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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1252
14 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2/35715/0026
(1)
Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών
που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκπαιδευτών
των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ−
τισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δα−
πανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων
εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργα−
νισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρ−
τισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). .................................................................................
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος
του Δημοτικού Κτηρίου του ΚΗΠΟΥ στη Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς...................................................
Aναπροσαρμογή παραβόλων και τελών για την από−
κτηση Γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή − ρα−
διοτηλεφωνητή, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση
ή ανανέωση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας
ερασιτεχνικού ή πειραματικού σταθμού ασυρμά−
του ή ραδιοσταθμού CB. − Επιβολή παραβόλων και
τελών για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης
σε ραδιοερασιτέχνες και για την έγκριση − αδειο−
δότηση και συμπερίληψη σταθμού στους εγκεκρι−
μένους πίνακες Αναμεταδοτών, Επαναληπτών και
Ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη. .....
Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημ. Έργων στον
Μιχαήλ Ρέκκα του Δημητρίου.............................................
Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημ. Έργων στον
Γρηγορόπουλο Ιωάννη του Ρήγα. ....................................
Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα των μικρών Νη−
σιών του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2011. ...
Κατάταξη υπαλλήλου της κρατικής Περιφέρειας
Ηπείρου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου
− Δυτικής Μακεδονίας................................................................
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και
εγγράφων «Με εντολή Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας» στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμή−
ματος Εκπαίδευσης .....................................................................
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α. 247), όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο 26 του ν. 3871/2010 (Α. 141).
β) Των άρθρων 2, 5 και 9 του νόμου 2009/1992 «Εθνικό
Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
και άλλες διατάξεις» (Α. 18).
γ) Του άρθρου 24 παρ. 14 του ν. 3879/2010 «Δια Βίου
Μάθηση, ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μετεγγραφές κ.λπ. θέματα Υπουρ−
γείου Παιδείας» (Α 163).
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α 98).
2. Την αριθμ. 121/25.5.1992 απόφαση του Υπουργού
τέως Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός
Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης» (Β 371), όπως ισχύει.
3. Την αριθμ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό
Οικονομικών Φ. Σαχινίδη» (Β. 2408).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
5. Την ανάγκη καθορισμού δικαιολογητικών για την
πληρωμή δαπανών που αφορούν αποζημιώσεις ωρομί−
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σθιων εκπαιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.),
και έχουν αναληφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των
δαπανών, που αφορούν αποζημιώσεις ωρομίσθιων εκ−
παιδευτών των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του πρώην Οργανισμού Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) και έχουν
αναληφθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως ακο−
λούθως:
1. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου για την ανάλη−
ψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
2. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης (μορφή Ε.Α.Π), σε
τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από το Διατάκτη
και περιλαμβάνει κατά στήλη: α. Στοιχεία δικαιούχων
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου [ΑΦΜ], αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε
μορφή ΙΒΑΝ, κ.λπ.), ώρες διδασκαλίας που πραγματο−
ποιήθηκαν, ωρομίσθιο, δικαιούμενο ποσό, κρατήσεις,
σύνολο κρατήσεων, παρακρατούμενο φόρο και καθαρό
πληρωτέο ποσό στους δικαιούχους. Η κατάσταση θεω−
ρείται από τον αρμόδιο Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ, ο οποίος
και βεβαιώνει την διδασκαλία που έχει παρασχεθεί από
τους δικαιούχους κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο
αναφέρεται αυτή. Σε περίπτωση που η κατάσταση πλη−
ρωμής δε φέρει τη βεβαίωση και θεώρηση του Δ/ντή
του οικείου ΙΕΚ, αυτή θεωρείται από τον Δ/ντή Οικονο−
μικών Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και συνοδεύεται από την
αντίστοιχη παλαιά κατάσταση, που φέρει τα ζητούμενα
στοιχεία.
3. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικού του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, περί μη πληρωμής της σχετικής δαπάνης από
τον Ο.Ε.Ε.Κ., είτε με χρηματικό ένταλμα είτε μέσω πά−
γιας προκαταβολής.
4. Απόφαση του Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ, με την οποία
καθορίστηκαν τα προσόντα του προσληφθέντος ωρο−
μίσθιου προσωπικού (άρθρο 19 παρ. Α2 της αριθμ. 121/
25.5.1992 απόφασης του Υπουργού τέως Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων (Β. 371), όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε).
5. Πίνακες κατάταξης των ωρομίσθιων εκπαιδευτών, που
έχουν καταρτιστεί από την αρμόδια επιτροπή (αρθρ. 19
παρ. Α 4 της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης
παραγράφου), βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η
πρόσληψη αυτών.
6. Σύμβαση εργασίας − πρόσληψης.
7. Ωρολόγιο πρόγραμμα του οικείου ΙΕΚ, στο οποίο θα
αναγράφονται τα μαθήματα που είχε διδάξει ο δικαιού−
χος εκπαιδευτής, ανά τμήμα και ανά ώρα, θεωρημένο
από τον αρμόδιο Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ.
8. Υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων, στις οποίες
θα δηλώνεται ότι: α) η διάρκεια απασχόλησής τους
δεν υπερβαίνει το καθορισμένο όριο (άρθρ. 19 παρ. Γ
αρ. 1 της προαναφερόμενης υπουργικής απόφασης) και
β) δεν έχουν υπερβεί κατά το υπόψη χρονικό διάστημα
το προβλεπόμενο ανώτατο όριο πρόσθετων αποδοχών
και σχετικών αποζημιώσεων [άρθ. 104 παρ. 2 του Συ−
ντάγματος, του άρθ. 22 παρ. 3 του ν. 1400/1983 (Α. 156)

και του άρθρου 14 του ν. 2703/1999 (Α. 72)], προκειμέ−
νου για υπαλλήλους του δημόσιου τομέα (αρθ1 παρ.6
ν. 1256/1982 (Α.65) και του άρθρου 14 του ν. 2703/1999
(Α. 72)].
9. απόφαση του Προέδρου του Ο.Ε.Ε.Κ. ή του ΔΣ αυτού,
κατά περίπτωση, για την ένταξη των εκπαιδευτών στις
κατηγορίες του άρθρου 19 παρ. Δ, περ. 1 (II) της ανωτέ−
ρω υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση ωρομίσθιων
εκπαιδευτών που είχαν προσληφθεί για τη διδασκαλία
ειδικών μαθημάτων.
10. Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου ΙΕΚ, περί της
ανάγκης πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού ειδικό−
τητας που δεν περιλαμβάνεται στους ανωτέρω πίνα−
κες ή ειδικότητας της οποίας οι υποψήφιοι έχουν ήδη
προσληφθεί ή έχουν ανακαλέσει την αίτησή τους, σε
περίπτωση απευθείας ανάθεσης ωριαίας διδασκαλίας
(άρθρ. 19 παρ. Α6 της ανωτέρω υπουργικής απόφα−
σης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
Αριθ. 60528/ΙΖ
(2)
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης τμήματος του
Δημοτικού Κτηρίου του ΚΗΠΟΥ στη Δημόσια Κεντρι−
κή Βιβλιοθήκη Κιλκίς.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 3149/2003
(ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10−06−2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλά−
δας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ
114/τ.Α΄/08−06−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
3. Το αριθμ. 2/01−02−2011 πρακτικό της συνεδρίασης της
Εφορείας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς.
4. Την αριθ. 19/26−01−2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς.
5. Την αριθ. ΔΙΕΦΕΣ/248/14−4−2011 έκθεση αυτοψίας των
μηχανικών της ΔΙΕΦΕΣ, ΥΠΔΒΜΘ σχετικά με την καταλ−
ληλότητα του παραχωρούμενου χώρου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3469/2006
(ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.06.2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», αποφασίζου−
με:
Αποδεχόμαστε την από τον Δήμο Κιλκίς δωρεάν πα−
ραχώρηση της χρήσης τμήματος περί των 400 τ.μ. του
Δημοτικού Κτηρίου του ΚΗΠΟΥ (συνολικής έκτασης
879,98 τ.μ.) για χρονική διάρκεια 39 ετών, με σκοπό
τη μεταστέγαση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Κιλκίς στον ανωτέρω χώρο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Μαΐου 2011
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Αριθ. 25000/740/Φ.1
(3)
Aναπροσαρμογή παραβόλων και τελών για την απόκτη−
ση Γενικού πτυχίου ραδιοτηλεγραφητή − ραδιοτηλε−
φωνητή, πτυχίο ραδιοερασιτέχνη, έκδοση ή ανανέω−
ση ή τροποποίηση αδείας λειτουργίας ερασιτεχνικού
ή πειραματικού σταθμού ασυρμάτου ή ραδιοσταθμού
CB. − Επιβολή παραβόλων και τελών για τη χορήγη−
ση ειδικού διακριτικού κλίσης σε ραδιοερασιτέχνες
και για την έγκριση − αδειοδότηση και συμπερίληψη
σταθμού στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδο−
τών, Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας
ραδιοερασιτέχνη.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 (ΦΕΚ Α΄ 127) όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο (1) του άρθρου 42
του ν. 2214/94 (ΦΕΚ Α΄ 75) «Ανταποδοτικά τέλη και ει−
σφορές».
β. του άρθρου 2 παράγραφοι 2, 3 και 10 του ν. 2801/2000
(ΦΕΚ Α΄ 46) περί «ρυθμίσεων θεμάτων Υπουργείου Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».
γ. της απόφασης 68000/763/9−12−2002 (ΦΕΚ Β΄ 1579)
«Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρ−
μάτου» όπως εκάστοτε ισχύει.
δ. του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» όπως ισχύει.
ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
στ. του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
ζ. του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄ 221) «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
η. της απόφασης ΥΑ 2672/2009 (ΦΕΚ Β 2408/3.12.2009)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομι−
κών Φίλιππου Σαχινίδη».
θ. της απόφασης 49535/7669/13−10−10 (ΦΕΚ Β΄ 1644)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων Σπυρίδωνα Βούγια».
ι. της απόφασης 69650/5111/6−8−1998 (Β΄/888) των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών.
κ. της παραγράφου 5 του άρθρου 4, της παραγράφου 4
του άρθρου 5, και της παραγράφου 4 του άρθρου 7
της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 1244/72 (ΦΕΚ
181Α) «περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών
σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδικτύων και ιδρύσε−
ως υπηρεσίας ελέγχου ραδιοεκπομπών».
λ. του Άρθρου 15 του Ν.Δ. 1244/1972 (Α−181) «περί λει−
τουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών σταθμών
ασυρμάτου, ειδικών Ραδιοδικτύων και ιδρύσεως Υπη−
ρεσίας Ελέγχου Ραδιοεκπομπών» όπως τροποποιήθηκε
με το Άρθρο 8 του ν. 1780/1988 (Α−114) «Τροποποίηση και
συμπλήρωση του ν.δ. 1244/1972 και άλλες διατάξεις».
μ. της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ. 271/76 (ΦΕΚ
102/Α) «περί λειτουργίας ερασιτεχνικών και πειραματικών
σταθμών ασυρμάτου, ειδικών ραδιοδυκτύων κ.λπ.».
ν. το με αριθμό 57459/372/17−12−10 έγγραφο του Γε−
νικού Γραμματέα Υπ. Οικονομικών με το οποίο ορίζει
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την αναπροσαρμογή των παραβόλων και τελών που
προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση με αριθμό
69650/5111/6−8−1998 (Β΄/888), με βάση την αύξηση του
Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή κατά 47%
την τελευταία δεκαετία και καθορίζει νέα σχετικά πα−
ράβολα και τέλη.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Τα παράβολα και τα τέλη που αναφέρονται στα άρθρα
4, 5, 7, του Ν.Δ. 1244/72, αναπροσαρμόζονται ως εξής:
α. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις προς απόκτηση
πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, οποιασδήποτε κατηγορίας, ή
για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη, οποιασδή−
ποτε κατηγορίας χωρίς εξετάσεις 26 € ως παράβολο.
β. Για την έκδοση ή την εμπρόθεσμη ανανέωση (η
αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται μέχρι την ημερομη−
νία λήξεως της άδειας) της άδειας λειτουργίας ερασι−
τεχνικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 26 € ως
παράβολο.
γ. Για την εκπρόθεσμη ανανέωση (η αίτηση για ανα−
νέωση υποβάλλεται μετά την ημερομηνία λήξεως της
άδειας) της άδειας λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού,
οποιασδήποτε κατηγορίας 35 € ως παράβολο.
δ. Για την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας ερα−
σιτεχνικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 9 € ως
παράβολο.
ε. Για την έκδοση ή ανανέωση αδείας λειτουργίας
πειραματικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 130 €
ως παράβολο.
στ. Για την τροποποίηση της άδειας, λειτουργίας πει−
ραματικού σταθμού οποιασδήποτε κατηγορίας, 26 €
ως παράβολο.
2. Τα παράβολα και τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 2
του Ν. 1780/88 για την έκδοση ή ανανέωση αδείας λει−
τουργίας για κάθε ένα ραδιοσταθμό CB, αναπροσαρ−
μόζονται ως εξής:
α. Για ραδιοσταθμό CB Α΄ κατηγορίας σε συλλόγους
CB της περιπτώσεως 2α του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90,
130 € ως τέλος λειτουργίας,
β. Για ραδιοσταθμό CB Α΄ κατηγορίας των περιπτώσε−
ων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/
90, 52 € ως τέλος λειτουργίας.
γ. Για ραδιοσταθμό CB Α΄ κατηγορίας προσωρινής
διάρκειας λειτουργίας της περιπτώσεως δ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 156/90, 26 € ως τέλος
λειτουργίας,
δ. Για ραδιοσταθμό CB Β΄ και Γ΄ κατηγορίας, 52 € ως
τέλος λειτουργίας.
ε. Για την τροποποίηση οποιασδήποτε άδειας από τις
παραπάνω περιπτώσεις 9 € ως τέλος λειτουργίας.
στ. Για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες CB, σε περί−
πτωση που η αίτηση για ανανέωση υποβάλλεται εκ−
πρόθεσμα (μετά την ημερομηνία λήξεως της άδειας), το
διπλάσιο των ανωτέρω ποσών ανά περίπτωση.
3. Επιβάλλονται επιπρόσθετα παράβολα και τέλη που
αφορούν σε χορηγήσεις ειδικών διακριτικών κλήσεως
και σε έγκριση – αδειοδότηση και συμπερίληψη σταθμού
στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών, Επαναλη−
πτών και Ραδιοφάρων που αναφέρονται στην Υπ. από−
φαση 68000/763/9−12−2002 (ΦΕΚ Β΄ 1579) «Κανονισμός
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» όπως
εκάστοτε ισχύει, ως εξής:
α. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης, μικρής
διάρκειας μερικών ημερών (μέχρι και 15 συνεχόμενες
ημέρες), σε μεμονωμένους ραδιοερασιτέχνες, 10 €, ως
τέλος λειτουργίας.
β. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης, μικρής
διάρκειας μερικών ημερών (μέχρι και 15 συνεχόμενες
ημέρες), σε ραδιοερασιτεχνικούς συλλόγους, 30 €, ως
τέλος λειτουργίας.
γ. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης, μικρής
διάρκειας μερικών ημερών (μέχρι και 15 συνεχόμενες
ημέρες), σε ομάδες ραδιοερασιτεχνών, 10 €, ως τέλος
λειτουργίας, πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των
μελών που θα συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ραδιο−
ερασιτεχνικό γεγονός.
δ. Για τη χορήγηση ειδικού διακριτικού κλίσης μεγάλης
διάρκειας (περισσότερες από 15 ημέρες), στις παρα−
πάνω περιπτώσεις 3α, 3β και 3γ, το αντίστοιχο ποσό
πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εγκεκριμένων ημε−
ρολογιακών μηνών. Μήνας για τον υπόψη υπολογισμό
νοείται και ο μήνας που μερικώς περιλαμβάνεται στη
σχετική χορήγηση.
ε. Για την έγκριση−αδειοδότηση και συμπερίληψη
σταθμού στους εγκεκριμένους πίνακες Αναμεταδοτών,
Επαναληπτών και Ραδιοφάρων της υπηρεσίας ραδιοε−
ρασιτέχνη 30 €, ως παράβολο.
4. Τα παράβολα που αναφέρονται στο άρθρο 7 πα−
ράγραφος 1 του Β.Δ. 220/1971, αναπροσαρμόζονται ως
εξής:
α. Για απόκτηση Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεγραφητή
26 € ως παράβολο.
β. Για απόκτηση Γενικού Πτυχίου Ραδιοτηλεφωνητή
26 € ως παράβολο.
5. Τα άτομα με αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, ημιπλη−
γικοί, άτομα με μεγάλη κινητική αναπηρία, καρδιοπαθείς,
νεφροπαθείς σε τακτική αιμοκάθαρση κ.λπ.) με ποσοστό
τουλάχιστον 67% βεβαιωμένο από τις αρμόδιες υγειο−
νομικές αρχές, καθώς και οι πάσχοντες από μεσογειακή
αναιμία, καταβάλλουν το μισό (1/2) από τα καθοριζόμενα
πιο πάνω παράβολα και τέλη λειτουργίας.
Άρθρο 2
Τα ανωτέρω παράβολα και τέλη εισπράττονται υπέρ
του Δημοσίου και εμφανίζονται στα έσοδα του κρατι−
κού προϋπολογισμού στους ΚΑΕ: 3741 «Παράβολα από
κάθε αιτία» και 2339 «Έσοδα από προσφορά λοιπών
υπηρεσιών του Δημοσίου» αντίστοιχα.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά
την οποία καταργείται η με αριθμό 69650/5111/6−8−1998
(Β΄/888) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Με−
ταφορών και Επικοινωνιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΟΥΓΙΑΣ

Αριθ. Δ16α/721/2/106/Α.Φ
(4)
Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημ. Έργων
στον Μιχαήλ Ρέκκα του Δημητρίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ
116/Α΄/18.6.2008) «κύρωση της κωδικοποίησης της νομο−
θεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
2. Τις διατάξεις του N. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010)
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/70489/0022/15−12−04 κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκ.
και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών σχετικά με τις «Αποδοχές Οικονομικών
Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημ. Έργων».
4. Τη με αριθμό πρωτ. Δ16α/015/663/Φ.Επιθεωρ. 1−10−2010
πρόσκληση ανάθεσης καθηκόντων Επιθεωρητών Δημο−
σίων Έργων.
5. Το με αριθμό πρωτ. ΕΜΠ/οικ/13/16−2−2011 έγγραφο
του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών
Δημ. Έργων.
6. Τη με αριθμό Δ16/721/2/19−11−2010 αίτηση του Μιχαήλ
Ρέκκα Μηχανολόγου Ηλεκτ. Μηχανικού, υπαλλήλου του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την ανάγκη στελέχωσης του Σώματος Επιθεωρητών
Δημ. Έργων.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 128405/14−10−2010 (ΦΕΚ 1647/Β΄)
απόφαση «Ανάθεση αρμοδιότητος στον Υφυπουργό
Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης Μιχαήλ Τιμοσίδη»,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων
με πενταετή θητεία στον Μιχαήλ Ρέκκα του Δημητρίου
υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχ. Ηλ. Μηχανι−
κών που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ

F
Αριθ. Δ16α/741/1/110/Α.Φ/Α.Φ
(5)
Ανάθεση καθηκόντων Επιθεωρητή Δημ. Έργων
στον Γρηγορόπουλο Ιωάννη του Ρήγα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ
116/Α΄/18.6.2008) «κύρωση της κωδικοποίησης της νομο−
θεσίας κατασκευής δημοσίων έργων».
2. Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010)
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
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3. Την με αριθμό 2/70489/0022/15−12−04 κοινή υπουρ−
γική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκ.
και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών σχετικά με τις «Αποδοχές Οικονομικών
Επιθεωρητών και Επιθεωρητών Δημ. Έργων».
4. Τη με αριθμό πρωτ. Δ16α/015/663/Φ.Επιθεωρ. 1−10−2010
πρόσκληση ανάθεσης καθηκόντων Επιθεωρητών Δη−
μοσίων Έργων.
5. Το με αριθμό πρωτ ΕΜΠ/οικ/13/16−2−2011 έγγραφο
του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Επιθεωρητών
Δημ. Έργων.
6. Τη με αριθμό Δ16/741/1/30−11−2010 αίτηση του Ιωάννη
Γρηγορόπουλου Πολ. Μηχ/κού, υπαλλήλου του Υπουρ−
γείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Την ανάγκη στελέχωσης του Σώματος Επιθεωρητών
Δημ. Έργων.
8. Την υπ’ αριθμ. οικ. 128405/14−10−2010 (ΦΕΚ 1647/Β) από−
φαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Υγείας και
Κοινων. Αλληλεγγύης Μιχαήλ Τιμοσίδη», αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε καθήκοντα Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων
με πενταετή θητεία στον Γρηγορόπουλο Ιωάννη του
Ρήγα υπάλληλο με Α΄ βαθμό του κλάδου ΠΕ Πολιτικών
Μηχανικών που υπηρετεί στο Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ

F
Αριθ. 734/2011
(6)
Έγκριση δαπάνης για το Πρόγραμμα των μικρών Νησιών
του Αιγαίου Πελάγους, κατά το έτος 2011.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση.
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α 98/2005).
β) Του Ν.Δ. 131/74 (Α΄320) «περί παροχής οικονομι−
κών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική
και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 1409/83 (Α΄ 129) και 2512/97 (άρθρο 11).
γ) Του άρθρου 39 παρ. 10 του Ν. 2065/92 (Α΄ 113) «περί
έγκρισης οικονομικών ενισχύσεων από τους Υπουργούς
Οικονομικών και Γεωργίας»
δ) Του άρθρου 26 του Ν. 1262/82 και του άρθρο 23
παρ. 3 του Ν. 1892/90 «για τον εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
2. Τους κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου της 18ης Σε−
πτεμβρίου 2006 (L265/26−09−06) «σχετικά με τον καθο−
ρισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά
του Αιγαίου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1782/2003».
β) Τον (ΕΚ) Επιτροπής αριθμ. 1914/2006 της 20ης Δε−
κεμβρίου 2006 (L365/21−12−06), για τη θέσπιση λεπτομε−
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ρών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1405/2006 Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών
μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου.
3. Το Πρόγραμμα Στήριξης των μικρών Νησιών του
Αιγαίου Πελάγους, σύμφωνα με τον κανονισμό 1405/2006
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο εγκρίθηκε με
την 22/ΧΙΙ/2006 απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. την
1η τροποποίησή του όπως αυτή εγκρίθηκε με την από
21.4.09 απόφαση της Ε.Ε. και τη 2η τροποποίηση του
όπως αυτή εγκρίθηκε με την απόφαση της Ε. Επιτροπής
της 20−12−2010 Ε(2010) 9189.
4. Το αριθ. 61087/15−12−2010 έγγραφο της Δ/νσης Οι−
κονομικής «Κατανομή πιστώσεων Κοινοτικών Προγραμ−
μάτων έτους 2011».
5. Την αριθ. 321815/29/8/07 (ΦΕΚ Β΄ 4−9−2007) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών,
Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δη−
μόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής «περί καθορισμού διαδικασιών και
δικαιολογητικών για την πληρωμή των εφοδιασμών με
ορισμένα γεωργικά προϊόντα των μικρών νησιών του
Αιγαίου Πελάγους».
6. Την αριθ. 271752/21−10−2010 (ΦΕΚ Β 1673/2010) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Ελένη−Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
7. Την αριθ. 2672/3.12.2009 (ΦΕΚ 2408/Β/09) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών
για τον «Καθορισμό αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομικών Φ. Σαχινίδη».
8. Τα άρθρα 21 και 22Α του ν. 2362/95 «Περί Δημόσιου
Λογιστικού κ.λπ.» (Α. 247), όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με τα αρθ. 21 και 23 του ν. 3871/2010 (Α 141).
9. Το π.δ. 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες (Α. 194).
10. Την αριθμ. 22575/14−03−2011 απόφαση έγκρισης δέ−
σμευσης πίστωσης ύψους 1.050.000,00 ευρώ της Δ/νσης
Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού που θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ
5423,φ.29/110 και ανέρχεται για το έτος 2011 στο ύψος
του ποσού των 1.050.000,00 Ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες ύψους 1.050.000,00
ευρώ για το έτος 2011 οι οποίες θα βαρύνουν τον τα−
κτικό προϋπολογισμό και θα καλυφθούν από τον ΚΑΕ
5423,φ.29/110:
Α. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 547.000 ΕΥΡΩ: (Πεντακοσίων σα−
ράντα επτά χιλιάδων ευρώ), που αφορά την εθνική συμ−
μετοχή στο συνολικό ποσό των 18.857.000,00 € για την
ενίσχυση της τοπικής παραγωγής μέσω του προγράμμα−
τος των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους της Ε.Ε.
Β. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 405.900 ευρώ (τετρακοσίων πέντε
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ) για την πληρωμή του ΦΠΑ
που θα καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους δικαιού−
χους της οικονομικής ενίσχυσης του ειδικού καθεστώ−
τος εφοδιασμών του ποσού των 5.470.000 Ευρώ και τους
δικαιούχους του ποσού των 100.000 ευρώ του μέτρου
της τεχνικής βοήθειας του Προγράμματος των μικρών
νησιών του Αιγαίου.

ΑΔΑ: 4ΑΣ11-ΠΤΛ
17784

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΥΨΟΥΣ 97.100 ευρώ για την πληρωμή των
οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων
των υπαλλήλων των Περιφερειακών υπηρεσιών που θα
διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς από τη νομοθεσία
επιτόπιους ελέγχους για το πρόγραμμα των μικρών
νησιών του Αιγαίου Πελάγους.
Άρθρο 2
Με την παρούσα απόφαση προβλέπεται το νέο μέτρο
της χρηματοδότησης μελετών, έργων επίδειξης, ενερ−
γειών κατάρτισης και μέτρων τεχνικής βοήθειας που
περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρόγραμμα των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους. Για την υλοποίηση του παραπάνω μέτρου, το
οποίο για το 2011 αφορά την αξιολόγηση του εγκεκρι−
μένου Προγράμματος των μικρών νησιών του Αιγαίου
Πελάγους μέσω της κατάρτιση της ετήσιας έκθεσης
εφαρμογής του Προγράμματος έτους 2010 σύμφωνα
με τους κανονισμούς (ΕΚ) 1405/2006 Συμβουλίου και
1914/2006 Επιτροπής, καθώς και της συμπλήρωσης και
ανάλυσης των δεικτών αξιολόγησης των επιδόσεων
του προγράμματος σύμφωνα με το παράρτημα Ι του
προγράμματος, θα ορισθεί φορέας εκτέλεσης με διε−
νέργεια διαγωνισμού.
Οι λεπτομέρειες της διενέργειας του διαγωνισμού θα
καθοριστούν με απόφαση των αρμόδιων υπουργών.
Η δαπάνη ύψους 100.000 € θα καλυφθεί από κοινοτική
χρηματοδότηση μέσω του Προγράμματος των μικρών
νησιών του Αιγαίου Πελάγους.
Άρθρο 3
Εξουσιοδότηση
Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως με απόφασή του κατανείμει στις
κατά τόπους υπηρεσίες με μικρά νησιά Αιγαίου το ποσό
των 97.100 ευρώ για την πληρωμή των εκτός έδρας
αποζημιώσεων και υπερωριών των υπαλλήλων των Πε−
ριφερειακών Υπηρεσιών που θα οριστούν ως αρμόδιες
για να διενεργήσουν τους υποχρεωτικούς από τη νο−
μοθεσία επιτόπιους ελέγχους για το πρόγραμμα των
μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

F
Αριθ. Οικ. 20543/5634
(7)
Κατάταξη υπαλλήλου της κρατικής Περιφέρειας Ηπεί−
ρου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου − Δυτι−
κής Μακεδονίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 και 280 περ VI. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
2. Του ν. 3528/2007 [ΦΕΚ 26/τΑ΄/9.2.2007] «Κύρωση του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ, που αφορούν στην
υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων υπαλ−
λήλων».
3. Του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο−
ρισμού σε θέσεις φορέων δημοσίου φορέα, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει».
4. Των άρθρων 1−7, 16, 17, 18 και 26 του Π.Δ. 141/2010
ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας».
5. Τις αριθμ. 71743/14.12.2010 και 73951/27.12.2010 εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκεντρωμένης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Την αριθμ. 5526/1444 (ΦΕΚ 742/Β/5−5−2011) απόφαση
της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία
ανακλήθηκε μερικώς η αριθμ. 83708/4154/6−12−2010 (ΦΕΚ
1998/τ.Β΄/24−12−2010) απόφαση αυτής, αποφασίζουμε:
Κατατάσσουμε τον κάτωθι μόνιμο υπάλληλο της Κρα−
τικής Περιφέρειας Ηπείρου στην Αποκεντρωμένη Διοί−
κηση Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας ως εξής:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΤΥΛΟΣ, ΟΝΟΜΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΠΑΤΡΩ−
ΝΥΜΟ: ΧΡΗΣΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΟΔΗΓΩΝ, ΒΑΘΜΟΣ: A,
ΘΕΣΗ: ΟΡΓΑΝΙΚΗ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 25 Μαΐου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθ. 17073/4707
(8)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ−
γράφων «Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδο−
νίας» στον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος
Εκπαίδευσης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και VIII του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997 «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/9−2−2007)
«Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999)
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας όπως τροποποιήθη−
κε και συμπληρώθηκε με τους Ν. 2880/2001, 3230/2004,
3242/2004 και 3345/2005.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13.7.2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α΄/3−3−1994)
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσω−
πικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης».
8. Την ανάγκη ύστερα από τις αριθμ. ΔΟΑ/26601/
10−10−2007 και ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13−12−2007 εγκυκλίους
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης για περαιτέρω απλούστευση διαδικασιών με
την μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και
στα διοικητικά έγγραφα, με σκοπό την ταχεία διεκπεραίω−
ση των υποθέσεων και την εξασφάλιση εύρυθμης και απο−
δοτικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.
9. Την απόφαση αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/64/οικ. 727 «Ρύθ−
μιση Θεμάτων Αυτοτελών Τμημάτων Εκπαίδευσης των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή
Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας» στον Προϊστάμενο του
Αυτοτελούς Τμήματος Εκπαίδευση για τις παρακάτω
πράξεις και έγγραφα:
1. Το χαρακτηρισμό όλων των εισερχόμενων εγγρά−
φων στο Τμήμα.
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2. Την ανάθεση καθηκόντων στους υπαλλήλους του
Τμήματος.
3. Τα έγγραφα με τα οποία παρέχονται πληροφορίες
ή στοιχεία προς άλλες αρχές ή υπηρεσίες (εκτός των
Υπουργείων και των Κεντρικών Φορέων) εφόσον δεν
είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και εφόσον έχουν
χαρακτήρα προπαρασκευαστικό ή διαβιβαστικό πλην
των γενικών εγκυκλίων.
4. Τα έγγραφα με τα οποία επιδιώκεται η συγκέντρω−
ση στοιχείων και πληροφοριών, εκτός από τις γενικές
εγκυκλίους.
5. Τα έγγραφα που αφορούν τη συνεργασία με το
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΚΔΔΑ) ή με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
6. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο Αρχείο έγ−
γραφα που δεν απαιτούν ενέργεια.
7. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων
οποιονδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών τα οποία
τηρούνται στο Αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συ−
ναλλασσόμενους με το Τμήμα πολίτες και η θεώρηση
του γνήσιου της υπογραφής.
8. Τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών στους
υπαλλήλους του τμήματος (κανονικές, μηχανογραφι−
κές, ειδικές, εκπαιδευτικές) που προβλέπονται από τον
υπαλληλικό Κώδικα και άλλες διατάξεις,.
9. Το παρουσιολόγιο του Τμήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Μαΐου 2011
Η Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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