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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 109
24 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αριθμ. 54419/1108
(1)
Ορισμός του ΕΛΚΕΠΗΥ Α.Ε.Β.Ε. ως Κοινοποιημένου
Οργανισμού σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 50268/5137/
13.09.2007 κοινή υπουργική απόφαση για την Ηλε−
κτρομαγνητική Συμβατότητα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ορισμός του ΕΛΚΕΠΗΥ Α.Ε.Β.Ε. ως Κοινοποιημένου
Οργανισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50268/
5137/13.09.2007 κοινή υπουργική απόφαση για την
Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. ....................................
Διετής Πίνακας Πραγματογνωμόνων Ηλεκτρομαγνη−
τικής Συμβατότητας σύμφωνα με το άρθρο 18
της υπ’ αριθμ. 50268/5137/13.09.2007 (Β’ 1853) κοι−
νής υπουργικής απόφασης και προσδιορισμός του
τρόπου λειτουργίας, των υποχρεώσεων καθώς και
των δικαιωμάτων αυτών. .........................................................
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για
το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γε−
νικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιο−
μηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
το οποίο δεν καλύπτει οργανικές θέσεις. ................
Mεταφορά θέσης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. ...................
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δεκα−
έξι (16) υπαλλήλους μονίμους και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπη−
ρετούν στο Υπουργείο Υγείας ...........................................
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης εικοσιπέ−
ντε (25) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου,
που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας. .....................
Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη. ..............................................
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου. .......................
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου. .......................
Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου. .......................
Μεταφορά θέσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. ..............
Κατάργηση θέσης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας. ..............................................................
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 2 εδ. η του άρθρου 4 του
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνι−
ών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
β) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικο−
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ−
βερνητικά όργανα»,
γ) του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει,
δ) του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 50268/5137/2007 (ΦΕΚ
1853/Β΄/2007) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ
για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση
της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93», όπως
ισχύει,
2. την υπ’ αριθμ. Υ43/05.07.2012 (Β΄ 2094) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου
Καλογιάννη»,
3. το με αρ. 07−2, εκδοθέν από το ΕΣΥΔ, Πιστοποιητικό
Διαπίστευσης, όπως ισχύει,
4. την υπ’ αριθμ. L7125/18.12.2012 αίτηση του Ελληνι−
κού Κέντρου Ελέγχου Ποιότητας Ηλεκτρονικού Υλικού
(ΕΛΚΕΠΗΥ) Α.Ε.Β.Ε.,
5. το γεγονός ότι με αποφάσεις του Υπουργού Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων ορίζονται ελληνικοί κοινοποιημένοι οργα−
νισμοί για την εκτέλεση καθηκόντων που αναφέρονται
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στο Παράρτημα III και σύμφωνα με τα κριτήρια του
Παραρτήματος IV της υπ’αριθμ. 50268/5137/13.09.2007 (Β’
1853) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.
6. το γεγονός ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί ανα−
λαμβάνουν ευθύνες σε τομείς δημοσίου συμφέροντος
και κατά συνέπεια πρέπει να παραμένουν υπόλογοι
προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές,
7. το γεγονός ότι η οργάνωση και ο συντονισμός της
εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την ηλετρομαγνη−
τική συμβατότητα ασκούνται από τον Υπουργό Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 40
του ν. 4070/2012,
8. το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ορισμός
Ορίζουμε τον ΕΛΚΕΠΗΥ Α.Ε.Β.Ε. ως Κοινοποιημένο
Οργανισμό για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα,
με δυνατότητα αξιολόγησης τεχνικού φακέλου, σύμ−
φωνα με το Άρθρο 10 και το Παράρτημα III της υπ’
αριθμ. 50268/5137/13.09.2007 (Β΄ 1853) κοινής υπουργι−
κής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
48505/5585/27.11.2012 (Β΄ 3153) κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις
Το ΕΛΚΕΠΗΥ Α.Ε.Β.Ε. υποχρεούται:
1. Να συμμορφώνεται ως προς τα κριτήρια για τον
κοινοποιημένο οργανισμό, όπως αυτά περιγράφονται
στο άρθρο 10 και στο παράρτημα VI της υπ’αριθμ.
50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β΄/2007) κοινής υπουργικής
απόφασης, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική
διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Να γνωστοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κάθε
αλλαγή της εταιρικής της μορφής και του ιδιοκτησιακού
της καθεστώτος.
3. Να κοινοποιεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε
μηνιαία βάση, κατάλογο με τα στοιχεία των συσκευ−
ών για τις οποίες έχει προβεί σε αξιολόγηση τεχνικού
φακέλου καθώς και τα στοιχεία των αντίστοιχων κα−
τασκευαστών ή των εγκατεστημένων στην Κοινότητα
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων.
Άρθρο 3
Ισχύς
Ο ορισμός του κοινοποιημένου οργανισμού δύναται
να ανακληθεί προσωρικά ή οριστικά σε περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι:
1. Δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προβλέ−
πονται στην παρ. 4 του άρθρου 10 και την παρ. 12 του
άρθρου 17 της υπ’ αριθμ. 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/
Β΄/2007) κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει.
2. Ο αναγνωρισμένος κατά την παρούσα απόφαση
φορέας δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που προ−
βλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης και
του παραρτήματος VI της υπ’αριθμ. 50268/5137/2007
(ΦΕΚ 1853/Β΄/2007) κοινής υπουργικής απόφασης όπως
ισχύει.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει έως την ημερομηνία
λήξεως του με αρ. 07−2 Πιστοποιητικού Διαπίστευσης
που εξέδωσε το ΕΣΥΔ για τον ΕΛΚΕΠΗΥ Α.Ε.Β.Ε.
5. Ο κοινοποιημένος οργανισμός της παρούσας από−
φασης να κοινοποιηθεί, μέσω της Διεύθυνσης Πιστο−
ποίησης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. Οικ. 665/5
(2)
Διετής Πίνακας Πραγματογνωμόνων Ηλεκτρομαγνητι−
κής Συμβατότητας σύμφωνα με το άρθρο 18 της υπ’
αριθμ. 50268/5137/13.09.2007 (Β' 1853) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης και προσδιορισμός του τρόπου λει−
τουργίας, των υποχρεώσεων καθώς και των δικαι−
ωμάτων αυτών.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 8 και 9 του άρθρου 40 και της παρ. 1 εδ. β
του άρθρου 80 του Ν. 4070/2012 (Α' 82) «Ρυθμίσεις Ηλε−
κτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
β) της παρ. 2 του άρθρου 14 και της παρ. 4 του άρθρου
18 της υπ’ αριθμ. 50268/5137/13.9.2007 (Β' 1853) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/
ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάρ−
γηση της ΚΥΑ 94649/8682/93», όπως ισχύει,
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα», όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 293/1999 (Α' 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει,
ε) του π.δ. 85/2012 (Α' 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
στ) του π.δ. 86/2012 (Α' 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. Την υπ’ αριθμ. Υ43/5.7.2012 (Β' 2094) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου Καλογιάννη»,
3. Τις αποφάσεις:
α) την υπ’ αριθμ. οικ. 3859/95/28.2.2011 κοινή υπουργι−
κή απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Ετήσιος Πίνακας Πραγματογνωμόνων Ηλε−
κτρομαγνητικής Συμβατότητας σύμφωνα με το άρθρο
18 της υπ'αριθμ. 50268/5137/07 (ΦΕΚ 1853/Β'/13−9−2007)
κοινής υπουργικής απόφασης και προσδιορισμός του
τρόπου λειτουργίας, των υποχρεώσεων καθώς και των
δικαιωμάτων αυτών»,
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β) την υπ’ αριθμ. οικ. 18669/416/11.05.2012 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκ−
δήλωσης Ενδιαφέροντος» για την εγγραφή ενδιαφερο−
μένων στον διετή Πίνακα Πραγματογνωμόνων Ηλεκτρο−
μαγνητικής Συμβατότητας με δημοσίευση και στον τύπο,
γ) την υπ’ αριθμ. οικ. 43733/879/25.9.2012 «Ανακοίνωση
Προσωρινών Αποτελεσμάτων» της αρχικής αξιολόγησης
των αιτήσεων συμμετοχής στον διετή Πίνακα Πραγματο−
γνωμόνων, φυσικών και νομικών προσώπων με ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με
εικοσαήμερη προθεσμία για υποβολή ενστάσεων,
4. Την ανάγκη συμπλήρωσης και ενίσχυσης του πλαισί−
ου για την οργάνωση και τον συντονισμό της εποπτείας
της αγοράς όσον αφορά την ηλεκτρομαγνητική συμβα−
τότητα και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των
ιδιαίτερων προβλημάτων που ανακύπτουν κάθε φορά,
μέσω της ανάθεσης έργου πραγματογνωμοσύνης σε
Πραγματογνώμονες Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε Βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διετής Πίνακας Πραγματογνωμόνων
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
Εγκρίνουμε τον διετή Πίνακα Πραγματογνωμόνων
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, ως παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ − ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Μποζαντζής Βασίλειος
του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.
ΑΙ242838

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

AM: ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ − ΝΟΜΙΚΟΙ
Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Δημόπουλος Φαίδων
του Αριστείδη με Α.Δ.Τ.
ΑΗ026014

Δικηγόρος

Άρθρο 2
Προσδιορισμός του τρόπου λειτουργίας των
Πραγματογνωμόνων Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
1. Κάθε φορά που απαιτείται, ορίζεται από τον εν−
διαφερόμενο Περιφερειάρχη Πραγματογνώμονας από
τον διετή Πίνακα Πραγματογνωμόνων του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης, που έχει κατάλληλη ειδικότητα
και επάρκεια για τη διεξαγωγή της αιτούμενης πραγ−
ματογνωμοσύνης.
2. Η απόφαση ορισμού αποστέλλεται στον Πραγματο−
γνώμονα και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Πιστοποίησης
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην απόφαση αυτή
αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του Πραγματογνώμονα,
η αρμόδια Περιφέρεια, συνοπτική περιγραφή του έργου
προς ανάθεση, οι ημέρες πραγματογνωμοσύνης, τυχόν
έξοδα μετακίνηση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Ο Πραγματογνώμονας, μετά την παραλαβή της
απόφασης ορισμού και αφού λάβει γνώση της υπόθε−
σης, εντός πέντε (5) ημερών, αποδέχεται εγγράφως
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τον ορισμό του στον ενδιαφερόμενο Περιφερειάρχη με
κοινοποίηση στη Διεύθυνση Πιστοποίησης του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων, και δηλώνει ότι:
α) Διαθέτει τις αναγκαίες τεχνικές γνώσεις και εξο−
πλισμό για τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης πραγμα−
τογνωμοσύνης που του ανατίθεται.
β) Έχει λάβει γνώση και αποδέχεται ανεπιφύλακτα
του όρους της παρούσας απόφασης, με τους οποίους
δεσμεύεται να διενεργεί την πραγματογνωμοσύνη.
γ) Προτίθεται να συμμορφωθεί στις πρόσθετες οδηγίες
τις οποίες το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και οι Περιφέ−
ρεις διατηρούν το δικαίωμα να του γνωστοποιήσουν,
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη διεκπε−
ραίωση της πραγματογνωμοσύνης που του αναθέτουν.
δ) Η έκβαση της πραγματογνωμοσύνης που του ανα−
τίθεται δεν συνδέεται με την ικανοποίηση προσωπικού
συμφέροντός του.
ε) Δεν είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχι−
στείας κατ' ευθεία γραμμή απεριορίστως και εκ πλαγίου
έως τετάρτου βαθμού με κάποιον από τα εμπλεκόμενα
μέρη.
στ) Δεν έχει ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή
εχθρότητα με τα εμπλεκόμενα μέρη.
4. Ο Πραγματογνώμονας, αφού αποδεχθεί τον ορισμό
του:
α) Πλαισιώνει, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρ−
θρου 15 της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και
Επικοινωνιών 50268/5137/07, το τριμελές Συνεργείο
Ελέγχου κατά τον έλεγχο συσκευών ή σταθερών εγκα−
ταστάσεων, όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α.
β) Φωτογραφίζει ή αποτυπώνει με οποιονδήποτε τρόπο
χαρακτηριστικά του αντικειμένου της πραγματογνωμο−
σύνης για την πληρέστερη περιγραφή του και ενσωματώ−
νει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, είτε του μακροσκοπικού
ελέγχου, είτε των τυχών μετρήσεων που πραγματοποί−
ησε, για την πληρέστερη τεκμηρίωση της έκθεσής του.
γ) Υποβάλλει, εντός 15 ημερών από την ημέρα πραγ−
ματοποίησης της αυτοψίας, την έκθεση του σε δύο
(2) αντίγραφα, το ένα προς τη Διεύθυνση Πιστοποίη−
σης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το άλλο προς τη
Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της αρμόδιας
Περιφερειακής Ενότητας.
5. Αν δεν επιτραπεί στον Πραγματογνώμονα η είσοδος
στο χώρο της αυτοψίας, ο Πραγματογνώμονας διακό−
πτει την πραγματογνωμοσύνη και συντάσσει έκθεση
των ενεργειών που έγιναν μέχρι τότε.
6. Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων μπορούν να ζητούν δι−
ευκρινίσεις η ειδικότερες γνωμοδοτήσεις του Πραγ−
ματογνώμονα επί των θεμάτων που παρουσιάζει στην
έκθεσή του.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός των υποχρεώσεων καθώς και των
δικαιωμάτων των Πραγματογνωμόνων
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας
1. Ο Πραγματογνώμονας ασκεί τα καθήκοντά του
εντός του πλαισίου που θέτει η ισχύουσα νομοθεσία.
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2. Ο Πραγματογνώμονας αποφαίνεται αποκλειστικώς
και μόνον επί των τιθέμενων ζητημάτων, δεν επιλύει
ζητήματα νομικής φύσεως και δεν καταλογίζει ευθύνες.
3. Ο Πραγματογνώμονας οφείλει να είναι ψύχραιμος,
αντικειμενικός, αμερόληπτος, να αντιμετωπίζει ισότιμα
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να μην αποκαλύπτει πριν
από την κατάθεση της έκθεσής του τα συμπεράσματα
ή τις σκέψεις του ή εν γένει οποιοδήποτε στοιχείο του
πορίσματός του.
4. Ο Πραγματογνώμονας δεν υποχρεούται να απα−
ντήσει σε πρόσθετα ερωτήματα που τίθενται μετά την
κατάθεση της σχετικής έκθεσής του, εκτός των αναφε−
ρομένων της παραγράφου 6 του άρθρου 2 της παρού−
σας. Στην περίπτωση που απαιτηθεί από την αρμόδια
Αρχή, η διερεύνηση πρόσθετων ερωτημάτων ισοδυναμεί
με νέα πραγματογνωμοσύνη.
5. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προ−
θεσμία της παρ. 4γ του άρθρου 2 της παρούσας, η
αρμόδια Υπηρεσία προβαίνει στην αντικατάσταση του
Πραγματογνώμονα, εκτός αν παραταθεί η προθεσμία
με αιτιολογημένη απόφαση της. Αντικατάσταση χωρεί
και στην περίπτωση που ο Πραγματογνώμονας εκλείψει
ή αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να διενεργήσει την
πραγματογνωμοσύνη που του έχει ανατεθεί.
6. Η έκθεση απαιτείται να είναι πλήρης, σαφής, ακρι−
βόλογη και περιεκτική και να περιλαμβάνει τουλάχιστον
τις παρακάτω διακριτές ενότητες, με τον τίτλο και το
περιεχόμενο που αναφέρονται παρακάτω.
α) Ορισμός του Πραγματογνώμονα: Αναφέρεται η
απόφαση ορισμού του αρμόδιου Περιφερειάρχη με την
οποία ορίστηκε ο Πραγματογνώμονας.
β) Περίληψη του αντικειμένου: Περιγράφονται συνοπτι−
κά τα θέματα για τα οποία ζητήθηκε πραγματογνωμο−
σύνη, όπως προκύπτει από την απόφαση ορισμού και το
σχετικό Δελτίο Ελέγχου Συσκευής για Ηλεκτρομαγνη−
τική Συμβατότητα που συμπληρώθηκε από το αρμόδιο
Τριμελές Συνεργείο ελέγχου.
γ) Καταγραφή ισχύουσας νομοθεσίας: Περιγράφονται
η ισχύουσα εθνική νομοθεσία, καθώς και τα σχετικά
ελληνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και κανονισμοί.
δ) Τεχνική περιγραφή: Αναφέρονται οι διαπιστώσεις
του Πραγματογνώμονα κατά την αυτοψία με παραπο−
μπή σε σχετικές φωτογραφίες και εν γένει στα αποδει−
κτικά στοιχεία που έλαβε υπόψη ο Πραγματογνώμονας.
ε) Πόρισμα: Απαντώνται με σαφήνεια ένα προς ένα
τα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Αν για οποιοδήποτε
λόγο, ορισμένα από τα ερωτήματα δεν απαντηθούν, ο
Πραγματογνώμονας αναφέρει τους λόγους.
στ) Κατάλογος συνημμένων: Συντάσσεται ονομαστι−
κός κατάλογος των συνημμένων της έκθεσης, με τον
αριθμό των σελίδων του καθενός.
ζ) Ακολουθεί ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα
του Πραγματογνώμονα. Οι σελίδες της έκθεσης μονο−
γράφονται και αριθμούνται.
7. Ο Πραγματογνώμονας υποχρεούται να τηρεί εχε−
μύθεια για όσα περιέχονται σε γνώση του κατά την
άσκηση των καθηκόντων του. Εάν ο Πραγματογνώμο−
νας παραβιάσει την υποχρέωση αυτή, τότε ο Υπουργός
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον
Πραγματογνώμονα από τον Πίνακα Πραγματογνωμόνων
Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας.
8. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κάθε πο−
νήματος, τεχνικής έκθεσης, εγγράφου σε οποιαδήποτε

μορφή ή μέσο, τα οποία εκπονούνται από τον Πραγμα−
τογνώμονα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και στο πλαίσιο
των καθηκόντων του Πραγματογνώμονα, ανήκουν στην
αρμόδια Περιφέρεια.
9. Ο Πραγματογνώμονας οφείλει να συμμορφώνεται
με την ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους ισχύοντες
κανονισμούς περί υγείας και ασφάλειας σχετικά με τους
χώρους τους οποίους επισκέπτεται κατά τη διεκπεραί−
ωση του ανατεθέντος έργου.
10. Στην περίπτωση ψευδούς δήλωσης, περί των ανω−
τέρω, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το νόμο ποι−
νικές ή διοικητικές κυρώσεις.
Άρθρο 4
Ισχύς
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, 7 Ιανουαρίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Αριθμ. ΔΠ/Φ6.20/οικ.428
(3)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για το
προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το οποίο δεν
καλύπτει οργανικές θέσεις.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).
β) Των άρθρων 57 και 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
γ) Των ΠΔ 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86), 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89),
189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95), 182/2005 (ΦΕΚ 230/Α/05), του
Ν.2367/95 (ΦΕΚ 261/Α/95), της υπ’ αριθ. Φ1/οικ.3584/96
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 147/Β/96) περί Οργανισμού
της Γ.Γ.Β.
δ) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α/12) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών».
2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ141/Α/12) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθ. 30376/Δ106 721/5.7.2012 (ΦΕΚ 2094/Β/
6.7.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Αθανάσιο Σκορδά».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, η οποία θα ανέλθει μέχρι του ποσού
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των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και θα καλυφθεί από
την σχετική πρόβλεψη στον Τακτικό Προϋπολογισμό
έτους 2013 της Γ.Γ.Β. στον Φ.35−110 και ΚΑΕ 0511.
5. Την ανάγκη απογευματινής υπερωριακής εργασίας
των υπηρετούντων στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα
της Γ.Γ.Β., οι οποίοι δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις
στο Γραφείο αυτό, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία
για τους υπηρετούντες υπαλλήλους στο Γραφείο του
Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχα−
νίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι οποίοι δεν κα−
λύπτουν οργανικές θέσεις, οσάκις παρίσταται ανάγκη,
και μέχρι 22ας ώρας βραδινής, έως είκοσι (20) ώρες το
ανώτερο το μήνα για κάθε υπάλληλο, και μέχρι δέκα
(10) συνολικά άτομα, για το χρονικό διάστημα μέχρι
31/12/2013.
2. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα−
σχόλησης διενεργείται με Πράξη του Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, ενώ επίσης με Πράξη στο τέλος κάθε
μήνα θα βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των ωρών της
υπερωριακής εργασίας.
3. Οι καταστάσεις πληρωμής θα συντάσσονται από
την Οικονομική Διεύθυνση μετά από τη Συγκρότηση
Συνεργείου και τη σχετική Βεβαίωση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας με τα ονό−
ματα των απασχοληθέντων υπερωριακά και τις ώρες
εργασίας που πραγματοποιούν κάθε μήνα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η προ−
κύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερβαίνει
κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων
πιστώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

F
(4)
* Mεταφορά θέσης στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΜΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/140236/
14164/12073/4114/17−12−12 κοινή απόφαση του Αναπληρω−
τή Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού
και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού που εκδόθηκε
κατόπιν της αριθμ. 45/6−12−12 θετικής γνωμοδότησης του
Α' Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής
Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ και της από 27−
11−12 βεβαίωσης της Προέδρου του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, με την
οποία βεβαιώνεται ότι το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των
υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού κατά
τη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου 2012 γνωμοδότησε
θετικά για τη μεταφορά της εν λόγω υπαλλήλου και
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2 του
Ν.2085/92, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.
9 του Ν.4038/12, μεταφέρεται η Παπανδρέου Αγγελική

του Νικολάου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικών,
με Δ΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο 2, από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, με ταυτόχρονη μεταφορά της
οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου που κατέχει, στο Νομισματικό Μουσείο
της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, με
τον αυτό βαθμό (Δ΄) και το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο (2).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠΑΙΘΠΑ/8746/18−12−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1336/Γ΄/18.12.2012.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π. οικ. 2593
(5)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης σε δεκαέ−
ξι (16) υπαλλήλους μονίμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετούν
στο Υπουργείο Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο − βαθμολόγιο...» (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) άρθρο 20.
β) Του άρθρου 20 του Π.Δ. 138/1992 (ΦΕΚ Α΄ 68).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5−2−2004 κοινή υπουργική
απόφαση.
3. Την 2/16606/022/24−4−09 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. για την
υπερωριακή απασχόληση.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προ−
κληθεί δαπάνη ύψους 21.388,80 € περίπου, η οποία θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέ−
χοντος οικονομικού έτους και ειδικότερα από τον ΚΑΕ
0511 και 0512 του Φ.110, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση, νυχτερινή
εργασία καθώς και εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου,
έως 31−12−2013 σε δεκαέξι (16) υπαλλήλους μονίμους και
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό−
νου υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης που θα απασχοληθούν υπερωριακά λόγω
αναγκών πού προκύπτουν για την επί 24ώρου βάσεως
φύλαξη της Κεντρική Αποθήκης Υλικού, του Σταθμού
Αυτοκινήτων, των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και
της λειτουργίας του Γραφείου Εκτάκτων Περιστατικών.
Οι ώρες απασχόλησης για τον καθένα από τους ανωτέρω
υπάλληλους θα ορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες που θα
παρουσιαστούν για την επί 24ώρου βασική φύλαξη των
ανωτέρω αναφερομένων Υπηρεσιών του Υπουργείου μας.
Οι ώρες συνολικά και για τους δεκαέξι (16) υπαλλήλους
κατανέμονται ως εξής:
Α. Μέχρι τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα (3.240) ώρες
απογευματινής εργασίας, μέχρι 22ης ώρας, πέραν του
υποχρεωτικού ωραρίου.
Β. Μέχρι χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες νυχτερινής
εργασίας από 22ης ώρας μέχρι 6ης πρωινής πέρα της
υποχρεωτικής.
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Γ. Μέχρι χίλιες πεντακόσιες (1.500) ώρες για εργασία
Κυριακών και εξαιρέσιμων, πέραν της υποχρεωτικής,
από 6ης πρωινής μέχρι 22ης ώρας και από 22ης ώρας
μέχρι 6ης πρωινής.
Δ. Μέχρι είκοσι χιλιάδες (20.500) πεντακόσιες ώρες για
νυχτερινή εργασία και για εργασία Κυριακών (ημερή−
σια και νυχτερινή) προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας
υποχρεωτικής.
Οι ώρες απογευματινής εργασίας δεν θα υπερβαίνουν
τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, καθώς
επίσης δεν θα υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ώρες μηνι−
αίως ανά υπάλληλο, α) οι ώρες νυχτερινής εργασίας και
β) οι ώρες Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης
πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζονται οι Προϊστάμενοι του Τμήματος Διοικητικής
Μέριμνας και Αυτοκινήτων και του Τμήματος Προμηθει−
ών και Διαχείρισης Υλικού − Κρατική Αποθήκη Υλικού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.2591
(6)
Έγκριση ωρών υπερωριακής απασχόλησης εικοσιπέντε
(25) οδηγών αυτοκινήτων μονίμων και με σχέση εργα−
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρε−
τούν στο Υπουργείο Υγείας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 « Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο...» (ΦΕΚ 226/
Α΄/2011) άρθρο 20.
2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5−2−2004 κοινή υπουργική
απόφαση.
3. Την 2/16606/022/24−4−09 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. για την
υπερωριακή απασχόληση.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή θα προκλη−
θεί δαπάνη ύψους τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια
είκοσι (33.420,00) € περίπου, η οποία θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού τρέχοντος οικονο−
μικού έτους και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511 και 0512
του Φ. 110, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση εικοσιπέντε
(25) Οδηγών μονίμων και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου έως 31−12−2013 και για είκοσι
(20) ώρες το μήνα στον καθένα για απογευματινή ερ−
γασία και δεκαέξι (16) ώρες το μηνά στον καθένα για
εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων κρίνεται απολύτως αναγκαία προκειμένου να κα−
λύψουν έκτακτες ανάγκες (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημ−
μύρες κ.λπ.), καθώς και να καλύψουν επείγουσες και
έκτακτες ανάγκες σε όλη την επικράτεια, όπως: μεταφο−
ρά σκηνών,κουβερτών, ιατροφαρμακευτικού υλικού, ιμα−
τισμού, τροφίμων, μεταφορά αίματος στα Νοσοκομεία,
μετακινήσεις Υγιεινολόγων, Μηχανικών, επιτροπών και

άλλων εξειδικευμένων υπαλλήλων οι οποίοι κινούνται σε
όλη την Ελλάδα για ελέγχους ιδρυμάτων, υδραγωγείων,
πηγών, ποταμών, Νοσοκομείων, κ.λπ.
Η υπερωριακή απασχόληση των παραπάνω υπαλλή−
λων θα πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή
και κατά τις ώρες από 15:00 έως 22:00 και τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες από 15:00 έως 20:00.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικής Μέ−
ριμνας και Αυτοκινήτων της Δ/νσης Προσωπικού του
Υπουργείου Υγείας.
Η δαπάνη που προκύπτει από την ανωτέρω υπερωρια−
κή εργασία δεν υπερβαίνει το ύψος της εγγεγραμμένης
πίστωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(7)
*Μεταφορά θέσης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη.
Με την υπ’ αριθ. 4562/1/2ε από 5−11−2012 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70, 73 και 74 του
Ν. 3528/07, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 363/16−10−2012 απόφασης του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολ. Υπαλλήλων της Γ.Γ. Δη−
μοσίας Τάξης και της Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μετατάσσεται η
πολιτική υπάλληλος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο−
μίας/Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του
Πολίτη, ΚΟΥΡΟΥΠΗ Όλγα του Αθανασίου (Α.Γ.Μ.4562)
με βαθμό Ε΄ από την κατηγορία ΔΕ κλάδο Διοικητικού
Λογιστικού, στην ανώτερη κατηγορία ΤΕ στον κλάδο
Διοικητικού Λογιστικού, με τον κατεχόμενο βαθμό, γιατί
πληροί τις απαιτούμενες από το νόμο προϋποθέσεις
και τοποθετείται στην ΓΑΔ Περιφέρειας Κρήτης, όπου
ανήκει οργανικά, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης
που κατέχει.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/ΥΠ.Δ.Τ.ΠΡ.ΠΟ.: 109433/5−12−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1336/Γ/18.12.2012.
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ
F
(8)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου.
Mε την υπ' αρ. 27163/2012 απόφαση του Δημάρχου
Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αρ.
20/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του
Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΠΑΠΑ−
ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ του Δημητρίου, με βαθμό Ε΄, από
τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, στον κλάδο ΠΕ
Διοικητικών, με μεταφορά της θέσης της.
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(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Περιστερίου: οικ. 34762/29−10−2012).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
52198/45744/28−11−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1324/Γ/17.12.2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(9)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου.
Με την υπ’ αριθμ. 37106/2012 απόφαση του Δημάρχου
Περιστερίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη
γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου (υπ’ αρ.
22/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280
του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος
ΠΑΠΑΔΙΑ ΜΑΡΘΑ του Δημητρίου, με βαθμό Γ΄, από τον
κλάδο ΔΕ Εισπρακτόρων στον κλάδο ΤΕ Διοικητικού−
Λογιστικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της.
(Αρ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών: οικ. 35002/31−
10−2012)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
52702/46181/29−11−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1324/Β/17.12.2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
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(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Παύλου Μελά για την πρόβλεψη της προκαλού−
μενης δαπάνης 64531/19−9−2012)
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης: 77687/7−12−2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1332/Γ/17.12.2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Διοίκησης κ.α.α.
Η Προϊσταμένη
του Τμήματος Προσωπικού
ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΡΑ
F
(11)
*Μεταφορά θέσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Με την υπ’ αριθμ. 12777/7−11−2012 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Κρήτης, μετατάσσεται η Τριγύρη
Χαρίκλεια του Μύρωνα, υπάλληλος του Πανεπιστημίου
Κρήτης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου, ΔΕ Κατηγορίας Ειδικότητας Διοικητικού−Λογι−
στυχού με Δ' βαθμό, στην ΠΕ Κατηγορία Ειδικότητας
Διοικητικού − Οικονομικού και στον κατεχόμενο βαθ−
μό, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12
του Ν. 3230/2004, του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, του
άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, και με τη σύμφωνη γνώμη
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συν. αρ. 179/5−10−2012).
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ ΥΠΑΙΘ.Π.Α. 24634/28.11.2012)
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1332/Γ/17.12.2012
Ο Πρύτανης

(10)
*Μεταφορά θέσης στο Δήμο Περιστερίου.
Με την υπ’ αριθμ. 597/20−9−2012 απόφαση Δημάρχου
Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 παράγραφος 1,
79 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 − ΦΕΚ 143/Α'/28−6−2007), του
άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α'/22−8−2011), των
άρθρων 33 και 35 παράγραφος 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011), καθώς και των άρθρων 58 και 280 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) και ύστερα από τη
σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Θεσσαλονίκης (πλην Δήμου
Θεσσαλονίκης), όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό
της αριθ. 7/3−9−2012 συνεδρίασής του, μετατάσσεται η
Νίνα Αθανασιάδου του Οδυσσέα, υπάλληλος με σχέση
εργασίας δημοσίου δικαίου του Δήμου Παύλου Μελά
Νομού Θεσσαλονίκης, με βαθμό Γ, απόφοιτος της Σχο−
λής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό
Πολιτισμό» − ημερομηνία κτήσης πτυχίου: 16−7−2012), από
τον κλάδο ΔΕ Διοικητικού στον κλάδο ΠΕ Διοικητικού
(ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης), με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχει.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
F
(12)
*Κατάργηση θέσης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λάρισας.
Με την υπ’ αριθμ. 8722/23−11−2012 πράξη του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ)
Λάρισας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 147, 148
και 156 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/2007 τ. Α'), γίνεται
δεκτή η παραίτηση του Αθανασίου Τσιμπούκη του Χρή−
στου, Επίκουρου Καθηγητή από προσωποπαγή θέση
του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΤΕΙ/Λ και λύεται αυτοδίκαια η
σχέση του στις 31−10−2012, ημερομηνία δεύτερης αίτη−
σης παραίτησης.
Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθη−
γητή που κατείχε, καταργείται με την αποχώρησή του
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 Ανθρωπίνου
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3398931175/22−11−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1334/Γ/17.12.2012
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΡΙΚΟΓΛΟΥ
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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
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