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Αριθμ. 7085/Γ5−1210
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2885/Γ5−443/28.3.2012 (ΦΕΚ
Β΄ 1166/10.4.2012) απόφασης με θέμα: «Έγκριση, προ−
κήρυξη και ανάθεση διενέργειας της έρευνας χρή−
σης τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας
από τα νοικοκυριά (ICT) έτους 2012, έγκριση χρη−
σιμοποίησης στατιστικών οργάνων και καθορισμός
αμοιβής τους».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38/Α/9−3−2010) «Ελληνικό
Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 παρ.11
του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212Α΄/17−12−10) «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής
Οικονομίας»,
β. του άρθρου 90 παρ. 8 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/
Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύ−
νης και αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής» βάσει του
οποίου επανήλθαν σε ισχύ − μέχρι την έκδοση Κανονι−
σμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ. − τα άρ−
θρα 9 και 10 του Ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60/Α΄/9−4−1996) «Πρό−
σβαση της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής
Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές
και διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου,
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι−
στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ.ΕΣΥΕ»,
όπως αντικαταστάθηκαν με τις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 14 του Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ 132/Α΄/28−6−2006)
«Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις
και άλλες διατάξεις»,
γ. του άρθρου 323 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Ζ.Α΄/
11.4.2012)
δ. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1997)
«περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 90 παρ. 9
του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23−04−2010) «Αποκατάσταση
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φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της φορο−
διαφυγής»,
ε. του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18−2−1999) με θέμα: «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και
εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει με το άρθρο 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/Α΄/15−3−2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονο−
μικής κρίσης», και συμπληρώθηκε με την προσθήκη του
άρθρου 49, παρ. 1 του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α΄/12.8.2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και τροποποιή−
θηκε και ισχύει με την παραγρ. 13 του άρθρου 45 του
Ν. 3943/31.3.2011 (ΦΕΚ 66Α΄),
στ. του Π.Δ. 226/2000 (ΦΕΚ 195/Α΄/8−9−2000) «Οργανι−
σμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,
ζ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),
η. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κ.λπ.» (Α΄ 213),
θ. του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194).
ι. του Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (Α΄ 144).
2. Τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου με αριθ. 808/2004 σχετικά με τις κοι−
νοτικές στατιστικές για την κοινωνία της πληροφορίας
και τον εφαρμοστικό Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου με αριθ. 937/2011.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το σημείο 6 της παραγράφου 3 του δια−
τακτικού μέρους της απόφασης που αφορά στο χρονικό
διάστημα της συλλογής των στοιχείων με τηλεφωνική
συνέντευξη και εισαγωγή των δεδομένων στον Η/Υ, από
«....κατά τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2012» σε «....κατά
το χρονικό διάστημα Μαΐου − Αυγούστου 2012».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2885/Γ5−443/28.3.2012
(ΦΕΚ Β΄ 1166/10.4.2012) τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

F
Αριθμ. 80000/15369/1098
(2)
Παράταση προθεσμιών διαδικασίας εκλογής των αιρε−
τών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απα−
σχολούμενων (ΕΤΑΑ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ισχύουν (Α΄ 26).
β) του Π.δ/τος 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141).
γ) του Π.δ/τος 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19−9−1988 (Β΄ 684)
υπουργική απόφαση «Τρόπος, διαδικασία και προϋπο−
θέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα
Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων
υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δι−
καίου», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/
Φ.80/54/11988/7−12−1988 (Β΄ 876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/
3−9−1990 (Β΄ 562) και ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/26−9−2001
(Β΄ 1246) υπουργικές αποφάσεις.
3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 79728/11−7−2012 έγγραφο του ΕΤΑΑ,
σχετικά με την παράταση προθεσμιών εκλογής αιρετών
εκπροσώπων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ.
4. Την ανάγκη παράτασης της διαδικασίας διεξαγωγής
των εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων
των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ,
αποφασίζουμε:
Παρατείνονται οι προθεσμίες των σχετικών διαδι−
κασιών για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων
των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ενι−
αίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/
Φ.80/30/8703/19−9−1988 (Β΄ 684) υπουργική απόφαση,
όπως ισχύει, ως ακολούθως:
Η σύνταξη των πινάκων εκλογέων της παρ. 1 του
άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19−9−1988
(Β΄ 684) υπουργικής απόφασης θα πρέπει να έχει ολο−
κληρωθεί μέχρι τις 30−9−2012. Με την ημερομηνία αυτή
προσαρμόζονται αντίστοιχα οι προθεσμίες της ανωτέ−
ρω υπουργικής απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. 2026/89667
(3)
Αδειοδότηση Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων Εκτροφής
Γουνοφόρων Ζώων στα Πλαίσια του Ν. 4056/2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15
του ν. 4056/2012 «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και
τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 52 Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει−
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».
3. Του ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του υπ’ αριθμ. 63/2005 Π.Δ.
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
5. Του Π.Δ. 402/1998 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α΄ 187), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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6. Της υπ’ αριθμ. ΥΙ/2004 (Β΄ 513) απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Γεωργίας σε
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
7. Του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 123Α΄).
8. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221Α΄) όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Του Π.Δ 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141Α΄).
10. Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141Α΄).
11. Του Π.Δ 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 144Α΄).
12. Την υπ’ αριθμ. Υ44/05−07−2012 (ΦΕΚ 2094Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο».
13. Την υπ’ αριθμ. 1464/67426/13−06−2012 διευκρινιστική
εγκύκλιο εφαρμογής του ν. 4056/2012 (ΑΔΑ:Β4Λ0Β−ΓΣΦ).
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ 1
1. Τα εκτροφεία γουνοφόρων ζώων, εντάσσονται με
βάση το ν. 4056/2012 στις κτηνοτροφικές εγκαταστά−
σεις, αδειοδοτούνται σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτόν και η σχετική
διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια.
2. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ
ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
3. Στη συνέχεια, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών και την αυτοψία στις υποδομές των εν
λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διενεργού−
νται κατά το δεύτερο στάδιο, από την αρμόδια Επιτροπή
Σταυλισμού χορηγείται η ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από
την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή.
4. Ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή ορίζεται στο
ν.4056/2012 η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
ΑΡΘΡΟ 2
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς υποβάλλουν, στην Διεύ−
θυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικεί−
ας Περιφερειακής ενότητας, αίτηση συνοδευόμενη από
όλα τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν. 4056/2012
και στο κεφάλαιο Δ της υπ’ αριθμ. 1464/67426/13−06−2012
διευκρινιστικής εγκυκλίου.
2. Μετά τον διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δι−
καιολογητικών, χορηγείται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ στους φορείς
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
3. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, έχει θέση
άδειας εγκατάστασης μέχρι την έκδοση της δεύτερης
και ισχύει μέχρι και τρεις (3) μήνες.
5. Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ισοδυνα−
μεί με την ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ή ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ή
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ που υποβάλλονται ως δικαιολογητικό για
την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του
ν. 3908/2011, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 17303/19−04−2011
(ΦΕΚ 651Β΄) και υπ’ αριθμ. 31054/12−07−2007 (ΦΕΚ 1286Β΄)
αποφάσεις αντίστοιχα και όπως αυτές τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
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ΑΡΘΡΟ 3
1. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς εντός διαστήματος τριών
(3) μηνών από την έκδοση της ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΑΣΗΣ υποβάλλουν στην Διεύθυνση Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής
τους ενότητας αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα απα−
ραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, και όπως
αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 του ν. 4056/2012 και
στο κεφάλαιο Δ της υπ’ αριθμ. 1464/67426/13−06−2012
διευκρινιστικής εγκυκλίου.
2. Μετά το διοικητικό έλεγχο των υποβληθέντων δικαι−
ολογητικών, η αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού διενεργεί
αυτοψία στις υποδομές των υπό αδειοδότηση κτηνο−
τροφικών εγκαταστάσεων ελέγχοντας ταυτόχρονα και
το φάκελλο των κατά περίπτωση απαραίτητων δικαιο−
λογητικών όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του
κεφαλαίου Β της υπ’ αριθμ. 1464/67426/13−06−2012 διευ−
κρινιστικής εγκυκλίου, ώστε να διαπιστωθεί ότι πληρού−
νται οι όροι και οι προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 4056/2012
καθώς και η παράλληλη και συναφής νομοθεσία.
3. Η ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ αφορά στις υποδομές
κάθε κατηγορίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
εκτροφής γουνοφόρων ζώων και με βάση αυτήν επι−
τρέπεται η λειτουργία τους.
4. Η έκδοση της ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ αποτελεί
προϋπόθεση, για την καταβολή των οικονομικών ενι−
σχύσεων, στις περιπτώσεις εκείνες που οι φορείς των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτροφής γουνοφόρων
ζώων υλοποιούν επενδυτικά σχέδια στα πλαίσια εθνικών
και κοινοτικών νόμων και προγραμμάτων αντίστοιχα.
ΑΡΘΡΟ 4
Λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας μπορούν να
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΑΡΘΡΟ 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2564/88736
(4)
Παράταση χρόνου αποστολής, για τις Περιφερειακές
Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, των
μητρώων δικαιούχων των προγραμμάτων δωρεάν δια−
νομής τροφίμων, Πρόγραμμα έτους 2012.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
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μογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (ΦΕΚ Α΄ 280).
2. Το άρθρο 1, παράγραφος 1,2 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, πα−
ράγραφος 1 του ν. 1440/194 (ΦΕΚ Α΄ 70) «Συμμετοχή
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και
Χάλυβος του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» του
άρθρου 65 του ν. 1982/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση 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» (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθμ. 22830/05−04−2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δω−
ρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα
της παρέμβασης» (ΦΕΚ Β΄660), όπως έχει τροποποιηθεί
με την υπ’ αριθμ. 444/39751/2012 (ΦΕΚ 1146 Β΄).
5. Τον Καν. (ΕΕ) 807/2010 της Επιτροπής της 14ης
Σεπτεμβρίου 2010 «περί λεπτομερών κανόνων για τη
χορήγηση τροφίμων προερχόμενων από τα αποθέματα
παρέμβασης στους απόρους της Ένωσης» (ΕΕ L 242).
6. Τον Καν. (ΕΕ) 562/2011 της Επιτροπής της 10ης Ιου−
νίου 2011 «σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής,
στα κράτη μέλη, των πόρων που θα καταλογιστούν
στο οικονομικό έτος 2012 για την χορήγηση τροφίμων
από τα αποθέματα παρέμβασης στους από τους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με παρέκκλιση από
ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010»
(ΕΕ L 152).
7. Τον Καν. (ΕΕ) 121/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου και της 15ης Φεβρουαρίου 2012 «για
την τροποποίηση των Κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 όσο αφορά τη δια−
νομή τροφίμων στους απόρους της Ένωσης» (ΕΕ L 44).
8. Τον Καν. (ΕΕ) 208/2012 της Επιτροπής της 9ης
Μαρτίου 2012 «για την τροποποίηση του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011 σχετικά με την έγκριση
σχεδίου κατανομής στα κράτη μέλη, των πόρων που
θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για την
χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης
στους από τους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά
με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 807/2010» (ΕΕ L 72).
9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ 88331/23−08−2012 έγγραφο του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του μη−
τρώου δικαιούχων των προγραμμάτων δωρεάν διανομής
τροφίμων σε απόρους της χώρας, στη Διεύθυνση Πλη−
ρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, από τις
Περιφερειακές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής, όπως ορίζεται κοινή υπουργική απόφαση περί επι−
λεξιμότητας δικαιούχων δωρεάν διανομής, παρατείνεται
από τη λήξη της έως την 17η Σεπτεμβρίου 2012.

Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης καθορί−
ζεται από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 3177
(5)
Παράταση της υπ’ αριθμ. 595/9−3−2007 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα
«Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευ−
ρύτερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικι−
σμός του χωρίου Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές
Πετσούλι, Άγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός Σταθμός
και Κοκκινόβραχος».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/69
«Περί Δασικού Κώδικος» (άρθρα 251,252,254,256,258,259
και 261), του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/75 (άρθρα
7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/98 (άρθρα 57,
58 και 59).
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
Β΄/18−12−1985) κοινή υπουργική απόφασης Υφ. Εθνικής
Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων δια−
χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/
Β΄/31−12−1996) και 294283/23−12−1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4−2−1998)
κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας
και Γεωργίας και της υπ’ αριθμ. 87578/703/6−3−1997 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23−4−1997).
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22−3−93)
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87Α΄/2010).
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23−12−2010«Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης».
6. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19−7−1993 εγκύκλιο δ/γή της
Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.
7. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο δ/γή
της ίδιας ως άνω Δ/νσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−7−2012 (ΦΕΚ 2225/Β΄)
απόφαση του αναπληρωτή ΥΠΕΚΑ με θέμα «Ρυθμίσεις
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012−2013».
9. Την υπ’ αριθμ. 595/9−3−2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Απαγόρευ−
ση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευρύτερη περιοχή
εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός του χωρίου Αφιδνών
Ν. Αττικής, οι περιοχές Πετσούλι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηρο−
δρομικός Σταθμός και Κοκκινόβραχος» (ΦΕΚ Β΄479).
10. Την υπ’ αριθμ. 1829/9−8−2012 αναφορά − εισήγηση
του Δασαρχείου Καπανδριτίου με την οποία προτείνε−
ται παράταση της ως άνω απαγόρευσης, για να εξα−
σφαλιστεί η προστασία και ασφάλεια των κατοίκων
της ευρύτερης περιοχής της Δημ. Κοινότητας Αφιδνών,
ο αριθμός των οποίων την τελευταία πενταετία έχει
πολλαπλασιαστεί.
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11. Το γεγονός ότι ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρου−
σίου και η Κοινότητα Αφιδνών δεν απάντησε μέχρι σή−
μερα στα υπ’ αριθμ. 3356/11/17−2−12 και 1745/30−7−2012
έγγραφα του Δασαρχείου Καπανδριτίου με τα οποία
τους ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη τους για την εν θέματι
παράταση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την παράταση της υπ’ αριθμ. 595/9−3−2007
απόφασής μας με θέμα «Απαγόρευση κυνηγίου ορισμέ−
νου χρόνου, στην ευρύτερη περιοχή εντός της οποίας
υπάρχει ο οικισμός του χωρίου Αφιδνών Ν. Αττικής,
οι περιοχές Πετσούλι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός
Σταθμός και Κοκκινόβραχος» για πέντε (5) έτη, από την
26−8−2012 μέχρι και την 25−8−1017.
Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγεται ούτε ανα−
τρέπεται οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απα−
γόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες
διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ.
που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφεί−
σης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει για πέντε (5) κυνηγετικά έτη
δηλ. μέχρι και την 25η Αυγούστου 2017.
Αγία Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2012
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
(6)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Παλλήνης.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22613/24−07−2012 απόφαση
του Δημάρχου Παλλήνης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 74, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων
ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ’ αριθμ. 8/2012 πρακτικό)
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά (υπ’ αριθμ. 7/2012
πρακτικό) και του Δημάρχου Πειραιά (υπ’ αριθμ. πρωτ.
87016/2010 απόφαση) και τις διατάξεις του άρθρου 280
του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του Γεωργίου, κλάδου ΥΕ
1 Κλητήρων−Θυρωρών−Γενικών Καθηκόντων, με βαθμό
Δ΄, από το Δήμο Πειραιάς στο Δήμο Παλλήνης, κατόπιν
της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4511 /20−04−2010 αιτήσεώς του, με
μεταφορά της θέσης του.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Παλλήνης: 23003/30−07−2012)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
37143/33212/09−08−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 890/Γ΄/28.8.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
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*Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως στο Δήμο
Ασπρόπυργου.
Με την υπ’ αριθμ. 2639/2012 απόφαση του Δημάρχου
Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 § 5 του
Ν. 3979/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, και με
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Δυτικής Αττικής (υπ’ αριθμ. 5/2012 πρακτικό), μετατάσσε−
ται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Νι−
κολάου, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών
στον κλάδο ΔΕ Μαγείρων, σε συσταθείσα προσωρινή
προσωποπαγή θέση, με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπ. Δήμου Ασπροπύργου:
Δ.Υ./01−08−2012)
(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοικ. Αττικής: 37025/331290/
09−08−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 890/Γ΄/28.8.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(8)
*Σύσταση προσωποπαγούς θέσεως στο Δήμο
Ασπροπύργου.
Με την υπ’ αριθμ. 2640/2012 απόφαση του Δημάρχου
Ασπροπύργου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 45 § 5 του
Ν. 3979/2011 και του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, και με
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Δυτικής Αττικής (υπ’ αριθμ. 5/2012 πρακτικό), μετατάσσε−
ται η υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Γεωργίου, με
βαθμό ΣΤ΄, από τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών στον κλάδο
ΔΕ Μαγείρων, σε συσταθείσα προσωρινή προσωποπαγή
θέση, με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικ. Υπ. Δήμου Ασπροπύργου:
Δ.Υ./01−08−2012)
(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Διοικ. Αττικής: 37027/33130/
09−08−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 890/Γ΄/28.8.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(9)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Κοζάνης.
Με την υπ’ αριθμ. 556/48608/13−7−2012 απόφαση του
Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007,
του άρθρου 68 παρ. 1 εδ. β΄ του Ν. 4002/2011, του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/
οικ.25958/15−12−2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
την από 19−8−2011 αίτηση του Λιτζερίνου Γαρύφαλλου
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(αριθμ. πρωτ. 60530/19−8−2011) προς το Δήμο Κοζάνης,
το υπ’ αριθμ. 3/20−3−2012 Πρακτικό του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου άρθρου 5 Ν. 3584/2007 του Νομού Σερρών,
το οποίο περιλαμβάνει τη θετική του γνωμοδότηση για
τη μετάταξη του Λιτζερίνου Γαρύφαλλου, το υπ’ αριθμ.
6/11−7−2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου άρ−
θρου 5 Ν. 3584/2007 του Νομού Κοζάνης, το οποίο περι−
λαμβάνει τη θετική του γνωμοδότηση για τη μετάταξη
του Λιτζερίνου Γαρύφαλλου, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1329/
19−01−2012 απόφαση του Δημάρχου Σιντικής Ν. Σερρών,
περί παροχής σύμφωνης γνώμης για τη μετάταξη του
υπαλλήλου και την αριθμ. πρωτ. 4362/16−02−2012 βεβαίω−
ση του Δημάρχου Σιντικής Ν. Σερρών ότι ο Λιτζερίνος
Γαρύφαλλος δεν είναι ο μοναδικός υπάλληλος του κλά−
δου Πληροφορικής στο Δήμο Σιντικής και δεν υποχρεού−
ται να υπηρετήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα στο
Δήμο αυτό με βάση κάποια ειδική διάταξη.
Μετατάσσεται ο υπάλληλος Λιτζερίνος Γαρύφαλλος
του Κωνσταντίνου κλάδου Τ.Ε. Πληροφορικής, με βαθμό
Ε΄, από το Δήμο Σιντικής Ν. Σερρών, όπου υπηρετούσε,
στο Δήμο Κοζάνης Ν. Κοζάνης, με ταυτόχρονη μεταφο−
ρά της θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Πίστωσης της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονο−
μικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 48730/16−7−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας: 38284/2560/31−07−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 861/Γ΄/24.8.2012.
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΡΟΣ
F
(10)
*Σύσταση προσωποπαγούς θέσης στο Δήμο Λαμιέων.
Με την υπ’ αριθμ. 55459/13−07−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Λαμιέων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010, 45 παρ.5
του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16.06.2011), μετατάσσεται
η Πιπέλια Αλεξάνδρα του Παναγιώτη, υπάλληλος με
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, ειδικότητας ΤΕ Μουσικών στην
ειδικότητα ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού, της ίδιας εκπαι−
δευτικής Βαθμίδας σε προσωποπαγή θέση, με σχέση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία συνιστάται
με την ανωτέρω απόφαση, επειδή συντρέχουν όλες οι
υπό του νόμου προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας: 6314/140413/08−08−2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 855/Γ΄/23.8.2012.
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(11)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ρεθύμνης.
Με την υπ’ αριθμ. 2648/18−7−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Ρεθύμνης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3584/2007 καθώς και
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και ύστερα από
τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Ρεθύμνης, όπως εκφράζεται
στο υπ’ αριθμ. 5/10−7−2012 πρακτικό του, μετατάσσεται
ο Γεώργιος Πετρουλάκης του Γεωργίου, υπάλληλος του
Δήμου Ρεθύμνης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου ΠΕ Πληροφο−
ρικής, όπου υπηρετεί σήμερα, στον κλάδο ΠΕ Μηχα−
νολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών με το Δ΄ βαθμό, με
ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Ρεθύμνης: 16801/28−6−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
9267/3−8−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 890/Γ΄/28.8.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια
ΔΙΑΛΥΝΑ ΜΑΝΕΛΙΑ
F
(12)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Μαλεβιζίου.
Με την υπ’ αριθμ. 467/09−07−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Μαλεβιζίου, π οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007 και
των άρθρων 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και 68 παρ. 1
του Ν. 4002/2011 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 8268/
29−07−2011 αίτηση της Αικατερίνης Περπέρογλου του
Χρυσάφη, τις σύμφωνες γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας και του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Νομού Πειραιά όπως εκ−
φράζονται στα υπ’ αριθμ. 1/15−03−2012 και 2/05−07−2012
πρακτικά τους αντίστοιχα, τις σύμφωνες γνώμες του
Δημάρχου Περάματος και του Δημάρχου Μαλεβιζίου
που διατυπώθηκαν με τις υπ’ αριθμ. 756/2011 και 958/2011
αποφάσεις τους αντίστοιχα, μετατάσσεται η μόνιμη
υπάλληλος του Δήμου Περάματος Αικατερίνη Περπέρο−
γλου του Χρυσάφη κατηγορίας ΤΕ κλάδου ΤΕ Διοικητι−
κού − Λογιστικού στο Δήμο Μαλεβιζίου, με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης της, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. του Δήμου Μαλεβιζίου 19783/09−07−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
8610/01−08−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 848/Γ΄/23.8.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής Λειτουργίας
ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ
F
(13)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πέλλας.
Με την υπ’ αριθμ. 68/2−3−2012 απόφαση Δημάρχου
Πέλλας Νομού Πέλλας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφοι 1, 2 και 3, 79,
224 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 − ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), του
άρθρου 68 του Νόμου 4002/2011 «Τροποποίηση της συ−
νταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για
την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
(ΦΕΚ 180/Α΄/22−8−2011), των άρθρων 33 παράγραφος 1
και 35 παράγραφος 5 του Νόμου 4024/2011 «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
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γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011), καθώς και των άρ−
θρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010)
και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Πέλ−
λας καθώς και τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Πέλλας,
όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αριθμ.
2/27−1−2012 Συνεδρίασής του, μετατάσσεται ο Δερβίσσης
Κωνσταντίνος του Γεωργίου, υπάλληλος του Δήμου
Πέλλας Νομού Πέλλας, του κλάδου ΔΕ 23 Δημοτικής
Αστυνομίας με βαθμό Ε΄, στην ανώτερη βαθμίδα ΤΕ23
Δημοτικής Αστυνομίας με βαθμό Ε΄ και το Βασικό Μ.Κ.
του βαθμού Ε΄ της ΤΕ κατηγορίας, με μεταφορά της
θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. Γραφείου Μισθοδοσίας Δήμου Πέλλας για
την πρόβλεψη της δαπάνης: 16472/6−3−2011)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης: 8712/3−7−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 848/Γ΄/23.8.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ
F
(14)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Ορεστιάδας.
Με την υπ’ αριθμ. 38082/16−7−2012 απόφαση του Δη−
μάρχου Ορεστιάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35
παρ 5 του Ν. 4024/2011 και ύστερα από την υπ’ αριθμ.
4/4/6−7−2012 σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Έβρου μετατάσ−
σεται ο υπάλληλος του Δήμου Ορεστιάδας Αραμπα−
τζόγλου Φίλιππος του Δημητρίου από τον κλάδο ΥΕ
Κλητήρων − Θυρωρών με βαθμό Ε΄ σε ομοιόβαθμη θέση
στον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης επειδή κατέχει όλα τα τυπικά προ−
σόντα και συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις:
(Αριθμ. βεβ. Δήμου Ορεστιάδας 38073/16−7−2012)
(Αριθμ. απόφ. Αποκ. Δ/σης Μακεδονίας − Θράκης 15373/2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 855/Γ΄/23.8.2012.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F
(15)
*Κατάργηση προσωποπαγούς θέσεως στην
Περιφέρεια Αττικής.
Με την υπ’ αριθμ. 100907/02−08−2012 πράξη του Περι−
φερειάρχη Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 46 και 54 του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30−8−1988) «Κώδικας του προσωπικού με σύμβα−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Δημοσίου, των ΟΤΑ
και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.», διαπιστώνεται η λύση της σύμ−
βασης εργασίας του υπαλλήλου Παππά Δημητρίου του
Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικών με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό
Β΄ και Μ.Κ. ΒΑΣΙΚΟ−ΔΕ−Β με την Περιφέρεια Αττικής,
από 9−7−2012, ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας από τον υπάλληλο λόγω συνταξιοδότησης,
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καθώς και η κατάργηση της προσωποπαγούς θέσεως
που αυτός κατείχε.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 1261395897/25−07−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 846/Γ΄/23.8.2012.
Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F
(16)
*Σύσταση προσωποπαγούς θέσης στην Περιφέρεια
Πελοποννήσου.
Με την υπ’ αριθμ. 61890/21007/2011/11−1−2012 απόφαση
του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 παρ. 1, 24−26, 28−32
του Π.Δ. 57/2007, του άρθρου 57 του Ν. 3966/2011 των
άρθρων 4 έως 10, 15 έως 23 του Ν. 3528/2007, του άρ−
θρου 244 του Ν.3852/2010, του άρθρου 6 του Ν. 4024/2011
και του Π.Δ. 131/2010, διορίζεται η απόφοιτος της Δ΄
Εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ε.Σ.Τ.Α.) Δραγώνα Παναγιώτα του Γεωργίου σε προσω−
ποπαγή θέση του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
της Περιφέρειας Πελοποννήσου − Περιφερειακής Ενό−
τητας Αρκαδίας με βαθμό Δ΄, που συστήνεται με την
απόφαση αυτή και καταργείται με την αποχώρηση, για
οποιοδήποτε λόγο της διοριζόμενης. Ο διορισμός της
ανωτέρω αποφοίτου της Ε.Σ.Τ.Α. γίνεται αναδρομικά
από 01/11/2011, δηλαδή την επομένη της ημερομηνίας
κατά την οποία αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Το−
πικής Αυτοδιοίκησης, για κάθε συνέπεια, συμπεριλαμ−
βανομένων και των αποδοχών.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών: 6618/29−06−2012).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα−
μικού Ελληνικού Δημοσίου 9838344210/10−1−2012).
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Προσλήψεων Προσωπικού/Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης 690/27−7−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 849/Γ΄/23.8.2012.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
(17)
*Μεταφορά προσωποπαγούς θέσης στην Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε. Ρόδου).
Με την υπ’ αριθμ. 6004/367/12−07−2012 απόφαση Αντι−
περιφερειάρχη Δωδεκανήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 69 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ
26/Α΄), μετατάσσεται, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του
Πενταμελούς Υπηρεσιακού − Πειθαρχικού Συμβουλίου
Υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αριθμός
πρακτικού 7/16−12−2011, ο Γκιόκας Κωνσταντίνος του Γε−
ωργίου μόνιμος υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου (Π.Ε Ρόδου) κλάδου ΥΕ Βοηθητικού − Προσωπικού
ειδικότητα Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων με βαθμό Δ΄ που
κατέχει προσωποπαγή θέση, σε προσωποπαγή θέση
του κλάδου ΥΕ Επιμελητών με βαθμό Δ΄, με αντίστοιχη
μεταφορά της θέσης.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε./Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλ. Διακυβέρνησης 7682/30−07−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 849/Γ΄/23.8.2012.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024861209120008*

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

