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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον SAEED MOHMAD του
ΜΟΗMAD − SHARIF και της SHARIFAN − BIBI, για λα−
θρεμπορία.
Με την αριθμ. 12/25−8−2014 και MRN: 14GRYK38020000028−0

καταλογιστική πράξη του Διευθυντού του Τελωνείου
Καλαμάτας, επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος συνολικού
ποσού πέντε χιλιάδων πεντακοσίων δώδεκα ευρώ και
εξήντα οκτώ λεπτών (5.512,68 €) πλέον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4%
(5.512,68 x 2,4%)= 132,30 (εκατόν τριάντα δύο ευρώ και
τριάντα λεπτά. Σύνολο πέντε χιλιάδες εξακόσια σαράντα
τέσσερα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (5.644,98 €).
Από το ποσό αυτό ήτοι δύο χιλιάδες επτακόσια πενή−
ντα έξι ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά (2.756,34 €)
πλέον Τ.Χ.+ Ο.Γ.Α. 2,4% = 66,15 €, σύνολο δύο χιλιάδες
οκτακόσια είκοσι δύο ευρώ και σαράντα εννιά λεπτά
(2.822,49 €) έχουν καταλογιστεί σαν προσωπική οφειλή
στον SAEED MOHMAD του ΜΟΗMAD − SHARIF και της
SHARIFAN − BIBI, γεννηθείς στις 10−4−1976 στο Πακιστάν,
κάτοχος του υπ' αριθμ. 94798 δελτίου αιτήσαντος ασύ−
λου, αγνώστου διαμονής για παράβαση υπό την έννοια
των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 142 του Ν.2960/01
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ) η
οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις
των άρθρων 119 Α παρ. 2, 150, 155 και επόμενα του ίδιου
ως άνω νόμου. Κηρύχτηκε αυτός αλληλέγγυα υπόχρεος
για την καταβολή του συνόλου του επιβληθέντος πολ−
λαπλού τέλους, δημοσιεύεται δε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5
του άρθρου 152 του Ν.2960/01.
Ο Διευθυντής
Ι. ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
F
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/198378/22571
(2)
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπα−
νών (Spending Review) του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού καθώς και των φορέων που επο−
πτεύονται από αυτό.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός
και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φο−
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄178),
όπως αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου
13 του ν.2346/1995 (Φ.Ε.Κ. Α' 220).
β) Της παρ. 6 του άρθρου 21 του ν.2362/1995 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄247)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

γ) του άρθρου 21 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο...» (Φ.Ε.Κ.
Α΄226)
δ) του άρθρου 13 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
Α΄45)
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
στ) Του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός του Υπουργείου
Πολιτισμού» (ΦΕΚ Α΄146)
ζ) του άρθρου 7 και 8 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυ−
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι−
ατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 131), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Του Π.Δ. 89/2014 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. Α΄134)
3. Την υποπαράγραφο Γ2, του άρθρου πρώτου του
ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄ 85).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού Ομάδα Εργασίας για την Επισκόπηση Δαπανών
(Spending Review) του Υπουργείου, καθώς και των φο−
ρέων που εποπτεύονται από αυτό, η οποία αποτελείται
από τους παρακάτω:
1) Λιόντος Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού, Αν. Προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2) Καραχάλιος Γεώργιος ΠΕ Διοικητικού, Προϊστάμε−
νος του Τμήματος Δημοσίων Επενδύσεων και Οικονο−
μικής Εποπτείας Νομικών Προσώπων.
3) Κωνσταντακόπουλος Θεόδωρος, ΠΕ Διοικητικού,
Προϊστάμενος Τμήματος Προμηθειών και εκκαθάρισης
δαπανών.
4) Οικονομίδου Γεωργία ΠΕ Διοικητικού, Υπάλληλος
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων.
5) Πίκουλης Χρήστος ΠΕ Διοικητικού, Υπάλληλος Δι−
εύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων.
6) Χατζηκώστα Αικατερίνη ΠΕ Διοικητικού, Υπάλληλος
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων.
7) Βασσάλου Ευαγγελία ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού,
Αν. Προϊσταμένη του Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης
της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Γραμματείας
Αθλητισμού.
8) Σταυράκου Ελένη ΔΕ Διοικητικού, Υπάλληλος του
Τμήματος Οικονομικής Διοίκησης της Διεύθυνσης Οικο−
νομικού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
2. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:
Α) Ο συντονισμός των υπηρεσιών του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού και των εποπτευόμενων από
αυτό φορέων για την επισκόπηση των δαπανών τους,
την αποτύπωση του τρόπου εφαρμογής των δημοσιονο−
μικών παρεμβάσεων του Υπουργείου της περιόδου 2014−
2016, την καταγραφή και αποτίμηση των νέων πολιτικών,
την εύρεση πηγών περαιτέρω εξοικονομήσεων όπου
υπάρχουν υπολειπόμενες δυνητικά εστίες σπατάλης ή
μέσα από υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών. Στόχος
θα είναι η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός των
δαπανών, τηρώντας τις δεσμεύσεις και τα όρια του
ΜΠΔΣ 2015−2018 και του Προγράμματος Οικονομικής
Πολιτικής.

Β) Η σύνταξη και υποβολή έκθεσης στον Υπουργό Οι−
κονομικών και στον Υπουργό Πολιτισμού, στην οποία θα
εκτίθενται τα συμπεράσματα της επισκόπησης δαπανών
για το Υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.
3. Η Ομάδα Εργασίας λειτουργεί σε ολομέλεια και θα
πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι 31/12/2014.
Την ολομέλεια απαρτίζουν όλα τα μέλη αυτής και προ−
εδρεύει ο Αν. Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών, Λιόντος Γεώργιος με αναπλη−
ρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Προμηθειών και
εκκαθάρισης Δαπανών, Κωνσταντακόπουλο Θεόδωρο.
Στην ολομέλεια εξετάζονται τα γενικότερα θέματα, δί−
νονται οι κύριες κατευθυντήριες οδηγίες και λαμβάνο−
νται οι τελικές αποφάσεις που έχουν σχέση με το έργο
της. Πέραν των ανωτέρω μελών, η Ομάδα Εργασίας
μπορεί να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της
και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, αν αυτό
κριθεί αναγκαίο.
4. Η Ομάδα Εργασίας συνεδριάζει εντός και εκτός του
κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρε−
σιών, σε τόπο και χρόνο που θα προσδιορίζεται κάθε
φορά με πρόσκληση από τον προεδρεύοντα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. Φ.1500/οικ. 9696/195
(3)
Διαδικασία εσωτερικής κατανομής και καταβολής των
παρακρατουμένων από τη σύνταξη του οφειλέτη συ−
νταξιούχου ποσού μεταξύ των Ασφαλιστικών Φορέων
που συμμετέχουν στη διαδικασία συνταξιοδότησης
με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 32 του
ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 115), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ
Α΄170) , όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ
Α΄167), όπως ισχύουν.
5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 3232/2004
(ΦΕΚ Α΄ 48), όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ
Α΄165), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. δ. 4202/1961 (ΦΕΚ A΄ 175), όπως
ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1983 (ΦΕΚ Α΄ 95) «Καθορι−
σμός συνοπτικής διαδικασίας για την προσωρινή απο−
νομή συντάξεων από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς
αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων»,
όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις του π.δ. 258/2005 (ΦΕΚ Α΄ 316) «Κατα−
στατικό του Ο.Α.Ε.Ε.», όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 213/1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανι−
σμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
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Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Διορι−
σμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
15. Την αριθμ. Φ.80000/7228/308/14−09−2006 απόφαση
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας «Κανονισμός Ασφαλιστικής Λειτουργίας Ο.Α.Ε.Ε.»
(ΦΕΚ Β΄1397).
16. Την αριθμ. 85 απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ.
του Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. 20/29−05−2013.
17. Την αριθμ. 229/29−05−2013 (θέμα 48ο) απόφαση του
Δ. Σ. του Ε.Τ.Α.Α. − Τομέα Σύνταξης και Ασφάλισης Υγει−
ονομικών.
18. Την αριθμ. 232/30−05−2013 (θέμα 41ο) απόφαση του
Δ. Σ. του Ε.Τ.Α.Α. − Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ.
19. Το αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ31/15/39040/21−06−2012 έγ−
γραφο του Ο.Α.Ε.Ε..
20. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε των προϋπολογι−
σμών των ασφαλιστικών Φορέων, αποφασίζουμε:
1. Οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί που συμμετέχουν στη
διαδικασία συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις
της διαδοχικής ασφάλισης, των διαδοχικά ασφαλισμέ−
νων υποψήφιων συνταξιούχων με οφειλή σε οποιοδή−
ποτε εκ των Ασφαλιστικών Φορέων, υποχρεούνται να
τηρούν την κατωτέρω διαδικασία:
α) Η παρακράτηση των οφειλόμενων ποσών από τον
τελευταίο Φορέα, αυτόν που θα καταστεί απονέμων
φορέας της σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 5 του ν. 3863/2010, όπως ισχύουν, ενεργείται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 3996/2011,
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32 παράγραφο 3
του ν. 4075/2012.
β) Το οφειλόμενο ποσό − και έως σε σαράντα (40)
δόσεις − που θα παρακρατείται από τον Φορέα που
απονέμει τη σύνταξη, αποδίδεται στον εκάστοτε συμ−
μετέχοντα Οργανισμό στον οποίο υφίσταται οφειλή.
γ) Το συνολικό ποσό της οφειλής στο συμμετέχοντα
Φορέα εκπίπτει από το ποσό της συμμετοχής στη δα−
πάνη συνταξιοδότησης, όπως ορίζεται με τις διατάξεις
του άρθρου 2 του ν. 3232/2004.
2. Στις περιπτώσεις που ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι συμμετέχων
Φορέας σε απονομή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της διαδοχικής ασφάλισης και υπάρχει οφειλή προς
τον Οργανισμό από τον υποψήφιο συνταξιούχο εφαρ−
μόζονται όσα ισχύουν όταν ο Ο.Α.Ε.Ε. είναι απονέμων
Φορέας, ως προς το ύψος της οφειλής, το ποσό που
δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, τις προθεσμί−
ες και το ποσό που απαιτείται να καταβληθεί εφάπαξ.
3. Εάν διαπιστωθεί οφειλή της οποίας το ποσό είναι
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μεγαλύτερο από αυτό που είναι δυνατόν να παρακρα−
τηθεί από τη σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 43 του ν. 3996/2011, όπως τροποποιήθηκαν με
την παράγραφο 3 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 ως
προς το ποσό της παρακράτησης, τότε θα συντάσσε−
ται έγγραφο οφειλής το οποίο θα κοινοποιείται στον
υποψήφιο συνταξιούχο.
Για ποσό οφειλής μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνι−
αίων συντάξεων κατώτατων ορίων λόγω γήρατος (μέχρι
δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ − 15.000 € ή είκοσι χιλιάδες
ευρώ − 20.000 € στον Ο.Α.Ε.Ε.), ο ασφαλισμένος οφείλει
να εξοφλήσει το επιπλέον ποσό εφάπαξ. Στην περίπτω−
ση δε που η παραπάνω οφειλή είναι ληξιπρόθεσμη, πρέ−
πει να καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό αυτής εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας από την κείμενη νομοθεσία.
Η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης εκδίδεται μετά την
εξόφληση του επί πλέον ποσού οφειλής από αυτό που
δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη ή μετά την
ολοσχερή εξόφληση της οφειλής εάν αυτή έχει κατα−
στεί ληξιπρόθεσμη.
4. Εάν το ποσό οφειλής ανέρχεται έως δεκαπέντε χιλιά−
δες ευρώ (15.000 €) ή είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 € όταν
συμμετέχων Φορέας είναι και ο Ο.Α.Ε.Ε.), εκδίδεται από
τον Φορέα στον οποίο υφίσταται η οφειλή Απόφαση
βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης στην οποία αναγράφεται
όλος ο χρόνος ασφάλισης, το ποσό της οφειλής, το όριο
ηλικίας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69
του ν.2084/1992 προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής, τα
οποία διαβιβάζονται στον απονέμοντα Φορέα.
5. Στις περιπτώσεις που οι συμμετέχοντες Φορείς είναι
περισσότεροι του ενός και υπάρχει οφειλή, ο απονέ−
μων Φορέας μετά τη γνωστοποίηση της οφειλής από
κάθε επιμέρους συμμετέχοντα Φορέα, σύμφωνα με τις
προαναφερθείσες διαδικασίες, ελέγχει εάν το συνολικό
ποσό της οφειλής υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να
παρακρατηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρα−
γράφους 2 & 3 του άρθρου 43 του ν. 3996/2011 και της
παραγράφου 4α του ν. 4075/2012, δηλαδή τις δεκαπέντε
χιλιάδες ευρώ (15.000 €) συνολικά ή είκοσι χιλιάδες ευρώ
(20.000 €) συνολικά − εφόσον ένας εκ των Φορέων όπου
υπάρχει οφειλή είναι ο Ο.Α.Ε.Ε.
Εάν το συνολικό ποσό της οφειλής υπερβαίνει το
ποσό της παρακράτησης, ο απονέμων Φορέας ζητά
από τον Οργανισμό στον οποίο υπάρχει η μεγαλύτερη
οφειλή από εισφορές να κοινοποιήσει εγγράφως στον
υποψήφιο συνταξιούχο το ποσό της οφειλής, το οποίο
θα πρέπει να καταβληθεί, ήτοι το ποσό που υπερβαίνει
του ποσού της παρακράτησης, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 43 του
ν.3996/2011 και του άρθρου 32 του ν. 4075/2012.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τις δια−
τάξεις του άρθρου 101 του ν.4172/2013 κατά την εφαρ−
μογή τους από τους Φορείς.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και για
αιτήματα που δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συ−
νταξιοδότησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οικ. 355/24−07−2014
(4)
Πόρισμα Αναλογιστικού Ελέγχου Οικονομικής Χρήσης
2013 του Επαγγελματικού Ταμείου/Ασφάλισης Προ−
σωπικού Εταιριών INTERAMERICAN ΤΕΑ − ΙΝΤΕΡΑ−
ΜΕΡΙΚΑΝ − Ν.Π.Ι.Δ.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3029/2002 άρθρο 7 όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3385/2005,
2. Την Υπουργική Απόφαση Φ Επαγ.ασφ./οικ.16/9−4−
2003 (ΦΕΚ 462 Β΄17/4/2003)
Εκδίδει το παρόν πόρισμα αναλογιστικού ελέγχου της
οικονομικής χρήσης 1/1/2013 − 31/12/2013, για το Επαγ−
γελματικό Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Εταιριών
INTERAMERICAN TEA − ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ − Ν.Π.Ι.Δ.
Μετά τον έλεγχο των στοιχείων που κατατέθηκαν
στην Αρχή, με ημερομηνία 07−03−2014, προκύπτει ότι
το Ταμείο έχει συστήσει επαρκή αποθέματα στο σύνο−
λο της δραστηριότητας του και έχει καλύψει τις υπο−
χρεώσεις του με επαρκή ασφαλιστική τοποθέτηση. Η
οικονομική λειτουργία έγινε σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία τους κανόνες και τις καταστατικές διατάξεις
του Ταμείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος
Ε. Ε. ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ
F
Αριθμ. 54442/3515
(5)
Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 18177/1372/25−4−
2014 (ΦΕΚ 1410/τ.Β΄/3−6−2014) απόφασής μας με θέμα:
«Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπη−
ρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος
2014».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−
1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.1157/81
(ΦΕΚ 126/τ.Α΄/12−5−1981) Περί κυρώσεως της από 29 Δε−
κεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πεν−
θημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει

υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τρο−
ποποιήσεως διατάξεων ταύτης.
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του
Ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195/τ.Α/11−11−1987) «Προσλήψεις στο δη−
μόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση,
πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις.
7. Την αριθμ. 123877/24−5−2005 (ΦΕΚ 775/τ.Β΄/9−6−2005)
Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια των εργασιών
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (δακοκτονία), ορί−
ζεται για το χρονικό διάστημα από 1 Μαρτίου μέχρι 31
Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/27−6−2006)
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης
και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρε−
σιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
9. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007 (ΦΕΚ 293/τ.Β΄/
5−3−2007) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στους
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας
για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές
υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
10. Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−3−
2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης».
11. Το αριθμ. 11477/3767/28−2−2014 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου – Τμήμα Προσωπικού με το οποίο
ζητείται ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπη−
ρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως αναλυτικά
περιγράφονται με τα επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα.
12. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις
και επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο
επιτελούν.
13. Την αριθμ. 18177/1372/25−4−2014 (ΦΕΚ 1419/τ.Β΄/3−6−2014)
απόφασή μας με θέμα: «Καθορισμός ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις
ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου
για το έτος 2014».
14. Το αριθμ. 47934/15692/2−7−2014 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου – Τμήμα Προσωπικού με το οποίο
ζητείται η συμπλήρωση της αριθμ. 18177/1372/25−4−2014
(ΦΕΚ 1410/τ.Β/3−6−2014) απόφασής μας για υπαλλήλους
που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσίες της Περι−
φέρειας Πελοποννήσου − Περιφερειακή Ενότητα Αρ−
γολίδας.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης θα προκληθεί δαπάνη, η οποία θα καλυ−
φθεί από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2014 της
Περιφέρειας Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα
Αργολίδας, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε – συμπληρώνουμε την αριθμ. 18177/
1372/25−4−2014 (ΦΕΚ 1410/τ.Β΄/3−6−2014) απόφασή μας
αναφορικά με τον καθορισμό ωραρίου εργασίας σε
24ωρη βάση, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις
ελεγκτικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου
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για το έτος 2014», προσθέτοντας στην παράγραφο Α
νέα ενότητα 5 ως εξής:
5) Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας
α) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ
Αργολίδας για δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους (10 Γεω−
πόνους και 4 Κτηνιάτρους) για τις ανάγκες: 1) εκτάκτων
ελέγχων ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος
διαφόρων προϊόντων σε σημεία φόρτωσης παράνομων
φορτίων (κτήματα) και σημεία διέλευσης (όρια νομού) 2)
ελέγχου ψεκασμών κατά τη διάρκεια της δακοκτονίας,
3) εκτάκτων ελέγχων στα σφαγεία Αρκαδικού και Παλαι−
άς Επιδαύρου, 4) εκτάκτων ελέγχων σε συσκευαστήρια
αλιευμάτων για εξαγωγές καθώς επίσης για πτηνοτρο−
φεία για εξαγωγές πτηνών, 5) εκτάκτων ελέγχων κατά
τη διάρκεια του Πάσχα και Χριστουγέννων σε σφαγεία
και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (κρε−
οπωλεία – τυροκομεία).
β) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Αργολίδας για δύο
(2) υπαλλήλους οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα και
επιφυλακή κατά την εκδήλωση του επικίνδυνου συμβά−
ντος φυσικής καταστροφής, με σκοπό το συντονισμό
του έργου Πολιτικών Υπηρεσιών, Σωμάτων Ασφαλείας,
Εθελοντικών Οργανώσεων, ιδιωτών εργολάβων.
Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη, πλέον αυτής που αναφέρεται στην αριθμ.
18177/1372/25−4−2014 (ΦΕΚ 1410/τ.Β/3−6−2014) απόφασή
μας, ποσού 14.400,00 € η οποία θα καλυφθεί από πι−
στώσεις που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Πελοποννήσου
– Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας και συγκεκριμένα
στον ΕΦ.3072 «Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού»
και στον Κ.Α. 0512.0001 «Αμοιβή για εργασία κατά τις
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες».
Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 18177/1372/25−4−2014
(ΦΕΚ 1410/τ.Β/3−6−2014) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 25 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
F
(6)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή
του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓEΝΝΗ−
ΜΑΤΑΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ –
Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
(Αριθμ. Πράξης 752)
Αφού έλαβε υπόψη του:
α. Τις διατάξεις του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4−4−
2005/τ.Α΄) σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητή του
Νοσοκομείου, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.
91432/25−7−2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας & Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων
του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης»
β. Τις διατάξεις του αρθρ. 66, του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ
150/τ.Α΄/2011) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και
άλλες διατάξεις».
γ. Τις διατάξεις, του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/τ. Α΄/2011)
«Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αναδιάρθρωσης
ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
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δ. Την υπ' αριθμ. Υ4α/οικ.84627/28−7−2011 τ. Β΄ απόφαση
«Διασύνδεσης νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου
διασύνδεσης και λειτουργίας τους».
ε. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 39460 τροποποίηση της υπ’
αριθμ. Υ4α/οικ.84627 απόφασης «Διασύνδεσης νοσο−
κομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσης και
λειτουργίας τους». (ΦΕΚ 1681/τ. Β΄/2011), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί.
στ. Τον Οργανισμό του Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
Υ4α/οικ./112173/10−12−2012 (ΦΕΚ 3280/τ. Β΄).
ζ. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ. 123895/2012 Κοινή Υπουργι−
κή Απόφαση (ΦΕΚ 3515/τ.B΄/31−12−2012 «Ενοποιημένος
Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης
«Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσ−
σαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
η. Το αρ. πρωτ. 18183/20−12−2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΗΜΕ−
ΡΗΣΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ της 20−12−2013, σύμφωνα με το οποίο
ο ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του Δημητρίου, ανέλαβε
καθήκοντα Αναπληρωτή Διοικητή στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗ−
ΜΑΤΑΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με αρμοδιότητα στο
πρώην Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», αρμοδιότητας της
3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Υπουργείου Υγείας, πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης , σε αντίστοιχη οργα−
νική θέση της κατηγορίας Ε.Ο του Ν.3528/07, με βαθμό
2ο με τριετή θητεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ.
2 του Ν. 4052/2012, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Υ10β/
Γ.Π.102850/25−11−2013 ( Φ.Ε.Κ. 624/13−12−2013 τ. Υ.O.Δ.Δ.)
Υπουργική Απόφαση.
θ. Το γεγονός ότι ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νο−
σοκομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 7 παρ. 9
Ν. 3329/2005 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Είναι αρμόδιος για θέματα πληροφορικής και μηχα−
νοργάνωσης του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τον
Διοικητή του Νοσοκομείου.
2. Παρακολουθεί τα θέματα έρευνας και εκπαίδευσης
του προσωπικού του Νοσοκομείου.
3. Μεριμνά για την πιστοποίηση της ποιότητας των
υπηρεσιών του Νοσοκομείου, σε συνεργασία με τον
Διοικητή του Νοσοκομείου.
4. Είναι υπεύθυνος για την επίλυση θεμάτων και την
εφαρμογή και συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών
που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια των ερ−
γαζομένων.
5. Μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος
εφημέριων του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών,
νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού
και το υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ.
6. Εγκρίνει και τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα
εφημέριων του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών,
νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού,
μετά από εισήγηση των Διευθυντών των αντίστοιχων
Υπηρεσιών.
7. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του, την
οποία υποβάλλει στον Διοικητή του Νοσοκομείου.
8. Εισηγείται για την οικονομική ενίσχυση και διοι−
κητική υποστήριξη χρηματοδοτούμενων, από εξωτερι−
κούς φορείς, ερευνητικών προγραμμάτων στον Διοικητή,
εγκρίνεται από το Δ.Σ. του Ενοποιημένου Νοσοκομείου
και υποβάλλεται στον Διοικητή της Υγειονομικής Πε−
ριφέρειας.
9. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα εκπαιδευτικά και μη χρη−
ματοδοτούμενα από εξωτερικούς φορείς ερευνητικά
προγράμματα, έπειτα από εισήγηση του Επιστημονικού
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Συμβουλίου του Νοσοκομείου, αποφασίζει για την οικο−
νομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη αυτών και
παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
10. Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναμονής
για υπηρεσίες του φορέα ευθύνης και λαμβάνει μέτρα
πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
11. Καθορίζει τα κριτήρια διάθεσης των κλινών στις
θέσεις Β΄ και Α΄ και ελέγχει την τήρηση τους.
12. Αποφασίζει για την κατανομή των χειρουργικών
τραπεζιών μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Ια−
τρικής Υπηρεσίας.
13. Εισηγείται προς έγκριση στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου
πάσης φύσεως εκπαιδευτικές άδειες του ιατρικού και
λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες δια−
τάξεις.
ι. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΣ 5/19−3−2014 προγενέστερο έγ−
γραφο του Διοικητή του Νοσοκομείου, περί εκχώρησης
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με αρμοδιότητα
στο πρώην Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
ια. Το γεγονός ότι, η εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Διοικητή του νοσοκομείου, θεωρείται ανα−
γκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία
του ενοποιημένου νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
ιβ. Το αριθμ. πρωτ. 11115/1−8−2014 εισηγητικό έγγραφο
της Διεύθυνσης Διοικητικής Υπηρεσίας, αποφασίζει:
Α. Πέραν των αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Διοικητή
του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ − Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», με
αρμοδιότητα στο πρώην Γ.Ν.Θ. «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 9,
του Ν. 3329/2005, εκχωρούνται σε αυτόν από τον Δι−
οικητή του Νοσοκομείου, οι παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού, ελέγ−
χου και εύρυθμης λειτουργίας, όλων των υπηρεσιών
του Ενοποιημένου Νοσοκομείου «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
2. Εισηγείται στο ενιαίο Δ.Σ. την ανέγερση, επέκταση,
αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και λοιπών
υποδομών του Νοσοκομείου του.
3. Εισηγείται στο Ενιαίο Δ.Σ. το συνολικό ετήσιο προ−
γραμματισμό των προσλήψεων του Νοσοκομείου.
4. Υποβάλλει στον Διοικητή πρόταση πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών
αναγκών του Νοσοκομείου του.
5. Εισηγείται στον Διοικητή την τοποθέτηση των
Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων του Νο−
σοκομείου του.
6. Εισηγείται στον Διοικητή την ανάθεση προσωρινών
καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης
και Τομέα μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών .

7. Είναι Εισηγητής στο Ενιαίο Δ.Σ. για τον προϋπολογι−
σμό του Νοσοκομείου, τις αναμορφώσεις και τροποποι−
ήσεις του, όπως και τον ισολογισμό και τον υπολογισμό
της οικονομικής χρήσης κάθε έτους.
8. Προτείνει στο Ενιαίο Δ.Σ. τη σκοπιμότητα και τον
τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση
μελετών, προμήθεια παντός τύπου, εξοπλισμού, προ−
μήθεια παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση
υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω
αυτών που σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έχει
αρμοδιότητα να εγκρίνει.
9. Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την
ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ενοποιημένου
Νοσοκομείου και την εν γένει οικονομική λειτουργία
του φορέα του.
10. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Νοσο−
κομείου του, την οποία υποβάλλει στο Ενιαίο Δ.Σ. και
στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και
τριμηνιαία έκθεση την οποία υποβάλλει στον Διοικητή
και στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.
11. Υποβάλλει και εισηγείται στο Ενιαίο Δ.Σ. προτάσεις
για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του
Νοσοκομείου, καθώς επίσης και την εκποίηση τους.
12. Εισηγείται για τον χαρακτηρισμό παλαιού υλικού
ως αχρήστου καθώς και για την καταστροφή ή την
εκποίηση του άχρηστου υλικού του Νοσοκομείου.
13. Εισηγείται στον Διοικητή τη συγκρότηση του Επι−
στημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
Β. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 1 Αυγούστου 2014
Ο Διοικητής
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στο ΦΕΚ 2052/Β΄/29−07−2014 περιεχόμενο 4 στο οποίο
δημοσιεύθηκε η αριθμ. πρωτ. 8759/17−07−2014 απόφα−
ση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
αφορούσε στη «Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) στο Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΣΤΑ−
ΖΙΑ», διορθώνεται το εσφαλμένο: «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ...»
στο ορθό: «Ι.Ι.Ε.Κ. ΑΝΑΣΤΑΖΙΑ ...».
(Από το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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
*02024411509140008*

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

