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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 173771/Δ4 (1)
Απολυτήριες − πτυχιακές εξετάσεις και απόκτηση πτυ−

χίου μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του 
Ν. 3475/2006 (Α΄ 146) σχολικού έτους 2014−2015. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 

των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» με τις οποίες διορί−
ζεται ο Νικόλαος Φίλης του Αριστοτέλη στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου Φ.Ε.Κ. 127/Α΄/08−10−2015.

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 46 του Ν. 4186/
2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3475/
2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 146).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξι−
ολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 36618/Γ2/30−3−2007 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των κύκλων μαθη−
μάτων, των τομέων και ειδικοτήτων των Επαγγελματι−
κών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (Β΄ 940).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 22 της 
με αριθ. απόφασης 141641/Γ2/08−09−2014 (Β΄ 2470).

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

10. Την ανάγκη ολοκλήρωσης της Γ΄ τάξης Ημερησίων
ΕΠΑ.Λ. (του Ν. 3475/2006), της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
(του Ν. 3475/2006) και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
(του Ν. 3475/2006) των μαθητών που φοίτησαν το σχο−
λικό έτος 2014−2015, αποφασίζουμε:

1. Οι απορριπτόμενοι μαθητές οι οποίοι το σχολικό 
έτος 2014−2015 ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις 
ειδικότητες που λειτούργησαν στη Γ΄ τάξη ημερήσιου 
Επαγγελματικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπερι−
λαμβανομένης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» 
του «Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών» καθώς και των 
τριών ειδικοτήτων του τομέα «Υγείας και Πρόνοιας» 
της Δ΄ τάξης Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (του 
Ν. 3475/2006) και έχουν απορριφθεί λόγω ανεπαρκούς 
φοίτησης, μπορούν να προσέρχονται σε ολική ή μερική, 
προφορική και γραπτή εξέταση τον Φεβρουάριο του 
2016, Μάιο − Ιούνιο 2016, Σεπτέμβριο 2016, προκειμένου 
να λάβουν απολυτήριο ή και πτυχίο σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 24 του Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι μαθητές με ανεπαρκή φοίτηση εξετάζονται προ−
φορικά και γραπτά σε όλα τα μαθήματα. Μαθητές, οι 
οποίοι δεν προσέρχονται σε ένα ή περισσότερα μαθή−
ματα κατά την προφορική και γραπτή εξέταση, παραπέ−
μπονται στις ως άνω οριζόμενες εξεταστικές περιόδους 
στο μάθημα ή τα μαθήματα, στα οποία δεν προσήλθαν 
να εξεταστούν, και εξετάζονται προφορικά και γραπτά. 
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με το πρόγραμ−
μα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του σχολείου 
από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόεδρο το Δι−
ευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και μέλη δύο 
καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότητας. Ο τρόπος 
εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο Π.δ. 50/2008 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατά τα λοιπά, για την 
απόλυση των μαθητών ισχύει το άρθρο 24 του Π.δ. 50/
2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που ανα−
φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν επιθυμούν 
να προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και 
γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση 
τους στη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματι−
κού Λυκείου (του Ν. 4186/2013).

Με την έκδοση της παρούσης ο μαθητής οφείλει να 
καταθέσει στο ημερήσιο ή εσπερινό Επαγγελματικό 
Λύκειο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, Υπεύθυνη Δή−
λωση, ή ο κηδεμόνας του μαθητή εφόσον αυτός είναι 
ανήλικος, εάν επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του 
στη Β΄ τάξη του ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελματικού 
Λυκείου, (του Ν. 4186/2013), ή εάν θα προσέλθει στις 
προαναφερόμενες προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

2. Μαθητές οι οποίοι κατά το σχολικό έτος 2014−2015 
ή και τα προηγούμενα έτη φοίτησαν στις ειδικότητες 
που λειτούργησαν στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελμα−

τικού Λυκείου (του Ν. 3475/2006) συμπεριλαμβανομέ−
νης και της ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» του «Τομέα 
Εφαρμοσμένων Τεχνών» και έχουν απορριφθεί λόγω 
ανεπαρκούς φοίτησης, δύνανται να προσέλθουν σε ολι−
κή προφορική και γραπτή εξέταση έως 15 Νοεμβρίου
του 2015 προκειμένου να προαχθούν στην επόμενη 
τάξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του
Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι 
παραπάνω μαθητές εξετάζονται προφορικά και γραπτά 
σε όλα τα μαθήματα. Η προφορική εξέταση προηγείται 
της γραπτής. Οι εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Διευθυντή του 
σχολείου από τριμελή επιτροπή ανά μάθημα με πρόε−
δρο το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΕΠΑ.Λ. και 
μέλη δύο καθηγητές της ίδιας ή συγγενούς ειδικότη−
τας. Ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ορίζεται στο
Π.δ. 50/2008 (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Όσοι 
από τους ανωτέρω μαθητές δεν προαχθούν έχουν τη 
δυνατότητα να εγγραφούν στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. σε 
τομέα και ειδικότητα που επιθυμούν.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι μαθητές που ανα−
φέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, δεν επιθυμούν 
να προσέλθουν στις προαναφερόμενες προφορικές και 
γραπτές εξετάσεις, δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτηση 
τους στη Β΄ τάξη ημερησίου ή εσπερινού Επαγγελματι−
κού Λυκείου (του Ν. 4186/2013).

Με την έκδοση της παρούσης, ο μαθητής, (του
Ν. 3475/2006), οφείλει να καταθέσει στο εσπερινό Επαγ−
γελματικό Λύκειο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, Υπεύ−
θυνη Δήλωση, ή ο κηδεμόνας του μαθητή εφόσον αυτός 
είναι ανήλικος, εάν επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές 
του στη Β΄ τάξη του ημερήσιου ή εσπερινού Επαγγελ−
ματικού Λυκείου, (του Ν. 4186/2013), ή εάν θα προσέλ−
θει στις προαναφερόμενες προφορικές και γραπτές 
εξετάσεις.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2015−2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 2 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ   

F  
 Αριθμ. Φ.80000/39498/10851 (2)
Ανακατανομή κενής οργανικής θέσης στο Παράρτημα 

ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πε−
ριφέρειας Κρήτης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ 5 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντι−

μετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό 
Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174), όπως ισχύει.

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ A΄ 98),
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γ) του Π.δ/τος 73/23−9−2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116),

δ) της αριθμ. Υ21/6−10−2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητι−
κής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερδαρδάκη.» (ΦΕΚ 
Β΄ 2144),

ε) του Π.δ/τος 253/1999 «Θεραπευτήριο Χρόνιων Πα−
θήσεων Χανίων και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης 
και λειτουργίας του» (ΦΕΚ Α΄ 208).

2. Την υπ’ αριθ. 438/15−6−2015 απόφαση του Δ΄ Τμήμα−
τος του Α.Σ.Ε.Π. με την οποία εγγράφεται στον πίνακα 
διοριστέων η Χριστίνη Μαρινάκη και διατίθεται προς 
διορισμό για την πλήρωση θέσης κλάδου Τ.Ε. Διοικητι−
κού − Λογιστικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Πε−
ριφέρειας Κρήτης−Περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου
(ΦΕΚ Γ΄ 608).

3. Την αναγκαιότητα έκδοσης της παρούσας από−
φασης, δεδομένης της έλλειψης προκηρυχθείσας και 
υπό πλήρωσης κενής οργανικής θέσης κλάδου Τ.Ε. Δι−
οικητικού Λογιστικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Περιφέρειας Κρήτης.

4. Το υπ’ αριθ. οικ. 39037/7556/3−9−2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης περί μη πρόκλησης δαπάνης, από 
την έκδοση της απόφασης, σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού του Υπουργείου, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή, μέσω κατάργησης μιας (1) κενής 
οργανικής θέσης κλάδου Τ.Ε. Εργοθεραπείας και σύστα−
σης μιας (1) οργανικής θέσης κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού 
Λογιστικού στο Παράρτημα ΑμεΑ Χανίων του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ   

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

F  
 Αριθμ. 1864 (3)
*Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι−

ενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα 
του ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ − ΙΤΑΛΙΑ/ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα − Ιταλία και του ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ −
ΑΛΒΑΝΙΑ / ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελ−
λάδα − Αλβανία. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 
του ανωτέρω νόμου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

4. Την υπ’ αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ−
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα−
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).

6. Την υπ’ αριθ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική 
απόφαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονο−
μικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), 
Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων
(Ν. 4151/2013), Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελε−
γκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2730).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του 
Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως ισχύει, 
καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).

8. Την υπ’ αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων μετά άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Την υπ’ αριθ. 2/30508/0004/05.05.2015 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπά−
γονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών», άρθρο 
7, Β, III (ΦΕΚ Β΄ 785/5−5−2015)».

11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.

12. Την εγκεκριμένη Συλλογική απόφαση Ε0512, τροπ. 
0/05.06.2015, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυ−
τιλίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΒΙΨ465ΦΘΘ−Τ00).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 728,70 € για την αμοιβή των 
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύ−
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νει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 2015 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ05120000 
της ΣΑΕ 051/2).

14. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635 συνεδρίαση της 
ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην αρ. 
635 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου:
− στο υποέργο/Επικεφαλής Εταίρος «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑ−

ΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ» 
(κωδ. 6) της πράξης «Efficient Irrigation Management Tools 
for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» (κωδ. 
MIS 902056) (Δικαιούχος: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΞΙΟ−
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ») στο πλαίσιο του 
ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ − ΙΤΑΛΙΑ/ ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα 
− Ιταλία και − στο υποέργο/Επικεφαλής Εταίρος «ΕΙΔΙ−
ΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣ−
ΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» (κωδ. 1) της πράξης «Information 
TEchnology based Nursing Education Network» (κωδ. MIS 
903001) (Δικαιούχος: «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥ−
ΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ») στο 
πλαίσιο του ΕΠ ΕΛΛΑΔΑ − ΑΛΒΑΝΙΑ / ΕΤΠΑ, του ΕΣΠΑ 
ΕΠ ΕΕΣ Ελλάδα − Αλβανία.

2. Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι:
− ΜΑΡΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΪΟΣ, με Α.Δ.Τ. Ν890799, 

υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως συντονιστής.

− ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 618546, υπάλληλος της «ΥΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

− ΦΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. AB 559027,
υπάλληλος της «Διεύθυνσης Ελέγχου Διαχείρισης Συγ−
χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» του ΓΛΚ, κλάδου 
ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος.

3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής:
− από 02 έως και 03/11/2015 στην έδρα του ελεγχόμε−

νου Επικεφαλής εταίρου και στο χώρο υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου της πράξης/υποέργου με κωδ. MIS 
902056 στην Άρτα και

− από 04 έως και 06/11/2015 στην έδρα του ελεγχόμε−
νου Επικεφαλής εταίρου και στο χώρο υλοποίησης του 
φυσικού αντικειμένου της πράξης/υποέργου με κωδ. MIS 
903001 στα Ιωάννινα.

Διευκρινίζεται ότι:
− Η 01/11/2015 είναι ημέρα μετάβασης των μελών της 

ομάδας ελέγχου Μαρίνη Ιωάννη και Φακίδου Μαρίας από 
την έδρα τους (Αθήνα) στην Άρτα μέσω Ιωαννίνων και 
του μέλους Μανωλαράκη Κωνσταντίνου από την έδρα 
του (Ηράκλειο Κρήτης) στην Άρτα μέσω Ιωαννίνων και

− η 06/11/2015 είναι ημέρα ελέγχου και επιστροφής 
των μελών της ομάδας ελέγχου από τα Ιωάννινα στις 
έδρες τους (Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης).

4. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η 
προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με τα στοιχεία 
7,8 του προοιμίου.

5. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακί−
νησης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με το 
στοιχείο 9 του προοιμίου.

6. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της 
Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο 
(συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 771/30.10.2015
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.

 Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΤ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ     

F
 Αριθμ. 15752/196139 (4)
Σύσταση δύο (2) οργανικών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου 

Αορίστου Χρόνου μερικής απασχόλησης στο Δημο−
τικό Ωδείο Λάρισας. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 101 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών» (ΦΕΚ 93/Α΄).

4. Την πράξη 4 της 06−02−2015 του Υπουργικού Συμβου−
λίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 24/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της 
Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις...και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 274/2002/τ.Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδάφιο ββ του 
Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231/
Α΄/27−12−2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012 
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
(ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−2012).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/ 
15.03.2010/τ.Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής» (ΦΕΚ 152/01.07.2011/τ.Α΄).

9. Το υπ’ αριθ. 550/26−9−2006 έγγραφο προς το 
Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, περί σύστασης οργανικών θέσεων μερικής 
απασχόλησης ΙΔΑΧ στον OTA α΄ βαθμού, άρθρο 1 του
ν. 3320/2005.

10. Τη σύσταση θέσεων ΔΕ Μουσικών μερικής απασχό−
λησης ΙΔΑΧ στο Δ.Ω.Λ. (ΦΕΚ 1016/τ.B΄/21−6−2007).

11. Την αυτοδίκαιη κατάργηση κενών οργανικών θέ−
σεων μερικής απασχόλησης κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 
του άρθ. 34 του ν. 4024/2011 στο Δ.Ω.Λ. (ΦΕΚ 3263 τ.Β΄/ 
30−12−2011).

12. Την υπ’ αριθ. 45/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Εφετείου Λάρισας.

13. Την υπ’ αριθ. 1/2012 Έφεση ενώπιον του ΣτΕ, της 
οποίας εκκρεμεί η εκδίκαση.
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14. Τις υπ’ αριθ. 3/2013, 2/2014 και 1/2015 αποφάσεις 
συμμόρφωσης του Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικη−
τικού Εφετείου Λάρισας.

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ.22370/2010 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εκτέλεση 
αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων»

16. Την υπ’ αριθ. πρωτ.1447/2015/28−9−2015 βεβαίωση 
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ του Δήμου Λαρι−
σαίων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.

17. Την υπ’ αριθ. 39/29−9−2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ του Δή−
μου Λαρισαίων περί σύστασης δύο (2) οργανικών θέσεων με 
σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, μερικής απασχόλησης με αποδοχή 
της δέσμευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ: «...πως σε περίπτωση ανατροπής στο 
μέλλον των δεδομένων μέσω δικαστικών αποφάσεων το 
Ωδείο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες όπως 
θα ορίζονται από τις αποφάσεις που θα εκδοθούν.

18. Την υπ’ αριθ. 375/2015 απόφαση του Προέδρου 
του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 39/29−9−2015 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ του Δήμου Λαρισαίων περί σύστασης δύο (2) 
οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, μερικής 
απασχόλησης στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ του Δήμου Λαρι−
σαίων κατ’ εφαρμογή των αριθ. 3/2013, 2/2014 και 1/2015 
αποφάσεις συμμόρφωσης του Τριμελούς Συμβουλίου 
του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, ως εξής:

• Μία (1) ΔΕ Μουσικών (κιθάρας) ΙΔΑΧ μερικής απασχό−
λησης με 84 ώρες μηνιαίως στην οποία θα καταταχθεί 
ο Καλαμπάκας Αθανάσιος του Ιωάννη.

• Μια (1) ΔΕ Μουσικών (κιθάρας) ΙΔΑΧ μερικής απασχό−
λησης με 76 ώρες μηνιαίως στην οποία θα καταταχθεί 
ο Κουλιόπουλος Γεώργιος του Αστερίου.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού θα 
καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΟ ΩΔΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ του Δήμου Λαρισαίων για το υπό−
λοιπο του έτους 2015, ανέρχεται στο ποσό 1.900,00 ευρώ 
και θα βαρύνει τους Κ.Α.00−6021.01 και 00−6052.01. Για 
τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 21.500,00 
ευρώ που θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Λάρισα, 2 Νοεμβρίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ   

F  
 Αριθμ. 16636 (5)
Έγκριση μεταφοράς προσωπικού από την λυθείσα (ΦΕΚ 

2111/Β΄/2015) «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πε−
ριβάλλοντος − Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου (ΔΗ.
ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.)» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΔΡΟ−
ΜΗ», στο ΝΠΔΔ − ΕΥνεστία − Δήμου Νέστου και σύ−
σταση προσωρινών προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτι−
κού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 108, 109, 280 και 

283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 28 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11−05−2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Δια−
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατά−
ξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 149, 260, 262, 269 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.A΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007) «Περί κυρώσεως του Κώδικα 
Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26−4−2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι−
κρατείας» και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες 
«Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, 
συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226 −
270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται 
με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 10 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/Α΄/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Εν−
σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

7. Τις διατάξεις του άρθ. 2 του άρθρου δεύτερου του
Ν. 4047/2012 (31/Α΄/2012) «Κύρωση της πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου....».

8. Τις διατάξεις του άρθ. 90 του Κώδικα της Νομο−
θεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/24−4−2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

9. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.δ. 142/2010 «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ. Α΄/27−12−2010), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθ. 79 του Ν. 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α΄/10−9−2013)».

10. Την υπ’ αριθ. 615/2012 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από 
τον Υπουργό Εσωτερικών (σχετικό έγγραφο 47184/12/
20−2−2013).

11. Τις υπ’ αριθ. 5370/εγκ. 15/2−2−2011 «Έλεγχος νομιμό−
τητας πράξεων Ο.Τ.Α.» και αριθ. 74895/εγκ.60/30−12−2010 
«Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α.», εγκυκλίους του 
Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

12. Το υπ’ αριθ. οικ.48234/18−11−2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Σύσταση θέσεων ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στους OTA Α΄ και Β΄ βαθμού».

13. Την υπ’ αριθ. οικ.31635/εγκ.49/19−8−2014 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών «θέματα προσωπικού OTA 
και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των 
Ν. 4257/2014 και 4258/2014».
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14. Το υπ’ αριθ. 37073/6−9−2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών «Αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης για την αποστολή στο Ε.Τ. για 
δημοσίευση των αποφάσεων Δημοτικών Συμβουλίων 
περί μεταφοράς προσωπικού».

15. Την υπ’ αριθ. 12223/19−5−2015 απόφαση (ΦΕΚ. 1123/
Β΄/12−6−2015) «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 15675/21−7−2014 
απόφασης (ΦΕΚ 2179/Β΄/8−8−2014) περί έγκρισης μεταφο−
ράς πλεονάζοντος προσωπικού από τη Δημοτική Κοινω−
φελή Επιχείρηση Περιβάλλοντος − Πολιτισμού − Αθλητι−
σμού Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) με τον διακριτικό τίτλο 
«ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ» στο ΝΠΔΔ −ΕΥνεστία− Δήμου Νέστου».

16. Την υπ’ αριθ. 12739/25−5−2015 απόφαση (ΦΕΚ 524/
Γ΄/8−6−2015) «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 23715/12−9−2014 από−
φασης (ΦΕΚ 660/Γ΄/2014) περί δημοσίευσης της υπ’ αριθ. 
224/568/9−4−2015 απόφασης της Προέδρου του ΝΠΔΔ 
−ΕΥνεστία− Δήμου Νέστου που αφορά την ανάκληση 
της υπ’ αριθ. 349/1519/22−8−2014 όμοιας» και την υπ’ αριθ. 
18595/11−6−2015 απόφαση (ΦΕΚ 598/Γ΄/2015) «Διόρθωση 
σφάλματος».

17. Την υπ’ αριθ. 116/2015 απόφαση του Δημοτικού του 
Συμβουλίου του Δήμου Νέστου «Έγκριση λύσης της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιβάλλοντος 
− Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) με 
τον διακριτικό τίτλο −ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ− και ορισμός δια−
χειριστή».

18. Την υπ’ αριθ. 21445/11−8−2015 απόφαση (ΦΕΚ 2111/
Β΄/ 2015) «Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης Περιβάλλοντος − Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου 
(ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) με τον διακριτικό τίτλο −ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ−».

19. Το υπ’ αριθ. 752/19−5−2015 έγγραφο του ΝΠΔΔ −ΕΥ−
νεστία− Δήμου Νέστου με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η 
αριθ. 69/2015 απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου 
«Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την λυθείσα 
«Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Περιβάλλοντος − Πο−
λιτισμού Αθλητισμού Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.)» με τον 
διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ», στο ΝΠΔΔ −ΕΥνεστία− 
Δήμου Νέστου και σύσταση προσωρινών προσωποπα−
γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου».

20. Την υπ’ αριθ. 780/21−5−2015 βεβαίωση της Προέ−
δρου του ΝΠΔΔ −ΕΥνεστία− Δήμου Νέστου περί ύπαρξης 
πιστώσεων ύψους 19.9000,00 € στον προϋπολογισμό 
έτους 2015 στον ΚΑ.70.6021.0001 ποσού 15.500,00 € και 
στον ΚΑ.70.6052 ποσού 4.400,00 €. Για τα επόμενα έτη η 
δαπάνη για το μεταφερόμενο προσωπικό θα ανέρχεται 
στο ποσό των 29.000,00 € ετησίως και θα προβλεφθούν 
ανάλογες πιστώσεις.

21. Την υπ’ αριθ. πράξη 4 της 6−2−2015 του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/6−2−2015) «Αποδοχή παραιτήσεων 
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων της Χώρας» και του άρθ. 56 του Ν. 4257/2014, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την μεταφορά του προσωπικού από 
την λυθείσα με την υπ’ αριθ. 21445/11−8−2015 απόφα−
ση (ΦΕΚ 2111/Β΄/2015) «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρη−
ση Περιβάλλοντος − Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου
(ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.)» με τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΔΡΟ−
ΜΗ» στο ΝΠΔΔ −ΕΥνεστία− Δήμου Νέστου, σε συνιστώ−
μενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της ίδιας εκπαιδευτικής βαθ−
μίδας και αντίστοιχης ειδικότητας, μετά τον σχετικό 
έλεγχο από τον φορέα υποδοχής των ατομικών υπηρε−
σιακών φακέλων του μεταφερόμενου προσωπικού και 

τη διαπίστωση της συνδρομής όλων των εκ του νόμου 
απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των 
διαδικασιών της γενόμενης μεταφοράς.

Β. Συστήνονται προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ 
−ΕΥνεστία− Δήμου Νέστου, προκειμένου να μεταφερθεί 
το μεταφερόμενο προσωπικό της ληθείσας «Δημοτικής 
Κοινωφελής Επιχείρησης Περιβάλλοντος − Πολιτισμού 
Αθλητισμού Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.)» με τον διακρι−
τικό τίτλο «ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ» ως εξής:

1) Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγή κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού και

2) Μία (1) θέση προσωρινή προσωποπαγή κλάδου ΥΕ 
Εργατών, στις οποίες θα καταταγούν οι εξής:

α/α Ονοματεπώνυμο Ον. 
Πατέρα

Κατηγορία/ 
Ειδικότητα

1. Ταστσόγλου 
Ουρανία Γεωργίου ΔΕ Διοικητικού 

Προσωπικού.

2. Διαμαντίδης 
Χαράλαμπος Γεωργίου ΥΕ Ανειδίκευτος 

Εργάτης.
Γ. Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους 

και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε 
για το προσωπικό του ΝΠΔΔ −ΕΥνεστία− Δήμου Νέστου, 
στο οποίο μεταφέρεται. Ο χρόνος της προϋπηρεσίας 
του προσωπικού που μεταφέρεται λαμβάνεται υπόψη 
για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

Δ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 19.9000,00 € σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του ΝΠΔΔ −ΕΥνεστία− Δήμου Νέστου έτους 
2015 στον ΚΑ.70.6021.0001 ποσού 15.500,00 € και στον 
ΚΑ.70.6052 ποσού 4.400,00 €. Για τα επόμενα έτη η 
δαπάνη για το μεταφερόμενο προσωπικό θα ανέρχεται 
στο ποσό των 29.000,00 € ετησίως και θα προβλεφθούν 
ανάλογες πιστώσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καβάλα, 30 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 20612/9673 (6)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 17−170/25−08−2015 αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς περί «Σύστασης 
προσωρινών − προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον 
ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρ−
μογή της με αριθ. 34/2010 τελεσίδικης και αμετάκλη−
της δικαστικής απόφασης». 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 2801 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα "Καλλικράτης"».

β) 8 Α΄ παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του Π.δ. 139/2010 
(ΦΕΚ 232 Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
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γ) 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄/2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

δ) 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274 Α΄/2002) «Συμμόρφω−
ση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές 
διατάξεις».

ε) Της απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συ−
νεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 
2010.

στ) 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α΄/2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

ζ) της 4ης 06−02−2015 πράξης του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24 Α΄/2015).

2. Την υπ’ αριθ. 744/2015 απόφαση του Αρείου Πά−
γου (Β΄ 2 Πολιτικό Τμήμα), με την οποία απορρίφθηκε 
η από 10−10−2014 αίτηση του Δήμου Κεφαλλονιάς για 
την αναίρεση της υπ’ αριθ. 305/2014 αποφάσεως του 
Εφετείου Πατρών.

3. Την υπ’ αριθ. 305/2014 απόφαση του Τριμελούς Εφε−
τείου Πατρών, με την οποία απορρίφθηκε ως ουσιαστικά 
αβάσιμη η από 15−06−2010 έφεση του Δήμου Κεφαλλο−
νιάς κατά της υπ’ αριθ. 34/2010 οριστικής αποφάσεως 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

4. Την υπ’ αριθ. 34/2010 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου (Εργατικές Διαφορές), με την οποία ανα−
γνωρίζεται η ακυρότητα των από 02−01−2009, 08−01−2009 
και 21−01−2009 γενόμενων καταγγελιών των συμβάσε−
ων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των 
Περσεφόνης Αντωνάτου, Αμαλίας Γκορίνη, Δημητρίου 
Μακρή, Γεράσιμου Λάσκαρη, Ελβίρας Κοτσόρου και Ρο−
μπέρτου Σκένα από το Δήμο Αργοστολίου (καθολικός 
διάδοχος του οποίου είναι ο Δήμος Κεφαλλονιάς).

5. Την από 07−08−2015 υπεύθυνη δήλωση της Ελβίρας 
Κοτσόρου, με την οποία δηλώνει ότι έχει συνταξιοδο−
τηθεί και δεν επιθυμεί την τακτοποίηση της σε θέση 
αορίστου χρόνου στο Δήμο Κεφαλλονιάς.

6. Την υπ’ αριθ. 17−170/25−08−2015 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς περί «Σύστασης προ−
σωρινών − προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του 
Δήμου Κεφαλλονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή της με 
αριθ. 34/2010 τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής 
απόφασης», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 17−170/25−08−2015 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς περί «Σύστα−
σης των πέντε (5), εκ των έξι (6), προσωρινών − προσω−
ποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ στον ΟΕΥ του Δήμου Κεφαλ−
λονιάς σε εκτέλεση και εφαρμογή της με αριθ. 34/2010 
τελεσίδικης και αμετάκλητης δικαστικής απόφασης» 
ως εξής:

ΟΝ/ΝΥΜΟ

Π
Α
ΤΡ

Ω
Ν
Υ
Μ

Ο

Κ
Α
ΤΗ

ΓΟ
ΡΙ

Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Θ
Ε
Σ
Ε
ΙΣ

Γκορίνη 
Αμαλία Γεώργιος ΔΕ Διοικητικών 1

Λάσκαρης 
Γεράσιμος Ηλίας ΔΕ Οδηγών 1

Σκένα
Ρομπέρτο Φερντινάντο ΥΕ Συντηρητών 
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Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον Ορ−
γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Κε−
φαλλονιάς. Οι εν λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κε−
νωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
21.517,43 ευρώ περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Κεφαλλονιάς οικονομικού 
έτους 2015 σε βάρος των Κ.Α. 20.6021.00, 20.6052.01, 
35.6021.00, 35.6052, 45.6021.00, 45.6052.01, 30.6021.00, 
30.6052.01, 10.6021.00 και 10.6052.01. Ανάλογη δαπάνη 
θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. των προϋπο−
λογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 29 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
F  

 Αριθμ. 79727/5060 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας». 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
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 Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 234, 235, 236, 240 και 244 
του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/τ.Α΄/9−9−1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων 
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

5. 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 των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/26−4−2013).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/
τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14−4−2014).
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9. Την πράξη 4 της 6−2−2015 του Υπουργικού Συμβου−
λίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015).

10. Τα υπ’ αριθ. 171/2001 και 187/2001 Π.δ/γματα (ΦΕΚ 149/
τ.Α΄/5−7−2001) που αφορούν μεταφορά αρμοδιοτήτων 
του Λιμενικού Ταμείου Ν. Αργολίδας στους Δήμους Κρα−
νιδίου και Ερμιόνης και σύσταση Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Κρανιδίου» και «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερ−
μιόνης» αντίστοιχα.

11. Την υπ’ αριθ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ερμιονίδας αναφορικά με τη συγχώνευση των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κρανιδίου» και «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ερμιόνης» σε ένα Νομικό Πρόσωπο με 
την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας» 
η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθ. 3650/1−4−2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 680/τ.Β΄/28−4−2011.

12. Την υπ’ αριθ. 147/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ερμιονίδας αναφορικά με την τροποποί−
ηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας» ως προς τη διοίκηση, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 147/2015 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με την 
οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. 
«Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας», που συστάθηκε 
με την υπ’ αριθ. 65/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ερμιονίδας ( ΦΕΚ 680/τ.Β΄/28−4−2011) ως εξής:

«− Διοίκηση:
Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ερμιονίδας θα διοικείται 

από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα ορισθεί 
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποτε−
λείται από:

• Πέντε (5) τουλάχιστον αιρετούς εκπροσώπους, εκ 
των οποίων δύο (2) τουλάχιστον θα προέρχονται από 
τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

• Τον προϊστάμενο της λιμενικής αρχής της έδρας 
του Νομικού Προσώπου και σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει λιμενική αρχή στην έδρα του Ν.Π., τον Προϊ−
στάμενο της πλησιέστερης στην έδρα του Ν.Π. λιμε−
νικής αρχής.

• Ένα (1) δημότη ή αιρετό με ανάλογη επαγγελματική 
εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με 
τους σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ.

• Αν μέλος του Δ.Σ. ορισθεί και ο Δήμαρχος από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, τότε υποχρεωτικά καθίσταται και 
Πρόεδρος του Δ.Σ.».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 65/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας που δημοσιεύ−
τηκε στο ΦΕΚ 680/τ.Β΄/28−4−2011.

Γ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη 30 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

 α) Στην υπ’ αριθ. 7969/06−10−2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 2189/Β΄/12−10−2015:

¡) στη σελ. 25561, στον αύξοντα αριθμό 394 του πίνακα,  
διορθώνεται

το εσφαλμένο επώνυμο από: «ΠΑΓΑ»,
στο ορθό: «ΠΑΓΚΑ».
ii) στη σελ. 25560, στον αύξοντα αριθμό 339 του πί−

νακα, διορθώνεται
το εσφαλμένο όνομα από: «ΕΛΑΝΗ»,
στο ορθό «ΕΛΕΝΗ».

β) Στην υπ’ αριθ. 7968/06−10−2015 απόφαση του Υπουρ−
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 2190/Β΄/12−10−2015:

στη σελ. 25573, στον αύξοντα αριθμό 129 του πίνακα,  
διορθώνεται

το εσφαλμένο επώνυμο από: «ΙΩΑΝΝΗΣ»,
στο ορθό: «ΛΕΥΚΟΣ»
και το εσφαλμένο όνομα από: «ΛΕΥΚΟΣ»
στο ορθό: «ΙΩΑΝΝΗΣ». 

 (Από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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