δ/νση Διοικητικού του Υπ. Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

  Με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/14246/15−2−2012 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 29/24−1−2012 θετικής γνω−
μοδότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 
και του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο 
Βαμβακάς Δημήτριος του Παναγιώτη, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
με Γ΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (2) με την ίδια 
σχέση εργασίας, από την ειδικότητα Κλητήρων ΥΕ του 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙ−
ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (πρώην ΥΠ.ΠΟ.Τ.), με ταυτόχρο−
νη μεταφορά της προσωρινής θέσης που κατέχει, στην 
ειδικότητα ΔΕ Διοικητικών, στην Διεύθυνση Διοικητικού 
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟ−
ΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (πρώην ΥΠ.ΠΟ.Τ.), με τον 
αυτό βαθμό (Γ) και μισθολογικό κλιμάκιο (2) της ΔΕ 
κατηγορίας επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο 
τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού 1964/30−3−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 692 Γ/18−7−2012.

  Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.10070/13438/1570 (3)
Απόδοση ετήσιας εισφοράς ετών 2010 και 2011 από το 

αγγελιόσημο του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών 
Ξένου Τύπου (ΤΑΑΞΤ) και του Τομέα Ασφάλισης Φω−
τοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τη−
λεόρασης (ΤΑΦΕΕΤ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης 
ΕΤΑΠ − MME στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντα−
κτών και Υπαλλήλων Τύπου (ΤΥΙΣΥΤ) του Κλάδου 
Υγείας ΕΤΑΠ − MME.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ του τέταρτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2335/1995 (Α 185).
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2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 3655/
2008 (Α 58).

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 1866/
1989 (Α 222) και της παρ. 3 του άρθρου 4 της αριθμ. 
Φ.40055/11439/1169/9−6−2009 (Β 1184) υπουργικής απόφα−
σης «Ανασύνταξη, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Κανονισμού του κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου 
Ασφάλισης Προσωπικού MME (ΕΤΑΠ−ΜΜΕ)».

4. Το άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με 
το Π.Δ. 63/2005 (Α 98).

5. Το Π.Δ/γμα 85/2012 (A 141) «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Το ΠΔ/γμα 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την απόφαση του Δ.Σ. του ETAIT − MME που λήφθη−
κε στην 18/9−5−2012 συνεδρίασή του.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αλλά προκαλείται για το έτος 2010 μείωση 
των εσόδων του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου 
Τύπου κατά 89.936,17 € και του Τομέα Ασφάλισης Φωτο−
ειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρα−
σης κατά 138.435,80 € με ισόποση αύξηση των εσόδων 
του Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλή−
λων Τύπου κατά 228.371,97 € και για το έτος 2011 μεί−
ωση των εσόδων του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών 
Ξένου Τύπου κατά 54.163,08 € και του Τομέα Ασφάλισης 
Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τη−
λεόρασης κατά 94.283,88 € και ισόποση αύξηση των 
εσόδων του Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και 
Υπαλλήλων Τύπου κατά 148.446,96 €, αποφασίζουμε:

Αποδίδεται από τον πόρο του αγγελιοσήμου, που προ−
βλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του 
ν. 1866/1989 (Α 222), του Τομέα Ασφάλισης Ανταποκριτών 
Ξένου Τύπου (ΤΑΑΞΤ) και του Τομέα Ασφάλισης Φωτοει−
δησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης 
(ΤΑΦΕΕΤ) του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης ETAIT − MME 
στον Τομέα Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλή−
λων Τύπου (ΤΥΙΣΥΤ) του Κλάδου Υγείας αυτού για το 
έτος 2010 ποσό 89.936,17 € και 138.435,80 € από τον κάθε 
Τομέα αντίστοιχα και για το έτος 2011 ποσό 54.163,08 € 
και 94.283,88 € από τον κάθε Τομέα αντίστοιχα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
    Αριθμ. 3347 (4)
Μεταβίβαση αρμοδιότητας ανάθεσης ενέργειας τε−

χνικής υποστήριξης εφαρμογής του ΠΑΑ 2007−2013 
από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του ΠΑΑ στον
ΟΠΕΚΕΠΕ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον Καν.(ΕΚ) 1698/2005 για τη στήριξη της Αγρο−

τικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

2. Τον Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α 267/3.12.2007), ειδικά τα άρθρα 
19, 35 και επόμενα.

3. Το Προεδρικό Διάταγμα 4/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 3/14−01−2002)
σχετικά με την εκτέλεση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας – 
Στήριξης και διαχείρισης των αντίστοιχων πόρων, ειδικά 
το άρθρο 1 αυτού.

4. Την υπ’ αριθμ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/26.11.2010 (ΦΕΚ 
1856/26−11−2010) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την 
οποία γίνεται καθορισμός των στοιχείων των προγραμ−
μάτων τεχνικής υποστήριξης, της εφαρμογής και της 
διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους, μέρος Α΄. 

5. Την υπ’ αριθμ. 53711/ΕΥΣΣΑΠ 2749/8−12−2011 από−
φαση του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε στον 
προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής 
της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. το έργο με τίτλο: «Επέκταση, αναβάθ−
μιση, συντήρηση και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΟΠΣΑΑ)».

6. Το αίτημα με αρ. 82546/27.7.2011 του ΟΠΕΚΕΠΕ για την 
ανάθεση του έργου, καθώς και το αριθμ. 92858/13.9.2011 
απαντητικό έγγραφό του, με το οποίο συμφώνησε με 
όσα αναφέρονται στο αριθμ. 4040/18.8.2011 έγγραφο της 
ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.

7. Την ανάγκη άμεσης εκτέλεσης του έργου από τον 
Οργανισμό Πληρωμών του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλισθεί η όσο το δυ−
νατό προσήκουσα και ανάλογη με τις αρμοδιότητες του 
Οργανισμού εκτέλεση του έργου του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που 
ήδη έχει εγκατασταθεί στον Οργανισμό και εξυπηρετεί 
διαρκείς ανάγκες του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007 − 2013, αποφασίζει:

Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκτέλεσης του 
έργου με τίτλο: «Επέκταση, αναβάθμιση, συντήρηση 
και υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ)», συνολι−
κού ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00) μη συ−
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, του Μέτρου 511 της Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ/Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήρι−
ξης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της 
απόφασης ένταξης του έργου στο ΠΔΕ. 

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ) χρησιμοποιείται ήδη από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ για την υλοποίηση μέτρων του ΠΑΑ. 

Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο μεταβιβάζεται 
η αρμοδιότητα.

Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) αναλαμβάνει στο πλαίσιο της μεταβίβασης 
αρμοδιότητας ανάθεσης για την πράξη της παρούσας 
να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1. Μεριμνά για την έκδοση και καταχώριση του τεχνι−
κού δελτίου της πράξης στο Πληροφοριακό Σύστημα.

2. Υποβάλλει στην ΕΥΔ ΠΑΑ την απαιτούμενη πλη−
ροφόρηση και στοιχεία για την εγγραφή στο ΠΔΕ της 
προς χρηματοδότηση πράξης.



37492 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Προβαίνει στην πρόσκληση για την επιλογή ανα−
δόχου, στην ανάθεση και στην εκτέλεση της εν λόγω 
Πράξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν το κα−
θεστώς του εν λόγω φορέα, βάσει και των προβλεπο−
μένων στην απόφαση με αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ 
Β΄ 1856/26.11.2010) 

4. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής της Πράξης 
του άρθρου 1 της παρούσας σε συνεργασία με τις ομά−
δες ΟΠΣΑΑ, όπως έχουν οριστεί (φυσικό και οικονομικό 
αντικείμενο).

5. Μεριμνά για τη συμμόρφωση της συγχρηματοδο−
τούμενης πράξης με τους ισχύοντες κοινοτικούς και 
εθνικούς κανόνες καθ όλη την περίοδο υλοποίησής 
της.

6. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και 
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο Ολοκλη−
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης, 
που αφορούν τη συγκεκριμένη πράξη.

7. Συνεργάζεται με την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν 
κάθε πληροφορία που ζητείται

8. Αποδέχεται όλους τους προβλεπόμενους, ελέγχους 
και επιθεωρήσεις, που διενεργούνται από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης και παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για 
την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών. Αποδέχεται διοικητι−
κούς ελέγχους από την ΕΥΔ ΠΑΑ και παρέχει σε αυτήν 
όλα τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να επιβεβαιωθεί 
ο κατά τα δέοντα τρόπος άσκησης των καθηκόντων 
που του έχουν ανατεθεί.

9. Διασφαλίζει ότι όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα 
σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους 
της πράξης που διαχειρίζεται, τηρούνται στη διάθεση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Ελε−
γκτικού Συνεδρίου.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α. υποχρεούται 
να διενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη, που αφορά την 
εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με την 
έκδοση της συναφούς απόφασης ένταξης, όπως επίσης 
αναλαμβάνει να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και 
συνεργασία με λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, προκει−
μένου να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη χρηματοδότηση 
της Πράξης, η αρμοδιότητα εκτέλεσης της οποίας με−
ταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 

F
(5)

   *Μεταφορά θέσης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

  Με την αριθμ. 57595/28−6−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2, του ν. 2812/2000 
(Α΄ 67) όπως έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του 
άρθρου 10 παρ. 8 εδ. 2 του ν. 3472/2006 (Α΄ 135), σε συν−
δυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του 
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και μετά από τη με αριθμό 5/2012 
απόφαση του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, μετατάσσεται, υστέ−
ρα από αίτηση του, ο Παναγιάννης Κιούσης του Ιωάννη, 
μόνιμος δικαστικός υπάλληλος, του Διοικητικού Πρωτο−
δικείου Λιβαδειάς, του κλάδου επιμελητών δικαστηρίων, 
κατηγορίας ΥΕ, σε θέση του κλάδου γραμματέων κα−
τηγορίας ΔΕ του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, 
επειδή είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου και έχει τα 
απαιτούμενα νόμιμα προσόντα, με αντίστοιχη μεταφορά 
της θέσης που κατέχει. 

(Αριθμ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5800/28−6−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 692 Γ/17−7−2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
    *Μεταφορά θέσης του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Σερρών.

  Με την αριθμ. 32126/28−6−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκδόθηκε σε 
εκτέλεση της αριθμ. 2/2012 απόφασης του Πενταμε−
λούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Εφε−
τείου Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 83 παρ. 1 του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67/10−3−2000 
τ. Α΄) όπως έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις 
του άρθρου 10 παρ. 8 εδ. 1 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135/
4−7−2006 τ. Α΄) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 
5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/26−10−2011 
τ. Α΄) μετατάσσεται, ύστερα από αίτησή της, η Στέλλα 
Πελτέκη του Πασχάλη, δικαστική υπάλληλος του κλά−
δου δακτυλογράφων−χειριστών Η/Υ κατηγορίας ΔΕ, του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, σε θέση δικαστικού 
υπαλλήλου του κλάδου γραμματέων, κατηγορίας ΔΕ, 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, με αντίστοιχη 
μεταφορά της θέσης που κατέχει. 

(Αριθμ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 5799/28−6−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 692 Γ/17−7−2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(7)
    *Μεταφορά θέσης του Πταισματοδικείου Αθηνών. 

 Με τη με αριθμ. 61253οικ./6−7−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2812/2000, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του ν. 3472/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), και μετά 
τη με αριθμό 70/27−6−2012 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, μετα−
τάσσεται η Βασιλική ΚΟΡΑΚΗ του Σπυρίδωνα, μόνιμη 
δικαστική υπάλληλος, του Πταισματοδικείου Αθηνών, 
του κλάδου «Επιμελητών Δικαστηρίων», κατηγορίας ΥΕ, 
σε θέση του κλάδου «Γραμματέων», κατηγορίας ΠΕ, του 
ίδιου δικαστηρίου, με μεταφορά της θέσης της, ύστερα 
από αίτησή της, επειδή έχει τα απαιτούμενα νόμιμα 
προσόντα (πτυχίο ΑΕΙ). 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37493

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6294/9−7−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 700Γ/20−7−2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(8)
    *Μεταφορά θέσεων της Εισαγγελία

Πρωτοδικών Αθηνών. 

 Με τη με αριθμ. 61252οικ./6−7−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2812/2000, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του ν. 3472/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), και μετά 
τη με αριθμό 72/27−6−2012 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, μετα−
τάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι:  

α) Κωνσταντίνος ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Γεωργίου, 
β) Βενετία ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου, 
γ) Κυριακή ΣΤΑΥΡΟΥ του Χαραλάμπους και 
δ) Ελένη ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ του Γεωργίου, κατηγορίας ΥΕ, 

του κλάδου «Επιμελητών Δικαστηρίων» της Εισαγγελί−
ας Πρωτοδικών Αθηνών, σε θέσεις του κλάδου «Γραμ−
ματέων», της κατηγορίας ΔΕ, της ίδιας υπηρεσίας, με 
μεταφορά των θέσεων τους, ύστερα από αίτησή τους, 
επειδή έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα (απο−
λυτήριο Λυκείου). 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6298/9−7−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 700Γ/20−7−2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)
    *Μεταφορά θέσης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών. 

 Με τη με αριθμ. 61254οικ./6−7−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2812/2000, 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 
του ν. 3472/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), και μετά 
τη με αριθμό 71/27−6−2012 απόφαση του Πενταμελούς 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, μετα−
τάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι: 

α) Παναγιώτης ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ του Ευθυμίου και 
β) Βασιλική ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ του Αγγελή, κατη−

γορίας ΥΕ, του κλάδου «Επιμελητών Δικαστηρίων» της 
Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, σε θέσεις του κλάδου 
«Γραμματέων», κατηγορίας ΔΕ και κατηγορίας ΤΕ, αντί−
στοιχα, της ίδιας υπηρεσίας, με μεταφορά των θέσε−
ων τους, ύστερα από αίτησή τους, επειδή έχουν τα 
απαιτούμενα νόμιμα προσόντα (απολυτήριο Λυκείου 
και πτυχίο ΤΕΙ). 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6289/9−7−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 700Γ/20−7−2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

(10)
    *Μεταφορά θέσης του Διοικητικού

Πρωτοδικείου Τρικάλων. 

 Με την αριθμ. 62035/9−7−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία εκδόθηκε σε 
εκτέλεση της αριθμ. 7/2012 απόφασης του Πενταμε−
λούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Εφετείου 
Λαρίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 
παρ. 1 του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ 67/10−3−2000 τ. Α΄) όπως 
έχουν αντικατασταθεί από τις διατάξεις του άρθρου 10 
παρ. 8 εδ. 1 του ν. 3472/2006 (ΦΕΚ 135/4−7−2006 τ. Α΄) σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 
του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/26−10−2011 τ. Α΄), μετατάσσεται, 
ύστερα από αίτησή της, η Ασπασία Σίμου του Μιχαήλ, 
δικαστική υπάλληλος του κλάδου δακτυλογράφων−χει−
ριστών Η/Υ κατηγορίας ΔΕ, του Διοικητικού Πρωτοδι−
κείου Τρικάλων,  σε θέση δικαστικού υπαλλήλου του 
κλάδου γραμματέων, κατηγορίας ΔΕ, του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Τρικάλων,  με αντίστοιχη μεταφορά της 
θέσης που κατέχει. 

(Αριθμ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6339/9−7−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 707Γ/24−7−2012.

Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(11)
    *Μεταφορά θέσεων της Εισαγγελίας

Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 Με τη με αριθμό 60719/6−7−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2812/2000, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν. 3472/2006, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 
του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), και μετά τη με 
αριθμό 69/27−6−2012 απόφαση του Πενταμελούς Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Εφετείου Αθηνών, μετατάσσο−
νται οι κάτωθι μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι: 

α) Αθανάσιος ΘΩΜΑΣ του Φιλίππου, 
β) Αναστασία ΚΑΜΖΟΛΑ του Παναγιώτη και 
γ) Σωτήριος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ του Ιωάννη, κατη−

γορίας ΥΕ, του κλάδου «Επιμελητών Δικαστηρίων» της 
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σε θέσεις του κλάδου 
«Γραμματέων», της κατηγορίας ΔΕ, της ίδιας υπηρεσίας, 
με μεταφορά των θέσεων τους, ύστερα από αίτησή 
τους, επειδή έχουν τα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα 
(απολυτήριο Λυκείου). 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 6302/9−7−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 700Γ/20−7−2012.

  Ο Γενικός Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(12)
    *Κατάργηση θέσης στο Αρχηγείο

Ελληνικής Αστυνομίας. 

 Με την αριθμ. 43059/Γ.5γ/03−07−2012 πράξη του Προ−
ϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυ−
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ναμικού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 54 του
Π.Δ. 410/1988 και το άρθρο 1 παρ. 9 και 10 του Ν. 4038/2012, 
λύεται η σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης, της ΑΝΘΟΥΛΗ Τασίας 
του Δημητρίου, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ ειδικότητας 
Διοικητικού−Λογιστικού, με βαθμό Γ΄ και Μ.Κ. 2, κατόπιν 
της από 20−06−2012 έγγραφης καταγγελίας της, με κα−
τάργηση της προσωποπαγούς θέσης της.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1175612344/04−07−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 695Γ/18−7−2012.

  Ο Προϊστάμενος Κλάδου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
F

    Αριθμ. 3174 (13)
Απαγόρευση κυνηγιού στο Δήμο Σαλαμίνος.

  Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tου άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/1975 

«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 Περί Δα−
σικού Κωδικός.

2. Tου Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22−3−1993) Περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις Περ/κες αρχές και όργανα του διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Tου Ν. 998/1979 «περί προστασίας των Δασών και 
των Δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 289/
Α/1979).

4. Tου π.δ. 1213/1981 (ΦΕΚ 300/Α/1981) «περί αναδιοργά−
νωσης των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωρ−
γίας», όπως τροποποιήθηκε με τα όμοια του 402/1988, 
422/1991, 46/1991, 352/1991 και 242/1993.

5. Tου άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 
Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107/Α/1997).

6. Tου άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 3852/2010 «νέα αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ−ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 
87/Α/2010).

7. Tης υπ’ αριθμ. 5468/2527/23−2−2011 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ. 
Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 362/
Β/2011), αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια από 1−8−2012 έως 31−7−2017 ως κατω−
τέρω:

Σε έκταση διακοσίων εξήντα έξι στρεμμάτων (266 
στρεμ.) στη θέση «Κολώνες−Φάρος−Δημόσιο Δάσος» 
Δήμου Σαλαμίνας, όπως αυτή απεικονίζεται με κόκκινη 
συνεχή διαγράμμιση στα συνενωμένα αποσπάσματα φ.χ. 
ΓΥΣ κλ. 1:5000 (6462/1), και που ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Θάλασσα.
Δυτικά: Θάλασσα.
Βόρεια: Λ. Αιαντείου − Περιστέρια − Κολώνες.
Νότια: Θάλασσα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό 
έτος 2012−2013 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2012

Ο Δασάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΚΚΑΣ
F

(14)
    *Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου

Αττικής ΚΑΤ. 

 Με την αριθμ. 26/19−3−2012 πράξη του Διοικητή του Γενι−
κού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, η οποία εκδόθηκε μετά την 
υπ’ αριθμ. 2/29−2−2012 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου του ΓΝ Αττικής ΚΑΤ (θέμα α Ε.Η.Δ.) και σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/9−2−2007 τ. Α΄), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011 τ. Α΄), μετατάσσεται ο μό−
νιμος υπάλληλος ΛΕΙΤΟΥΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΑΝ−
ΔΡΕΑ του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότητας 
Θυρωρών με βαθμό Δ΄, στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού ειδικό−
τητας Ψυκτικών με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής 
του θέσης και με τον βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Υγείας 4810/2−7−2012)

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 691 Γ΄/18−7−2012.

  Ο Διοικητής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ
F

(15)
    *Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου

Αττικής ΚΑΤ. 

 Με την πράξη αριθμό 27/19−3−2012 του Διοικητή του 
Γενικού Νοσοκομείου Απικής ΚΑΤ, η οποία εκδόθηκε 
μετά την υπ’ αριθμ. 2/29−2−2012 απόφαση του Υ.Σ. του 
ΓΝ Αττικής ΚΑΤ (θέμα α Ε.Η.Δ.) και σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 
(ΦΕΚ 26/9−2−2007 τ. Α΄), καθώς και τις διατάξεις του
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27−10−2011 τ. Α΄), μετατάσσεται 
ο μόνιμος υπάλληλος ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού ειδικότητας 
Βοηθών Αποθηκάριων με βαθμό Γ, στον κλάδο ΔΕ Τεχνι−
κού ειδικότητας Κοπτών με ταυτόχρονη μεταφορά της 
οργανικής του θέσης και με τον βαθμό που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 4809/2−7−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 691 Γ΄/18−7−2012.

  Ο Διοικητής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ
F

(16)
    *Μεταφορά θέσης του Γενικού Νοσοκομείου 

Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» .

 Με την υπ’ αριθμ. 708/23−4−2012 απόφαση του Διοικητή 
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 69 
και 74 του Ν. 3528/2007, και των άρθρων 33 και 35 του 
Ν. 4024/2011, και κατόπιν του Πρακτικού της 8ης/4.10.2011 
(θέμα 45ο Συνεδρίασης του Α΄ Κοινού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρει−
ας Μακεδονίας και Θράκης, με θετική γνωμοδότηση, 
μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκρά−
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τειο», Νικόλαος Ασλανίδης, του Γεωργίου, κατηγορίας 
και κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, σε θέση κατηγο−
ρίας και κλάδου ΥΕ Κλητήρων του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», 
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 708 Γ/24−7−2012.

  Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
F

(17)
    *Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημιακού Γενικού 

Νοσοκομείου Ηρακλείου. 

 Με την αριθμ. 100/3−4−2012 απόφαση του Διοικητή του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου της 
7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, που εκδόθηκε σε εκτέλεση της αρ. 
6/2/31−1−2012 απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
ΠαΓΝΗ, και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 
73 και 74 του Ν. 3528/2007, εγκρίθηκε η μετάταξη της 
Σφυρή Ελένης του Νικολάου μόνιμη υπάλληλος από 
τον κλάδο ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με μεταφορά 
της θέσης σε θέση ανώτερης κατηγορίας του κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β σύμφωνα με το
Ν. 4024/2011 άρθρο 35 παράγραφος 5.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 4798/2−7−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 708 Γ/24−7−2012.

  Ο Διοικητής

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

(18)

    *Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Λάρισας. 

 Με την υπ’ αριθμ. Α86/02.03.2012 απόφασης του Διοικη−
τή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
70, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και κατόπιν του με αριθμ. 
6 αποσπάσματος πρακτικού της υπ’ αριθμ. 22/05.12.2011 
συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Πανεπι−
στημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, μετατάσσε−
ται ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου υπάλληλος 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας 
κατηγορίας − κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙ−
ΤΩΝ) με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011 
και κάθε άλλη σχετική διάταξη, σε θέση κατηγορίας − 
κλάδου ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ) του Πανε−
πιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας στο Βαθμό 
που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Υγείας 4800/02.07.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 703 Γ/20−7−2012.

   Ο Διοικητής

ΗΛΙΑΣ − ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Θ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022310108120008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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