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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία εις
βάρος του Παπαγιάννη Χαραλ. του Ανδρέου. 

 Με την αριθμ. 153/2011/09−01−2015 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Ε΄ Τελωνείου Πειραιά, από το 
ιστορικό της οποίας προκύπτει απόπειρα εισαγωγής 
λαθραίων τσιγάρων κατά παράβαση του άρθρου 142 
παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 155 παρ. 1β΄ του 
Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», χαρακτη−
ρίζεται μεταξύ άλλων ως υπαίτιος λαθρεμπορίας ο ΠΑ−
ΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Ανδρέου και της Ευγε−
νίας, με ΑΦΜ 017296437, γεννηθείς την 22−09−1953 στον 
Πειραιά, κάτοχος του ΑΙ 020574/12−10−09 Δ.Α.Τ έκδοσης 
Α.Τ. Μοσχάτου σε αντικατάσταση του Ρ 089879/1993 
Δ.Α.Τ, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτε−
ρικό και επιβάλλεται σε αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 
150 παρ. 1, 2 και 3 πολλαπλό τέλος ύψους 2.327.880,48 
€ πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α που αντιστοιχεί στο 50% 
του συνολικού επιβληθέντος πολλαπλού τέλους και 
κηρύσσεται αλληλέγγυα υπόχρεος για την καταβολή 
του συνολικού επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ύψους 
4.655.760,96 € πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.

  Ο Προϊστάμενος

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ  
F

(2)
   Επιβολή προστίμου στον PASHO XHORXHI του GEZIM 

και της BUKURI για λαθρεμπορία καπνικών.

  Με την αριθμ. 19−0/02.12.2014 καταλογιστική πράξη του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Άρτας, επιβλήθηκε στον: 
PASHO XHORXHI του GEZIM και της BUKURI, υπήκοο 
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Αλβανίας, αγνώστου διαμονής, κάτοχο του αριθμ. BJ 
1885563/31.08.2011 διαβατηρίου Αλβανικής Προέλευσης, 
Πρόστιμο ευρώ 1.500,00 συν τέλη χαρτ/μου και ΟΓΑ 2,4% 
για λαθρεμπορία καπνικών τα οποία κατασχέθηκαν και 
βρίσκονται στην αποθήκη του Τελωνείου, σύμφωνα μετά 
άρθρα 118, 119Α, 142, 150 και 155 του Ν. 2960/2001 περί 
«Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

  Ο Προϊσταμένος του Τελωνείου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΛΟΥΔΗΣ 
F

Αριθμ.      Φ.12/44/8473/Δ1 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31.5.2010 (ΦΕΚ 

804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχο−
λείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρό−
γραμμα − ΕΑΕΠ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 
1327/2011/τ. Β΄)» − Πιλοτική εφαρμογή της μελέτης και 
εμπέδωσης στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Υποχρε−
ωτικής Ζώνης των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων 
που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευ−
τικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167/τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/
τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/1997 
(ΦΕΚ 188/τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−
των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998, 
(ΦΕΚ 161/τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτι−
κών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/τ. Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010,
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρο−
λόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενι−
αίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Φ.12/520/61575/Γ1/30−5−2011 (ΦΕΚ 1327/τ. Β΄) υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση − συμπλήρωση της 
αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 1139/τ. Β΄) και 
της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) 
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ.

8. Τις διατάξεις της Φ.12/45/8338/Δ1/21.01.2015 με αριθμ. 
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, 
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: «Ωρολόγια 
Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορ−
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως ισχύει μετά 
την τροποποίηση της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/ 
30−5−2011 (ΦΕΚ 1327/τ. Β΄) υπουργική απόφαση.

9. Τις διατάξεις της αριθμ. «Τροποποίηση της αριθμ. 
Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) Ωρολόγια 
Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορ−
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ όπως ισχύει 
μετά την τροποποίηση της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327/2011/τ. Β΄)».

10. Την αριθμ. 4/15.01.2015 πράξη του Τμήματος Π.Ε. 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11. Το πρακτικό της αριθμ. 33/08.01.2015 συνεδρίασης 
του ΣΠΔΕ.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών 
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ» υπουργική απόφαση, όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή της με αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327 /2011/τ. Β΄) «Τροποποίηση − συ−
μπλήρωση της αριθμ. Φ.12/773/77 094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 
1139/τ. Β΄) και της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 
804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− 
ΕΑΕΠ» Υπουργικής Απόφασης, ως ακολούθως:

1. Προστίθεται στο άρθρο 3, η περίπτωση ια, ως ακο−
λούθως:

«ια. Για το σχολικό έτος 2014−2015 και για το χρονικό 
διάστημα από 2 Μαρτίου 2015 έως και την λήξη των μα−
θημάτων του διδακτικού έτος 2014−2015 θα εφαρμοστεί 
πιλοτικά η μελέτη και εμπέδωση των μαθημάτων Γλώσ−
σα, Μαθηματικά και Φυσικά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
της Υποχρεωτικής Πρωινής Ζώνης των 35 ωρών των 
Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορ−
φωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ) με την κατά τη 
δυνατή ολοκλήρωση στο σχολείο των εργασιών ώστε να 
απαλλάσσονται οι μαθητές από τις «κατ’ οίκον» εργασίες.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της αντισταθ−
μιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου με ΕΑΕΠ 
και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και σχο−
λικής διαρροής.

Η μελέτη και εμπέδωση θα εφαρμοστεί στις τάξεις Α΄, 
Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά και 
στις τάξεις Ε΄, ΣΤ΄ και στο μάθημα της Φυσικής.

Για την μελέτη και εμπέδωση των ανωτέρω μαθημά−
των θα διατίθεται είτε μέρος της διδακτικής ώρας των 
ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων είτε ολόκληρη διδα−
κτική ώρα ημερησίως και μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα 
συνολικά. Η μελέτη και εμπέδωση υλοποιείται από τον 
δάσκαλο της τάξης ή από άλλον εκπαιδευτικό ΠΕ 70.

Η κατανομή των ωρών της μελέτης και εμπέδωσης 
και η διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου ωρολογίου προ−
γράμματος θα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδα−
σκόντων και έγκριση του οικείου σχολικού Συμβούλου 
με βάση της ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του 
μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουρ−
γίας της σχολικής μονάδας κ.λπ.
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Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής θα 
ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F

    Αριθμ. Φ.12/45/8338/Δ1 (4)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 (ΦΕΚ 

804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχο−
λείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρό−
γραμμα− ΕΑΕΠ όπως ισχύει μετά την τροποποίησή 
της με την αριθμ. Φ.12/520/61575/Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 
1327/2011/τ. Β΄).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του 

Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167/τ. Α΄), «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/
τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαι−
δευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3. Την παράγραφο 5, του άρθρου 4 του Νόμου 2525/1997 
(ΦΕΚ 188/τ. Α΄), «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοί−
των του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10, του Π.Δ. 201/1998, 
(ΦΕΚ 161/τ. Α΄), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτι−
κών Σχολείων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 ( ΦΕΚ 134/τ. Α΄) «Δι−
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−
2010, (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα: 
«Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενι−
αίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
Φ.12/520/61575/Γ1/30−5−2011 (ΦΕΚ 1327/τ. Β΄) υπουργική 
απόφαση με θέμα: «Τροποποίηση − συμπλήρωση της 
αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 1139/τ. Β΄) και 
της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 804/τ. Β΄) 
Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο 
Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ.

8. Τις αριθμ. 187363/ΓΔ4/19.11.2014 με θέμα: «Κοινωνικό 
Σχολείο: Σκοπός, Πλαίσιο Λειτουργίας, Δράσεις − Οδη−
γίες και κατευθύνσεις» και 3730/ΓΔ4/12.01.2015 με θέμα: 
Οδηγίες για την εφαρμογή του προγράμματος του «Κοι−
νωνικού Σχολείου» εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

9. Την αριθμ. 4/15.01.2105 πράξη του Τμήματος Π.Ε του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

10. Το πρακτικό της αριθμ. 33/08.01.2015 συνεδρίασης 
του ΣΠΔΕ.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010 
(ΦΕΚ 804/τ. Β΄) «Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών 
Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό 
Πρόγραμμα− ΕΑΕΠ» υπουργική απόφαση, όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή της με αριθμ. Φ.12/520/61575/
Γ1/30.05.2011 (ΦΕΚ 1327 /2011/τ. Β΄) «Τροποποίηση − συ−
μπλήρωση της αριθμ. Φ.12/773/77094/Τ1/28−7−2006, (ΦΕΚ 
1139/τ. Β΄) και της αριθμ. Φ.12/620/61531/Γ1/31−5−2010, (ΦΕΚ 
804/τ. Β΄) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα− 
ΕΑΕΠ» Υπουργικής Απόφασης, ως ακολούθως:

1. Αντικαθίσταται στο άρθρο 3, η περίπτωση στ1, ως 
ακολούθως:

«στ΄. «Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, η μία διδακτική ώρα 
της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς. Επι−
πλέον στις τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) μία διδακτική ώρα θα 
διατίθεται για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό 
Σχολείο». Για τις τάξεις Ε΄, ΣΤ΄, δύναται να διατίθεται 
μία (1) διδακτική ώρα για δράσεις του προγράμματος 
«Κοινωνικό Σχολείο».

2. Αντικαθίσταται στο άρθρο 5, η περίπτωση θ΄, ως 
ακολούθως:

«θ΄. Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων. Δράσεις δη−
μιουργίας και πολιτισμού, δράσεις του προγράμματος 
«Κοινωνικό Σχολείο» από 1 έως 5 ώρες.

Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου 
προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά 
τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη 
μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων 
δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι 
μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν 
σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις 
και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλ−
λιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και 
προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτε−
χνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.). Η συ−
γκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από 
δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκ−
παιδευτικούς μουσικής, φυσικής αγωγής.

3. Προστίθεται στο άρθρο 3, η περίπτωση ι, ως ακο−
λούθως: «ι. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα 
της Μελέτης Περιβάλλοντος δύναται να διατίθεται από 
τον διδάσκοντα/ εκπαιδευτικό ΠΕ 70 για δράσεις του 
προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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 Αριθμ. 285/4617 (5)
    Τροποποίηση της αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/

Β΄/2009) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων όπως ισχύει, για την ενσωμάτωση των 
διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Καν. (ΕΕ) 
499/2014 της Επιτροπής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, 

διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής 
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, 
των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των 
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιή−
θηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» 
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 101). 

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 38).

2. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 134).

3. Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθη−
καν και ισχύουν:

α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης 
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, 
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμ−
βουλίου». 

β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση 
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών 
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα». 

γ) Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμε−
σες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στή−
ριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 
και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου». 

δ) Καν(ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) ( ΕΕ L 277/21.10.2005).

ε) Καν. (ΕΕ) 1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανο−
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

στ) Καν. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων 

οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

ε) Καν. (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρω−
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου με την τροποποίηση του εκτελεστικού 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της Επιτροπής όσον 
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των με−
ταποιημένων οπωροκηπευτικών».

στ) Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά με 
τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μι−
κρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν. 
(ΕΚ) 1782/2003. 

ζ) Καν. (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τον καθορισμό 
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του 
Αιγαίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου».

η) Καν. (ΕΚ) 885/2006 της Επιτροπής, σχετικά με τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων 
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του 
ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

4. α) την αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

β) την αριθμ. 5711/156198/09.12.2014 Τροποποίηση της 
αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινής από−
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενσωμά−
τωση των διατάξεων του Καν. (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Καν. 
(ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής»,

γ) την Υ 478 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλό−
πουλου.» (ΦΕΚ 1880/Β΄/2014).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 594/Β΄/2009) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

Στο παράρτημα 4 Κριτήρια αναγνώρισης Ο.Π. οπωρο−
κηπευτικών, προστίθεται σημείο 7.4 

6.4 Σε όλη τη χώρα: Ο.Π. οπωροκηπευτικών που επι−
θυμούν να αναγνωριστούν αποκλειστικά για νωπά επι−
τραπέζια σταφύλια.

Ελάχιστος αριθμός ατόμων παραγωγών Ο.Π. 20 και 
ελάχιστη αξία εμπορεύσιμης παραγωγής ΑΕΠ) / Ο.Π.(εκ. 
€) 0,3.

Το τροποποιημένο παράρτημα 4 προσαρτάται στην πα−
ρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 266355/11−02−2009 (ΦΕΚ 
594/Β΄/2009) κοινή υπουργική απόφαση, όπως μέχρι σή−
μερα ισχύει.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
F

Αριθμ.     3135/238 (6)
Καθορισμός της διαδικασίας εκταμίευσης ποσών προ−

ερχομένων από το ποσοστό 50% των εσόδων λογα−
ριασμών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αε−
ρολιμένων (ΤΕΑΑ), ως ίδια συμμετοχή της ΥΠΑ, για 
την εκτέλεση έργων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού 
Αερολιμένων, για τα οποία έχουν εκδοθεί Αποφάσεις 
Ένταξης Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40, περί επιβολής τέλους 

εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης αεροδρομίων του Ν. 
2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α΄) «Αναμόρφωση της άμεσης φο−
ρολογίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 27 παρ. 2Β του Ν. 2668/16−12−1998 (ΦΕΚ 282/Α΄) 
«Οργάνωση του Τομέα παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσι−
ών και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 16 του Ν. 2892/9−3−2001 (ΦΕΚ 46/Α΄) «Ελαφρύνσεις 
στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάζεις» και το 
άρθρο 46 του Ν. 2963/23−11−2001 (ΦΕΚ 268/Α΄) «Οργά−
νωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μετα−
φορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και 
ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. απόφαση Δ11/Β−Γ/14511/5741 (ΦΕΚ 505/Β΄/
24−4−2002), άρθρο 7, «Διαδικασία χρέωσης είσπραξης, 
διαχείρισης ελέγχου και παρακολούθησης Ειδικών 
Λογαρισμών «Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης 
Αερολιμένων (Τ.Ε.Α.Α.) −ρυθμίσεις ειδικών εξαιρέσεων», 
όπως ισχύει.

3. Την αριθμ. απόφαση Δ11/Β/28636/9131/7−6−2004 (ΦΕΚ 
895/Β΄/16−6−2004) «Αναπροσαρμογή ποσοστού πίστωσης 
του λογαριασμού «Ποσοστά ΤΑΑΣ και ΤΑΕΑ, υπέρ ΥΠΑ».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2212/1952 
(ΦΕΚ 266/Α΄/25−9−1952) «Περί αναγραφής εις τον Κρατι−
κόν Προϋπολογισμόν από του οικονομικού έτους 1952−
1953 και εφεξής πιστώσεων δια δαπανάς προβλεπόμε−
νος υπό Συμβάσεων Έργων Δ.Ο.Σ και Ο.Κ.Α, εις βάρος 
των κεφαλαίων της Ανασυγκροτήσεως».

5. Το γεγονός ότι, για την ένταξη αεροδρομίων στην 
παρακάτω περιγραφόμενη διαδικασία, απαραίτητη προ−
ϋπόθεση συνιστά η πρότερη έκδοση Απόφασης Ένταξης 
Πράξης Κρατικής Ενίσχυσης.

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και το Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

7. Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας 
− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης» ( ΦΕΚ 40/Α΄).

8. Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί−
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» 
(ΦΕΚ 222/Α΄).

9. Το Π.Δ. 118/2013 (Α΄ 152), με το οποίο τροποποιείται 
το Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) και ιδρύεται το Υπουργείο Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

10. Το Π.Δ. 119/2013 (Α΄ 153), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

11. Τα Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και 158/2014 
(ΦΕΚ 245/Α΄) «Διορισμός υπουργών».

12. Την αριθμ. Υ48/09−07−2012 απόφαση «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών Χρή−
στου Σταϊκούρα (ΦΕΚ 2105/Β΄).

13. Το γεγονός ότι, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
είναι φορέας του Δημοσίου και συνεπώς, απαιτείται η 
έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με την οποία να 
προσδιορίζεται η διαδικασία εκταμίευσης του ποσού 
που καταβάλλεται ως ίδια συμμετοχή της ΥΠΑ.

14. Την ανάγκη εκταμίευσης των σχετικών πιστώ−
σεων, που προέρχονται από τα έσοδα ΤΕΑΑ, ως ίδια 
συμμετοχή της ΥΠΑ, για την εκτέλεση έργων κρατικών 
αερολιμένων.

15. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την εκταμίευση των ετησίων συνεισφορών του εθνι−
κού σκέλους του Π.Δ.Ε, εκ μεταφοράς ποσών, από το 
υπόλοιπο ποσοστό 50%− πέραν του ποσοστού 50% 
που διατίθεται υπέρ αναγκών ΥΠΑ− των εσόδων των 
λογαριασμών Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης 
Αερολιμένων, ως ίδια συμμετοχή της Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α), για την εκτέλεση έργων 
ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού Αερολιμένων, για τα 
οποία έχουν εκδοθεί Αποφάσεις Ένταξης Πράξης Κρα−
τικής Ενίσχυσης.

Τα προαναφερόμενα ποσά της ιδίας συμμετοχής της 
Υ.Π.Α, μεταφέρονται από τους τηρούμενους στην Τράπε−
ζα της Ελλάδος λογαριασμούς του Τέλους Εκσυγχρονι−
σμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) και μέσω του 
λογαριασμού 234800 «Ελληνικό Δημόσιο − Συνεισφορές 
φορέων για την εκτέλεση έργων ανασυγκρότησης», που 
τηρείται επίσης στην Τράπεζα της Ελλάδος, εγγράφο−
νται δε ως συνεισφορά σε σχετικά ενάριθμα έργα της 
ΣΑΕ 077.

Η μεταφορά στον ενδιάμεσο λογαριασμό 234800 θα 
γίνεται σταδιακά, με εντολή της αρμόδιας Δ/νσης του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Υπηρεσί−
ας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το οποίο κοινοποιείται 
και προς τη ΔΕΕ του ΥΠΑΑΝ.

Η εκταμίευση των αντίστοιχων ποσών, θα πραγμα−
τοποιείται με εντολή της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύ−
σεων του ΥΠΑΑΝ προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για 
χρέωση του Λογαριασμού 234800/1 και πίστωση των 
λογαριασμών των σχετικών ενάριθμων έργων της ΣΑΕ 
077, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η συνολική ετήσια συνεισφορά εκάστου εναρίθμου 
έργου, θα βαρύνει τις πιστώσεις της ΣΑΕ 077 του Προ−
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γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθ’ υπέρβαση του 
συνολικού εγκεκριμένου ορίου πληρωμών, του Εθνικού 
Σκέλους του Π.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι, τα υπόλοιπα των λογαριασμών των 
εν λόγω εναρίθμων έργων της ΣΑΕ 077, με αυτόματη 
εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος, την 31η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους ανακαλούνται και μεταφέρονται στον Λο−
γαριασμό 234800/1, για επαναδιάθεση κατά τα επόμενα 
έτη, τηρούμενης της προαναφερόμενης διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
F

Αριθμ. 82391/54165/14 (7)
    Ορισμός ληξιαρχών στο Δήμο Σαρωνικού. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976

(ΦΕΚ 143/Α΄/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 
του Ν. 2307/1995.

2. Τις διατάξεις των αρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/B΄/
2010) Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων.

4. Το αριθμ. 22602/2014 έγγραφο του Δήμου Σαρωνι−
κού, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχων.

5. Την αριθμ. 3943/1690 (ΦΕΚ Β΄ 597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ληξίαρχους για τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στις υποδιαιρεμένες ληξιαρχικές περιφέρει−
ες ταυτιζόμενες με τις δημοτικές ενότητες του Δήμου 
Σαρωνικού, ως εξής:

1. Δημοτική ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σα−
ρωνικού, την υπάλληλο του Δήμου, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ 
ΜΑΡΙΑ−ANNA του Χρήστου, κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικού 
με βαθμό Ε΄.

2. Δημοτική ενότητα Σαρωνίδας Δήμου Σαρωνικού, 
τον υπάλληλο του Δήμου, ΓΑΛΑΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του 
Γεωργίου, κλάδου ΔΕ38 Χειριστών Η/Υ με βαθμό Δ΄.

3. Δημοτική ενότητα Κουβαρά, τον υπάλληλο του 
Δήμου, ΓΚΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ1 
Διοικητικού, με βαθμό Ε΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ

Αριθμ. 86413/56506/14 (8)
    Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Φιλαδέλφειας

Χαλκηδόνος. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976

(ΦΕΚ 143/Α΄/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 
του Ν. 2307/1995.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Το αριθμ. 22369/2014 έγγραφο του Δήμου Φιλαδέλ−
φειας−Χαλκηδόνος περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρ−
χου στην Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας.

4. Την αριθμ. 3943/1690 (ΦΕΚ Β΄ 597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ», αποφασίζουμε:

Α) Απαλλάσσουμε τη ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ιω−
άννη, από τα καθήκοντα Ληξιάρχου, λόγω παραίτησής 
της.

Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα 
που συμβαίνουν στην Δημοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλ−
φειας Δήμου Φιλαδέλφειας−Χαλκηδόνος την υπάλληλο 
του Δήμου, ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου, κλάδου TE 
Διοικητικού − Λογιστικού με βαθμό Ε΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ
F

Αριθμ. απόφ. 42 (9)
    Έγκριση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυ−

ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και εργασία 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
του προσωπικού του Οργανισμού Κατά των Ναρκω−
τικών (ΟΚΑΝΑ), για το έτος 2015. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

(συνεδρίαση 108/4.12.2014) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2161/1993 ( ΦΕΚ τ. Α΄ 119/26−07−1993), όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα,
β) του Ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 

(ΚΝΝ)» (ΦΕΚ τ. Α΄ 103/25−05−2006), όπως ισχύει σήμερα,
γ) του Ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσι−

ών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ τ. Α΄ 74/20.03.2013), όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργα−
νισμού, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθμ. Δ.ΥΓ6/Γ.Π. 
οικ. 104741 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και 
Πρόνοιας (ΦΕΚ τ. Β΄ 1603/30−10−2003).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Νόμου 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/27−10−2011/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενι−
αίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 32 του Ν. 4038/2012
(ΦΕΚ 14/2−2−2012/Α΄), την παρ. 2 του άρθρου 16 και την 
παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/22.3.2012/
Α΄), τις παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/11−4−2012/Α΄) και την παρ. 1 του άρθρου 176 του 
Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/5−5−2014/Α΄).

4. Την αριθμ. Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847/14−10−2002 (ΦΕΚ 1343/Β΄/
16−10−2002) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
με θέμα: «Άδεια χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση 
της εξάρτησης από τον Οργανισμό Καταπολέμησης 
Ναρκωτικών».

5. Την αριθμ. οικ.2/85127/0022/22−11−2012 (ΑΔΑ: Β4Σ1Η−
8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονο−
μικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων».

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ−
σωπικού του ΟΚΑΝΑ, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών αντιμετώπισης του ειδικού πληθυσμού που 
είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και οι οποίες 
προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία όλων των 
Μονάδων Χορήγησης Υποκαταστάτων σε όλη τη χώρα 
και τη λειτουργία πολλών μονάδων χορήγησης μεθα−
δόνης και τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες 
του έτους. 

7. Την αριθμ. 19733/18−12−2014 βεβαίωση του Οργανι−
σμού περί λειτουργίας των Θεραπευτικών Μονάδων σε 
καθημερινή βάση.

8. Την απόφαση του θέματος ΕΗΔ 5 της 108ης/4.12.2014 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ.

9. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους εβδομήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων 
δύο ευρώ (79.902 €) περίπου, σε βάρος της πιστώσεως 
του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΚΑΝΑ οικονομικού 
έτους 2015 (ΚΑΕ 2548 Υπουργείο Υγείας), αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται, η υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και εργασία 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 
συνολικά μέχρι τετρακοσίων εβδομήντα (470) υπαλλή−
λων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού 
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), οι οποίοι θα εργα−
στούν συνολικά μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσιες 
ενενήντα (15.590) ώρες, από τις οποίες τρείς χιλιάδες 
τετρακόσιες (3.400) ώρες αντιστοιχούν στην απογευ−
ματινή υπερωριακή απασχόληση, οι εξακόσιες τριάντα 
(630) ώρες στις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες εργα−

σίας πέραν της υποχρεωτικής και οι υπόλοιπες έντεκα 
χιλιάδες πεντακόσιες εξήντα (11.560) ώρες σε εργασία 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, 
για το έτος 2015. 

Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών 
αντιμετώπισης του ειδικού πληθυσμού που είναι χρή−
στες εξαρτησιογόνων ουσιών και οι οποίες προκύπτουν 
από την καθημερινή λειτουργία όλων των Μονάδων 
Χορήγησης Υποκαταστάτων σε όλη τη χώρα και τη 
λειτουργία πολλών μονάδων χορήγησης μεθαδόνης και 
τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες του έτους. 

Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν υπερωριακά για το 
έτος 2015, μέχρι είκοσι (20) ώρες έκαστος μηνιαίως και 
στην καθ’ υπέρβαση εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, οι ώρες εργασίας δεν μπορούν να 
υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) κατά περίπτωση το μήνα. 

Η προέγκριση της υπερωριακής απασχόλησης θα γί−
νει από τον Γενικό Διευθυντή του ΟΚΑΝΑ, μετά από 
εξουσιοδότηση του Δ.Σ., μετά από εισήγηση για την 
αναγκαιότητα αυτής από τον Υπεύθυνο της κάθε Υπη−
ρεσίας και τον έλεγχο από τον/την Υπεύθυνο/η του 
Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων (ΔΑΠ) και 
της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών. 

Η πραγματοποίηση θα πιστοποιείται από τον/την 
Υπεύθυνο/η της κάθε Υπηρεσίας και θα θεωρείται από 
το Γενικό Διευθυντή. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος κ.α.α.
Ο Αντιπρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ
F

   ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

   Στην αριθμ. 160923/Β7/7−10−2014 (ΦΕΚ τ.Β΄/2754/
15−10−2014) υπουργική απόφαση, στη σελίδα 33795 στην 
πρώτη στήλη στην δεύτερη γραμμή του πίνακα από την 
κορυφή της σελίδας, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΑΒΥ707»
στο ορθό:«ΑΒΥ706»,
καθώς και στη δωδέκατη γραμμή του πίνακα από την 

κορυφή της σελίδας, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΑΙΤ603»
στο ορθό: «ΑΙΤ703».

  (Από το Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων)  
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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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