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Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσι−
ονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης» και τις διατάξεις του άρθρου
35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξι−
οδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγι−
κής 2012−2015», την αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ./4360/21−5−2013
Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει
και κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 4871/9−4−2012 αίτησης
της υπαλλήλου, μετατάσσεται η Ασπασία Καράμπελα,
του Αρίστου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Πανεπιστημίου Κρήτης,
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, στο Ίδρυμα
Κρατικών Υποτροφιών στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητι−
κού−Λογιστικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
που κατέχει και με την ίδια σχέση εργασίας.
(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ι.Κ.Υ.: 19968/2−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 1519/Γ΄/30−12−2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
*Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Με την υπ’ αριθμ. 134301/Β2/23−9−2013 Απόφαση του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου ένατου παρ. 18 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/
τ.Α΄/14−3−2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτι−
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», τις διατάξεις του άρ−
θρου 68 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/τ.Α΄/22−8−2011)
«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
(2)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Ρόδου.
Με την αριθμ. 4230/20−11−2013 απόφαση του Δημάρχου
Ρόδου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 76 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ.
5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και
τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προ−
σωπικού OTA Ν. Δωδεκανήσου (υπ’ αριθμ. 9/23.10.2013
πρακτικό), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Ρόδου, Θεοδώρα Βιδούρη του Δημητρίου, Κλάδου TE
Βρεφονηπιοκόμων, σε θέση του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών
(πτυχίο Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστι−
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου), με ταυτό−
χρονη μεταφορά της θέσης της.
(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Δήμου Ρόδου 2/ 119786/
27−09−2013).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
69920/2212/10−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 1521/Γ΄/30−12−2013.
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F
(3)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Μυκόνου.
Με την υπ’ αρ. 232/19.11.2013 απόφαση της ασκούσας
καθήκοντα Δημάρχου Μυκόνου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 και 79 του Ν. 3584/2007
και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/11, κατόπιν της
υπ' αρ. 129/2013 θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Κυκλάδων
(αριθμ. 7/2013 πρακτικό), μετατάσσεται η υπάλληλος του
Δήμου Μυκόνου ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρί−
ου, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει,
από τον κλάδο ΥΕ1 Κλητήρων−Θυρωρών στον κλάδο ΔΕ1
Διοικητικών, με το βαθμό Ε΄ τον οποίο σήμερα κατέχει,
επειδή έχει τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυ−
κόνου για την ύπαρξη των πιστώσεων: 10539/26.11.2013).
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
73068/14817/16.12.2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 1514/Γ΄/27−12−2013.

Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του
Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167) και την
αριθ. οικ.34865/3−9−2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών, περί εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 81 του
Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), διαπιστώνεται ότι η υπάλληλος,
Σιάσιου Μαλαματή του Χρήστου, κλάδου ΔΕ Δημοτικής
Αστυνομίας του Δήμου Βοίου Ν. Κοζάνης, εκπαιδευτικής
βαθμίδας ΔΕ, με βαθμό Ε΄, μετατάσσεται αυτοδικαίως,
από 23−09−2013, στην ειδικότητα ΔΕ Διοικητικού, της
ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, με τον ίδιο βαθμό, σε
προσωποπαγή θέση αυτοδικαίως εκ του νόμου συνι−
στώμενη, του Δήμου Βοίου Ν. Κοζάνης, καθότι πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 περ.γ) του άρθρου
81 του Ν. 4172/2013, διότι δυνάμει δικαστικής απόφασης,
ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου,
που συνοικεί με αυτό και ανήκει στην κατηγορία των
εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε, και έχει
ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000 ευρώ.
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας: 60768/3592/10−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 1514/Γ΄/27−12−2013.
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F
(6)

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

*Σύσταση θέσης στο Δήμο Χαλκίδεων.

Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΛΑΒΟΥ
F
(4)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Μυκόνου.
Με την υπ’ αρ. 233/19.11.2013 απόφαση της ασκούσας
καθήκοντα Δημάρχου Μυκόνου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 76 και 79 του Ν. 3584/2007
και της παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/11, κατόπιν
της υπ’ αρ. 131/2013 θετικής γνωμοδότησης του αρμόδιου
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προσωπικού Ο.Τ.Α. Κυκλάδων
(αριθμ. 7/2013 πρακτικό), μετατάσσεται ο υπάλληλος του
Δήμου Μυκόνου ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου,
με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει, από
τον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικών στον κλάδο ΠΕ1 Διοικητικών,
με το βαθμό Β΄ τον οποίο σήμερα κατέχει, επειδή έχει
τα νόμιμα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.
(Αριθμ. βεβ. της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μυ−
κόνου για την ύπαρξη των πιστώσεων: 10539/26.11.2013).
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου:
73066/14817/16.12.2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1514/Γ΄/27.12.2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΚΛΑΒΟΥ
F
(5)
*Σύσταση θέσης στο Δήμο Βοίου.
Με την αριθ. 1725/27115/23−9−2013 διαπιστωτική πρά−
ξη της Δημάρχου Βοίου» Ν. Κοζάνης που εκδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 2 του

Με την αριθμ. 2426/2013 διαπιστωτική πράξη του Δημάρ−
χου Χαλκιδέων (αριθμ. πρωτ, 90333/10−12−2013), που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80
του Ν. 4172/2013 και του αριθμ. οικ. 31062/31−07−2013 εγγράφου
του Υπουργείου Εσωτερικών, μετατάσσεται αυτοδικαίως η
υπάλληλος ΙΔΑΧ, Βαλτάσσαρ Μάρθα − Αγγελική του Γεωρ−
γίου, με βαθμό Δ΄ της ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων
του Δήμου Χαλκιδέων, αναδρομικά από 23−07−2013, σε συ−
νιστώμενη προσωποπαγή θέση κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας
Διοικητικού, με βαθμό Δ΄.
(Αριθ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας: 10693/250464/17−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 1521/Γ΄/30−12−2013.
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(7)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Αμφίκλειας − Ελάτειας.
Με την αριθμ. 16087/27−11−2013 απόφαση του Δημάρχου
Αμφίκλειας−Ελάτειας, σε ορθή επανάληψη, που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101
του Ν. 3584/2007, του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, των
άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 35,
παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και ύστερα από την 31−10−2013
(υπ’ αριθμ. 42η/2013) γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας (πρακτικό
6ο/2013), μετατάσσεται ο υπάλληλος του Δήμου Αμφί−
κλειας−Ελάτειας, Κοζάκης Κων/νος του Κυριάκου, κατη−
γορίας ΥΕ, κλάδου ΥΈ Εργατών Γενικά (Υδρευσης), στην
κατηγορία ΔΕ, κλάδου ΔΕ−Διοικητικών, στον κατεχόμενο
βαθμό Ε΄, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(Αριθμ. βεβ. της υπ’ αριθμ. 16722/09−12−2013 της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμφίκλειας−Ελάτειας).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας: 10496/246509/17−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1514/Γ΄/27.12.2013
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(8)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Τανάγρας.
Με την αριθμ. 460/2013 (αριθ. πρωτ. 22758/29−11−2013)
απόφαση του Δημάρχου Τανάγρας, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν. 3584/2007,
του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 58 και 280
του Ν. 3852/2010, των άρθρων 33 παρ. 1 και 35 παρ. 5 του
Ν. 4024/2011 και του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, ύστερα
από την αριθ. 21/2013 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Προσωπικού OTA Ν. Βοιωτίας (πρακτικό No 2/
26−09−2013), μετατάσσεται η, με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,
υπάλληλος του Δήμου Τανάγρας, Αικατερίνη Ευαγγελία
του Δημητρίου, κλάδου ΥΕ Εργατριών Καθαριότητας με
βαθμό Ε΄, σε θέση ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ, με την ίδια σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
και με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. της Οικον. Υπηρεσίας του Δήμου Τανά−
γρας, περί πρόβλεψης πιστώσεων για την κάλυψη δα−
πανών μισθοδοσίας λόγω μετάταξης: 22761/29−11−2013).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας: 10337/242932/17−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο 1514/Γ΄/27.12.2013
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
Αριθμ. Δ.Α.Δ 03/2013
(9)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περιπτώσεις
μεγάλων χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερων καιρι−
κών συνθηκών στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχεί−
ου Διδυμοτείχου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3στ και 5 του άρθρου 258 του
Ν. Δ. 86/69 (ΦΕΚ 7/Α/1 8−1−1969) «Περί Δασικού Κώδικα»,
όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 7 του
Ν. 177/1975 ( ΦΕΚ 205/Α/27−9−1975) «Περί αντικαταστάσε−
ως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69
«Περί Δασικού Κώδικα.
2. Την αριθ. 137813/434/23−1−1981 Διαταγή του Υπ. Γε−
ωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 414985/29.11.1985
(ΦΕΚ 757/Β/18−12−1985) Κοινής Υπουργικής Απόφασης
των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρω−
τή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2
της 87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 582/Β/23.4.2007) Κοινής Από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της
υπ’ αριθ, 414985/29−11−1985 Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της
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άγριας πτηνοπανίδας» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ, 133275/2116/10−7−2013 (ΦΕΚ 1850/Β/
29−7−2013) (ΑΔΑ: ΒΛΩΒ0−ΓΒΤ) Απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο
2013 − 2014».
5. Την υπ’ αριθ. Οίκ. 53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/Β/
16−8−2013) (ΑΔΑ:ΒΛΩ30Ρ1Υ−Ν4Ν) Απόφαση του Γενικού
Γραμμιατέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
Θράκης, περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «
με εντολή Γενικού Γραμματέα».
6. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην πε−
ριοχή ευθύνης του Δασαρχείου Διδυμοτείχου λόγω
εξασθενίσεως και περιορισμένης δυνατότητας άμυνας
τους σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας
και έντασης, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση καθ’ όλη την διάρκεια της κυνηγετι−
κής περιόδου 2013 − 2014 σε όλη την περιοχή ευθύνης
του Δασαρχείου Διδυμοτείχου το κυνήγι κάθε θηρά−
ματος (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονό−
πτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία
αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να
είναι δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηρα−
μάτων επ’ αυτού , καθώς και την άσκηση του κυνηγιού
των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης
παρατεταμένων χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών
(παγετός). Επίσης απαγορεύουμε τη σύλληψη των θη−
ραμάτων στις φωλιές και τα καταφύγια τους.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Η τήρηση της παρούσης ανατίθεται στα όργανα της
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, στους
Κυνηγετικούς Συλλόγους και στα μέλη τους, στους Ιδι−
ωτικούς Φύλακες Θήρας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Διδυμότειχο, 23 Δεκεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης
ΚΥΡΟΣ ΚΥΡΟΥΔΗΣ
F
(10)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Πατρέων.
Με την αριθμ. 207462/5−12−2013 απόφαση του Δημάρ−
χου Πατρέων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/07, του άρθρου 35
παρ. 5 του N. 4024/2011, της αριθμ. πρωτ. 74 και 79
του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του ΥΠ.ΔΙΟΙΚ..
ΜΕΤ. και ΗΔ. και την αρίθμ. 1 θέμα 16711−4−2013 και την
από 27/12/2013 γνωμοδοτήσεις των Υπηρεσιακών Συμ−
βουλίων υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας και Ν. Κέρκυρας,
αντίστοιχα, την αριθ. 40276/1−8−2013 σύμφωνη γνώμη
του Δημάρχου Κέρκυρας και μετά την αριθ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.Μ/25267/31−10−2013 εγκριτική απόφαση της Επι−
τροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ3 3/2006, μετα−
τάσσεται ο υπάλληλος Σπυρόπουλος Βασίλειος του
Γεωργίου, κατηγορίας −κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριό−
τητας, από τον Δήμο Κέρκυρας όπου υπηρετούσε στο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Δήμο Πατρέων, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
που κατέχει, επειδή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου
προβλεπόμενες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Πατρέων:
412/17−9−2013).
(Αριθμ. απόφ. Απ/νης Δ/σης Π.Δ.Ε. και Ι: 154645/14756/
16−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1514/Γ΄/27.12.2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπ. Αυτ/σης και Ν. Π. Πάτρας
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
F

μέλους του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) βαθμίδας Κα−
θηγητή Εφαρμογών προσωποπαγούς θέσης του Τμήματος
Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε του Τ.Ε.Ι Αθήνας,
από 29.11.2013, ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη
αίτηση παραίτησης (α΄ αίτηση παραίτησης: 11.11.2013).
Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρ−
μογών που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδ. β΄ του Ν. 4009/2011.
(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρ. Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου: 8710289113/2−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1519/Γ΄/30.12.2013
Ο Πρόεδρος

(11)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση επι−
χείρησης ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΕ στην κατηγο−
ρία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επεν−
δυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (1η
Περίοδος 2012), όπως ισχύει, για την ενίσχυση της
με το κίνητρο της επιχορήγησης και το κίνητρο της
φορολογικής απαλλαγής.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 91768/30215/Π08/6/00021/
Σ/Ν. 3908/2011/20−12−2013 απόφαση του Περιφερειάρχη
Πελοποννήσου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών
Σχεδίων του άρθρου αυτού, επενδυτικού σχεδίου (1η
Περίοδος 2012) της υπό σύσταση επιχείρησης ΕΛΑΙΩ−
ΝΕΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΕ που αφορά στην ίδρυση μονάδας
τυποποίησης και ποιοτικού ελέγχου ελαιολάδου (ΚΑΔ
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: −10.41.99.02) στον
οικισμό Αναστασόπουλο¡ϊκα του Δήμου Επιδαύρου Π.Ε.
Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συνολικού
επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους τετρακόσιες ενε−
νήντα χιλιάδες επτακόσια ευρώ (490.700,00 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν ενενήντα
έξι χιλιάδες διακόσια ογδόντα ευρώ (196.280,00 €), ήτοι
ποσοστό 40,000% του ενισχυόμενου κόστους και χο−
ρηγείται με τη μορφή της επιχορήγησης και της φορο−
λογικής απαλλαγής.
Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωση
της, ανέρχονται σε 6,00 που αντιστοιχούν σε 5,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 40,00 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία
έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
F
(12)
*Κατάργηση θέσης στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Με τη με αρ. πρωτ. Φε.14/13306/6−12−2013 πράξη του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι)
Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση
της υπηρεσιακής σχέσης του ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Ανδρέα,

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
F
(13)
*Κατάργηση θέσης στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Με τη με αρ. πρωτ. Φε.14/13372/5−12−2013 πράξη του
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Τ.Ε.Ι) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης της ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ του Σταματίου, μέλους του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Π) βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών προ−
σωποπαγούς θέσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφο−
ρικής Τ.Ε του Τ.Ε.Ι Αθήνας, από 29−11−2013, ημερομηνία
κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση παραίτησης
(α΄ αίτηση παραίτησης: 4−11−2013).
Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρ−
μογών που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων
78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδ. β΄ του Ν. 4009/2011.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρ. Δυναμι−
κού Ελληνικού Δημοσίου: 1081041476/2−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1519/Γ΄/30.12.2013
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
F
(14)
*Κατάργηση θέσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
Με τη με αρ. πρωτ. Φε.14/13307/ 5−12−2013 πράξη του
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Τ.Ε.Ι.) Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 148 του Ν. 3528/2007 διαπιστώνεται η αυτο−
δίκαιη λύση της υπηρεσιακής σχέσης της ΧΕΤΕΛΕΚΙΔΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗΣ του Γρηγορίου, μέλους του Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Π) βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή προ−
σωποπαγούς θέσης του Τμήματος φωτογραφίας και
Οπτικοακουστικών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από 29−11−2013,
ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε δεύτερη αίτηση
παραίτησης (α΄ αίτηση παραίτησης: 7−11−2013).
Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθηγη−
τή που κατείχε, καταργείται με την αποχώρηση σύμφω−
να με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 78 παρ.
8 και 77 παρ. 8, εδ. β΄ του Ν. 4009/2011.
(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού−
μενων Ελληνικού Δημοσίου: 4851117113/2−12−2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1519/Γ΄/30.12.2013
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
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