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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.354.11 /80/110392/Δ1
(1)
Τροποποίηση κατανομής των σχολικών μονάδων πρω−
τοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Αττικής στις περιφέ−
ρειες σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης.

Τροποποίηση κατανομής των σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης νομού Αττικής στις
περιφέρειες σχολικών συμβούλων δημοτικής εκ−
παίδευσης.............................................................................................
Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις
προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από
τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κα−
τηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας. ..................................
Συμπλήρωση της αριθμ. 5769/1561 (ΦΕΚ Β΄ 551/5.3.2014)
κοινής υπουργικής απόφασης. ...........................................
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου
καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων. ..........
Διαπίστωση αυτοδίκαιης ακυρότητας αίτησης του
Ναζλίδη Ιωάννη του Ανδρέα για χορήγηση άδειας
μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή της κοινό−
τητας Αγκίστρου του Δήμου Σιντικής Περιφερει−
ακής Ενότητας Σερρών (ΑΒΜ 448). ................................
Διαπίστωση αυτοδίκαιης ακυρότητας αίτησης του
Πορτοκαλίδη Στεφάνου του Γεωργίου για χορή−
γηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στην περιο−
χή της κοινότητας Πρώτης του Δήμου Αμφίπολης
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (ΑΒΜ 463). .......
΄Ενταξη υπηρετούντων μελών της κατηγορίας Ει−
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π. ) στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην κα−
τηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.).....................................................................................................
Πράξη ένταξης του Επίκουρου Καθηγητή Μητσού−
δη Δημητρίου στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργεια−
κής Τεχνολογίας Τ.Ε. ..................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινών,
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας σε
υπαλλήλους του Ελληνικού Γεωργικού Οργανι−
σμού «ΔΗΜΗΤΡΑ». ..........................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 10581/107455/
27.5.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1623/19−6−2014/
τ. Β΄. ........................................................................................................... 10

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
Ν. 1304/1982 (Α΄ 144).
2. Το Π.Δ. 89/2014 (Φ.Ε.Κ. 134 τ. Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (Φ.Ε.Κ. 1618 τ. Β΄/
19.6.2014) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμε−
ντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.»
4. Την αριθμ. Φ.354.11/91/145206/Δ1/19−12−2011 (Φ.Ε.Κ.
2867 τ. Β΄/19−12−2011) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορι−
σμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων
δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής εκ−
παίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής.»
5. Το αριθμ. Φ.33/6364/6−5−2014 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής και
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.354.11/91/145206/Δ1/19.12.2011
(Φ.Ε.Κ. 2867 τ. Β΄/19−12−2011) υπουργική απόφαση ως εξής:
Προσθέσεις Σχολικών Μονάδων (λόγω ίδρυσης και
λειτουργίας)
• Στην 51η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής
εκπαίδευσης Αττικής προστίθεται το
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
• Στην 54η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής
εκπαίδευσης Αττικής προστίθεται το
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Αφαιρέσεις Σχολικών Μονάδων
• Στην 9η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής
εκπαίδευσης Αττικής διαγράφονται οι κάτωθι σχολι−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

κές μονάδες, επειδή υπάγονται στην αρμοδιότητα της εκπαίδευσης Αττικής διαγράφονται οι κάτωθι σχολικές μο−
νάδες, επειδή υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.:
Δ.Ε.Π.Π.Σ.:
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ
1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ο
2ο ΡΑΛΛΕΙΟΥ
2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
3/θ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΡΑΛΛΕΙΟΥ
3/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
1/θ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΡΑΛΛΕΙΟΥ
1/θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
• Στην 20η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημο−
Κυβερνήσεως.
τικής εκπαίδευσης Αττικής διαγράφεται, λόγω κατάρ−
Μαρούσι, 15 Ιουλίου 2014
γησης, το
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΖΑΝΝΕΙΟ ΕΚΑΛΗΣ
• Στην 68η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Υ9α/οικ 62558
vi. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ Α΄ 76) «Οργανισμός του
(2)
Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τις προς Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει τροπο−
αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμ− ποιηθεί και ισχύει.
βεβλημένους ιδιώτες παρόχους, ανά κατηγορία πα−
vii. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10−6−2014) «Διορισμός
ρεχόμενης υπηρεσίας.
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
viii. To αριθμ. Υ9α/οικ. 56442/27−6−2014 έγγραφο της
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/νσης προς τον ΕΟΠΥΥ.
Έχοντας υπόψη:
ιx. Την αριθμ. 649 απόφαση, Συνεδρίαση 182/10−7−2014
i. Τις διατάξεις του άρθρου 100 (Εφαρμογή μηχανισμού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
αυτόματης επιστροφής) του Ν. 4172/2013, παραγράφους
x. Η αριθμ. Β2.β/57667/2−7−2014 απόφαση έγκρισης της
1, 2, 3, 4, 5 και 7, (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως ισχύει σήμερα, «Φο−
9ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους
ρολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
2014 και οι εγκεκριμένες πιστώσεις για τις αναφερό−
Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και
μενες στην παρούσα απόφαση κατηγορίες δαπανών.
άλλες διατάξεις».
xi. To γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει
ii. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
βερνητικά Όργανα», (ΦΕΚ 137τ. Α΄/1985), όπως ισχύει.
φασίζουμε:
iii. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 τ. Α΄/2011)
1. Προσδιορίζονται τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) και
διατάξεις».
¡ν. Το Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νο− κατηγορία παρεχόμενης υπηρεσίας υγείας από τους
μοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιδιώτες παρόχους
ν. Το Π.Δ 85/2012, άρθρα 2 και 4, (ΦΕΚ 141/τ. Α΄/2012) υπηρεσιών υγείας για το έτος 2014, (συμπεριλαμβανο−
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και μένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας όπου προβλέ−
κατάργηση υπηρεσιών».
πεται), ως ακολούθως:
Ετήσιο Όριο Μηνιαίο Όριο
ΚΑΕ
Ομάδα
Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας
Δαπάνης 2014 Δαπάνης
0673.01
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών
235.000.000 € 19.583.333 €
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Κλειστής
0673.03
51.000.000 € 4.250.000 €
Περίθαλψης
0673.04
Υπηρεσίες Νοσηλείας Ιδιωτικών Κλινικών Ψυχιατρικής
45.000.000 € 3.750.000 €
Α1
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας κερδοσκοπικού χαρακτήρα
3.000.000 €
250.000 €
0673.05
Α2
Φορείς Υποστήριξης Αναπηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
50.000.000 €
4.166.667 €
Σύνολο:
384.000.000 € 32.000.000 €
Ετήσιο Όριο Μηνιαίο Όριο
ΚΑΕ
Ομάδα Κατηγορία Παρεχόμενης Υπηρεσίας
Δαπάνης 2014 Δαπάνης
Διαγνωστικές Υπηρεσίες και πράξεις Διαγνωστικών Εργαστηρίων
Β1
302.000.000 € 25.166.667 €
(Εταιρείες, Κλινικές, Ιδιώτες)
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Α) με ειδικότητα καρδι−
0671.01
Β2
18.000.000 € 1.500.000 €
ολογία, γαστρεντερολογία, νευρολογία, γυναικολογία και φυσιατρική
Ιατροί κατά πράξη και περίπτωση (κατηγορία Β) με λοιπές ειδι−
Β3
8.100.000 €
675.000 €
κότητες που δεν ορίζονται στο στοιχείο Β2
C1
Φυσικοθεραπευτήρια και Φυσικοθεραπευτές (Ιδιώτες και Εταιρείες) 62.000.000 €
5,166.667 €
0671.02
Υπηρεσίες Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Ανοιχτής
C2
6.000.000 €
500.000 €
Περίθαλψης
Υπηρεσίες Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης και Μονάδων Τε−
0671.03
110.000.000 €
9.166.667 €
χνητού Νεφρού
Σύνολο:
506.100.000 € 42.175.000 €

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Δεν αναγνωρίζονται και δεν αποζημιώνονται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δαπάνες που υποβάλλονται σε αυτόν μετά
την πάροδο είκοσι (20) ημερών από τη λήξη έκαστου
ημερολογιακού μήνα.
Στην περίπτωση υπέρβασης των ως άνω επιτρεπόμε−
νων ορίων δαπάνης από τους συμβεβλημένους παρό−
χους υπηρεσιών υγείας για το έτος 2014, εφαρμόζονται
αναλογικά οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5
του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
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5.3.2014) κοινή υπουργική απόφαση και στο διατακτικό
της παραπάνω απόφασης στο πρώτο εδάφιο μετά τις
λέξεις «2 υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου» συμπληρώνουμε
την απόφασή μας και συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή και
τον Επίτροπο.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5769/1561 (ΦΕΚ Β΄ 551/
5.3.2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F

Αριθμ. 23912/5870
(3)
Συμπλήρωση της αριθμ. 5769/1561 (ΦΕΚ Β΄ 551/
5−03−2014) κοινής υπουργικής απόφασης.

Αριθμ. 464/92592
(4)
Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου
καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98 Α΄/22−4−2005) και ιδίως το άρθρο 90.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012−2015».
3. Του Ν. 368/1989 « Οργανισμός του Υπουργείου Ερ−
γασίας » (ΦΕΚ 163/Α΄/1989) και όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
4. Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί παροχής της
χώρας» (ΦΕΚ 232/Α΄/1978), όπως συμπληρώθηκε με το
άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 (ΦΕΚ 57/Α΄/1993).
5. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2012 «Προστασία ... της
οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/2012).
6. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ... και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/1995), όπως ισχύει σήμερα.
7. Το έγγραφο του Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρί−
ου 381/23−06−2014, «Περί εγκρίσεως της συμμετοχής των
υπαλλήλων του Επιτρόπου ... σε συνεργείο υπερωριακής
απασχόλησης».
8. Την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄/2012) «Περί μη αναδρομικότητας».
9. Τις επιτακτικές ανάγκες του Υπουργείου Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την αντι−
μετώπιση επειγουσών εκτάκτων αναγκών ιδίως μετά
την μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας άρθρο 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄/2012) και
την ενταλματοποίηση των ΧΕΠ των υπολόγων − δια−
χειριστών του ΠΔΕ λόγω του αυξημένου όγκου αυτών.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2014 και στον ΚΑΕ 0511 ύψους 1.000 €
περίπου, του φορέα 33/110 του Προϋπολογισμού μας του
έτους 2014 στον οποίον έχει εγκριθεί πίστωση ύψους
85.500 €, αποφασίζουμε:
1. Συμπληρώνουμε την αριθμ. 5769/1561 (ΦΕΚ Β΄ 551/

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 31, του Π.Δ. 79/2007 (Α΄ 95/3−5−2007)
«Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/204 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για
τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων
στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση
από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής
διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής
νομοθεσίας προς την αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».
2. Της 15523/2006 (Β΄ 1187/ 31−08−2006) κοινής υπουργι−
κής απόφασης «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρ−
μογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδη−
γίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου».
3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Πα−
ροχής Υπηρεσιών− ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ Β΄ 2044/22−8−2013).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (Β΄ 2718/08−10−2012)
υγειονομικής διάταξης περί Υγειονομικών όρων και
προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων
και ποτών και άλλες διατάξεις.
6. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139)
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαι−
τήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας
των τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 της Επιτροπής,
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της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πλη−
ροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.
9. Του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
10. Του Κανονισμού 2073/2005, της Επιτροπής, περί
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.
11. Της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου
4254/2014 (Α΄ 85).
12. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11−02−2014) «Διοικητικά
μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα−
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
13. Της αριθμ. Υ 478/ 10−07−2014 απόφασης του Πρω−
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π. Κου−
κουλόπουλο» (ΦΕΚ 1880 Β΄ 2014).
Β. Το γεγονός ότι από τη ρύθμιση αυτή δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των όρων και προϋποθέσεων καταχώρησης και λειτουρ−
γίας των παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής
πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).
Άρθρο 2
Καταχώρηση
1. Ως Αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των παρα−
σκευαστηρίων κρεοπωλείου ορίζεται η κτηνιατρική αρχή
της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή, κατά περίπτωση,
της οικείας Περιφέρειας (ΑΑ).
2. Για την καταχώρηση παρασκευαστηρίου κρεοπω−
λείου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια λει−
τουργίας κρεοπωλείου από τον οικείο Δήμο.
3. Για την καταχώρηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
αίτηση στην ΑΑ, η οποία συνοδεύεται από:
− Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήμα−
τος λιανικής πώλησης.
− Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου
και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομε−
ρή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των
συσκευών.
− Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος
του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου.
Μετά την υποβολή της αίτησης με τα σχετικά δικαι−
ολογητικά η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή πραγματοποι−
εί αυτοψία, όπου απαιτείται, για την καταχώρηση σε
μητρώο.
Άρθρο 3
Διαμόρφωση χώρου και εξοπλισμός
1. Το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου πρέπει να απο−
τελεί χώρο κύριας χρήσης του καταστήματος λιανικής
πώλησης κρεάτων.
2. Ο διαχωρισμός των εργασιών μεταξύ του παρασκευ−
αστηρίου κρεοπωλείου και του καταστήματος λιανικής
πώλησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
1α της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου
4254/2014 (Α΄ 85).

3. Στο χώρο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου
πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την
διενέργεια των εργασιών που πραγματοποιούνται σε
αυτό.
4. Όταν τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου χρησιμο−
ποιούν κρέας πουλερικών, όλες οι εργασίες πραγματο−
ποιούνται με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλει−
στικά για το χειρισμό του κρέατος πουλερικών.
Άρθρο 4
Παραγόμενα προϊόντα
1. Τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου επιτρέπεται να
παράγουν μόνο παρασκευάσματα κρέατος σύμφωνα με
την παρ. 1β της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του
Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).
2. Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα των παρασκευ−
ασμάτων της παρ. 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30%
της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το
κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα
100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα
(10) ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και
του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα παρα−
σκευασμάτων μπορεί να ανέλθει στο 60% της ποσότη−
τας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο
και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 200 κιλά.
3. Δεν επιτρέπεται η κατάψυξη των παραγόμενων στο
παρασκευαστήριο κρεοπωλείου προϊόντων.
Άρθρο 5
Διάθεση προϊόντων
1. Τα παραπάνω προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται
εντός του Δήμου ή και όμορου Δήμου στον οποίο βρί−
σκεται το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου.
2. Τα παρασκευάσματα κρέατος βρίσκονται σε ειδική
προθήκη διάθεσης, που διαχωρίζει τα προϊόντα αυτά
από τα άλλα προς πώληση κρέατα.
3. Κατά την πώληση των προϊόντων θα πρέπει ανα−
γράφονται οι απαραίτητες ενδείξεις, που προβλέπονται
από τον Καν. 1169/2011 όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, στον
υπεύθυνο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, επι−
βάλλονται οι κυρώσεις του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).
Άρθρο 7
Κατάργηση διατάξεων
Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει
η αριθμ. 306272/2008 (B΄ 1483/2008) απόφασή μας. Οι
υφιστάμενες άδειες ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι
πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσης. Σε αντίθετη
περίπτωση προσδιορίζεται, από την αρμόδια ελεγκτική
αρχή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
ελλείψεων και επανεξετάζονται.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
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Άρθρο 9
Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης ακυρότητας αίτησης του Ναζ−
λίδη Ιωάννη του Ανδρέα για χορήγηση άδειας με−
ταλλευτικών ερευνών στην περιοχή της κοινότητας
Αγκίστρου του Δήμου Σιντικής Περιφερειακής Ενό−
τητας Σερρών (ΑΒΜ 448).
Με την αριθμ. ΔΑΣ/Φ24.13/οικ.2231/24−04−2014 απόφαση
του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, διαπιστώνε−
ται ότι η από 18−05−1983 και με αριθμό πρωτοκόλλου
999/18−05−1983 (ΑΒΜ 448) αίτηση του Ναζλίδη Ιωάν−
νη του Ανδρέα για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών
ερευνών σε χώρο έκτασης 7.864,714 στρεμμάτων, στην
περιοχή της Κοινότητας Αγκίστρου, Δήμου Σιντικής
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με συντεταγμένες:
1x = − 4886.91 ψ = + 13772.40,
2x = − 4000.00 ψ = + 13300.00,
3x = − 2224.89 ψ = + 13896.39,
4x = − 600.00 ψ = + 14800.00,
5x = − 100.00 ψ = + 15890.00,
6x = − 2700.00 ψ = + 15890.00,
7x = − 3100.00 ψ = + 15500.00,
8x = − 3700.00 ψ = + 15200.00,
9x = − 5100.00 ψ = + 15200.00 (Κ.Φ.Χ. Σέρρες, κλίμακας
1:100.000, Ι.=41.15 και Μ= −0.15), είναι αυτοδικαίως άκυρη
από της υποβολής της, σύμφωνα, με το άρθρο 24 του
Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277A΄/05.10.1973) διότι δεν προσκό−
μισε το προβλεπόμενο διπλότυπο είσπραξης του δη−
μοσίου ταμείου ούτε υπέβαλε δήλωση παραίτησης εκ
της αιτήσεως που προβλέπονται από το άρθρο 23 του
Ν. 210/1973 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ.
6 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235Α΄/01.11.2013)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Σερρών κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ
F
(6)
Διαπίστωση αυτοδίκαιης ακυρότητας αίτησης του Πορ−
τοκαλίδη Στεφάνου του Γεωργίου για χορήγηση
άδειας μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή της
κοινότητας Πρώτης του Δήμου Αμφίπολης Περιφε−
ρειακής Ενότητας Σερρών (ΑΒΜ 463).
Με την αριθμ. ΔΑΣ/Φ24.28/οικ. 2228/24−04−2014 από−
φαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, διαπι−
στώνεται ότι η από 24−03−1987 και με αριθμό πρωτοκόλ−
λου 566/24−03−1987 (ΑΒΜ 463) αίτηση του Πορτοκαλίδη
Στέφανου του Γεωργίου για χορήγηση άδειας μεταλ−
λευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 9.932,500 στρεμ−
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μάτων στην περιοχή της Κοινότητας Πρώτης, Δήμου
Αμφίπολης Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με συ−
ντεταγμένες:
1x = +3200
Ψ = +24200,
2x = +6000
ψ = +24600,
3x = +6050
ψ = +22500,
4x = +6200
ψ = +22300,
5x = +5100
ψ = +21000,
6x = +3300
ψ = +20000, (Κ.Φ.Χ. Ροδολίβος, κλίμακας
1:100.000, L=40.45 και Μ=0.15), είναι αυτοδικαίως άκυρη
από της υποβολής της, σύμφωνα με το άρθρο 24 του
Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277Α΄/05.10.1973) διότι δεν προσκό−
μισε το προβλεπόμενο διπλότυπο είσπραξης του δη−
μοσίου ταμείου ούτε υπέβαλε δήλωση παραίτησης εκ
της αιτήσεως που προβλέπονται από το άρθρο 23 του
Ν. 210/1973 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ.
6 του Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235Α΄/01.11.2013)
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Π.Ε. Σερρών κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 10287
(7)
΄Ενταξη υπηρετούντων μελών της κατηγορίας Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π. ) στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην κατηγορία Εργαστη−
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 167/1988 (ΦΕΚ 76/Α΄) «Ίδρυση
θέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περίπ. 2 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και 20 του Ν. 4009/2011
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159/Α΄).
6. Την αριθμ. 2763/6−3−2014 (ΦΕΚ 742/Β΄) διαπιστωτική
πράξη του Πρύτανη για την αυτοδίκαια ένταξη των υπη−
ρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
στην προβλεπόμενη στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011
κατηγορία Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Ε.Π.).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014
(ΦΕΚ 118/Α΄).
8. Την από 7−4−2014 εισήγηση της Τριμελούς Εισηγη−
τικής Επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε−
πιστημίου Θεσσαλίας.
9. Τις αποφάσεις της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής
Σχολής στις αρ. 49/8−5−2014 και 51/19−6−2014 συνεδρι−
άσεις της.
10. Την αριθμ. 438/27−5−2014 εισήγηση της Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής της Σχολής Θετικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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11. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών
Επιστημών στην αριθμ. 8/12−6−2014 συνεδρίασή της.
12. Την απόφαση της Συγκλήτου στην αριθμ. 142/4.7.2014
συνεδρίασή της.
13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των πα−
ρακάτω μελών Ε.Τ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την ένταξη των παρακάτω υπηρετούντων στο Ίδρυμα
μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, στην κατηγορία Εργαστηρι−
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), με αυτοδίκαια
μετατροπή των θέσεών τους σε αντίστοιχες θέσεις των
προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν. 4009/2011 μελών
κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π., διατηρώντας την κατά το χρόνο της
ένταξης τους βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση
έως την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παραγράφου
6 του ως άνω άρθρου Προεδρικού Διατάγματος, επειδή
διαθέτουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους
συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ως ακολούθως:
Ι. Πολυτεχνική Σχολή
Α/ Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1. Η Μάρου Θάλεια του Αθανασίου, μέλος ΕΓΕΠ, ΠΕ
κατηγορίας του Τμήματος Αρχιτέκτονα Μηχανικών,
εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., με ειδικότητα «Περι−
βαλλοντικού Σχεδιασμό Κτιρίων και Πόλεων», για εργα−
στηριακό − εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
II. Σχολή Θετικών Επιστημών
Α/ Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
1. Ο Σπαθούλας Γεώργιος του Παναγιώτη, μέλος ΕΤΕΠ,
ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμο−
γές στη Βιοϊατρική, εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., για
εργαστηριακό − εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμήμα−
τος Πληροφορικής με Εφαρμογή στη Βιοϊατρική της Σχο−
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
2. Ο Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος του Παύλου, μέλος
ΕΤΕΠ, ΠΕ κατηγορίας του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρ−
μογές στη Βιοϊατρική, εντάσσεται στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π., για
εργαστηριακό − εφαρμοσμένο διδακτικό έργο του Τμήματος
Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 9 Ιουλίου 2014
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ
F
Αριθμ. Φε.8/8913
(8)
Πράξη ένταξης του Επίκουρου Καθηγητή Μητσούδη Δη−
μητρίου στο Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνο−
λογίας Τ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
(Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/24.11.1983)
«Δομή και λειτουργία των Τ.Ε.Ι» όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄/6.9.2011)
«Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι» όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 2 και 5Α΄ καθώς
και του άρθρου 2 παρ. 1δ΄ του Π.Δ. 95/2013 (ΦΕΚ 133/τ.
Α΄/5−6−2013) «Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων − Συγ−
χώνευση Τμημάτων − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρό−
τηση Σχολών του Τ.Ε.Ι Αθήνας.
4. Το γεγονός ότι ο Μητσούδης Δημήτριος διορίσθηκε
με την αριθμ. Φε. 1/11896/4−11 −2013 (ΦΕΚ 269/τ. Γ΄/7.3.2014)
πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε θέση Επίκου−
ρου Καθηγητή του καταργηθέντος Γενικού Τμήματος
Μαθηματικών και ανέλαβε υπηρεσία στις 18−6−2014.
5. Την αριθμ. 8913/18−6−2014 αίτηση για ένταξη στο
Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.
6. Την αριθμ. 18/19−6−2014 απόφαση της Συνέλευσης
του Τ.Ε.Ι. Αθήνας περί ένταξης στο Τμήμα Ενεργειακής
Τεχνολογίας Τ.Ε.
7. Την αριθμ. 3/12−7−2013 (ΦΕΚ 458/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) πράξη
του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας καθώς και την αριθμ.
137065/Ε5/26−9−2013 υπουργική απόφαση σχετικά με την
εκλογή Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, αποφασίζουμε:
Εντάσσουμε τον ΜΗΤΣΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Αλέξαν−
δρου, Επίκουρο Καθηγητή του καταργηθέντος Γενι−
κού Τμήματος Μαθηματικών με γνωστικό αντικείμενο
«Εφαρμοσμένα Μαθηματικά», στο Τμήμα Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, από 18−6−2014, ημερομηνία
κατά την οποία ορκίσθηκε και ανέλαβε υπηρεσία.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 9 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΡΑΤΑΚΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 11/41η/7.7.2014
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης, νυχτερινών, Κυ−
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας σε υπαλ−
λήλους του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
«ΔΗΜΗΤΡΑ»
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314
Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συντα−
ξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για
την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και
Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»
(ΦΕΚ Α΄ 180).
2. Την αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων με την οποία κατ’ εξουσιοδότηση των ανω−
τέρω διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ − ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ) που
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εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι
τότε αυτοτελώς λειτουργούντα Ν.Π.Ι.Δ., (α) το Εθνικό
Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο Οργανισμός
Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης
και Απασχόλησης (Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.) − «ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Ορ−
γανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προ−
ϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γά−
λακτος και Κρέατος (ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011),
στο εξής κοινή υπουργική απόφαση.
3. Την αριθμ. 359/22.03.2013 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διο−
ρίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ −
ΔΗΜΗΤΡΑ ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών Σέρκο Χαρουτουνιάν (ΦΕΚ 123 ΥΟΔΔ/22.03.2013).
4. Την αριθμ. 740/75722 /18.06.2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία
διορίστηκε ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος του
ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ ο Ερευνητής Α΄ του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ
Κωνσταντίνος Μαλλίδης (ΦΕΚ 279 ΥΟΔΔ/18.06.2013).
5. Την αριθμ. 741/75723/18.06.2013 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία
τροποποιεί την αριθμ. 186565/01−11−2011 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ.
370) υπουργική απόφαση, «Ορισμός μελών προσωρινού
Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ − Ν.Π.Ι.Δ.» συγκροτήθηκε πεντα−
μελές προσωρινό Δ.Σ. του ΕΛΓΟ − ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα
με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 10 της αριθμ.
188763/10.10.2011 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
2284/13.10.2011).
6. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 της αριθμ.
188763/13−10−2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστα−
ση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
− ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών
προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011), σύμφωνα με την
οποία: «Εισηγητής για όλα τα θέματα που συζητούνται
στο Δ.Σ., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού».
7. Τη διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 3 της κοινής
υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία: «Το Δ.Σ.
είναι αρμόδιο για κάθε θέμα το οποίο αφορά στη λει−
τουργία του Οργανισμού».
8. Τις διατάξεις της περίπτωσης 12 της υποπαραγρά−
φου Γ1 του Ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες οι δια−
τάξεις του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 έχουν
ανάλογη εφαρμογή από 1.1.2013 στον Οργανισμό.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014
σύμφωνα με τις οποίες «Η απόφαση καθιέρωσης υπε−
ρωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. και
των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου
του Ν. 4024/2011, εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο
του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως».
10. Το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
του Οργανισμού όπως:
− Καθημερινοί τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε γε−
ωργικές επιχειρήσεις σε όλη την επικράτεια της χώρας
από οδηγούς − δειγματολήπτες.
− Αυξημένος όγκος δρομολογίων λόγω μεταφοράς
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υπαλλήλων για καθημερινούς τακτικούς ελέγχους πι−
στοποίησης.
− Εργαστηριακοί έλεγχοι.
− Καταχώρηση ισοζυγίων γάλακτος καθώς και κατα−
χωρήσεις εισκομίσεων αιγοπρόβειου γάλακτος.
− Κάλυψη αναγκών του ζωικού κεφαλαίου (εκτροφές
ζώων, φροντίδα − φύλαξη, κ.λπ.) από τους σταβλίτες.
− Αντιμετώπιση των αναγκών της νυχτερινής φύλα−
ξης των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας
Γιαννιτσών.
− Περιποίηση παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊό−
ντων στη Γαλακτοκομική ΕΠΑΣ Ιωαννίνων.
− Συμφωνία για ταξινόμηση 50.000 δειγμάτων βάμ−
βακος,
πρέπει να αντιμετωπισθούν από το υπηρετούν προ−
σωπικό με απασχόληση του πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου, λόγω έλλειψης τακτικού και έκτακτου προσωπικού
εξαιτίας του περιορισμού των προσλήψεων.
11. Το γεγονός ότι στις Περιφερειακές Μονάδες του
Οργανισμού στις οποίες διατηρείται ζωικό κεφάλαιο,
η λειτουργία τους απαιτείται να είναι 24ωρη βάση και
όλες τις ημέρες του μήνα.
12. Την αριθμ. 16 απόφαση της 12ης/19/07/2002 Συνε−
δρίασης του συγχωνευθέντος Εθνικού Ιδρύματος Αγρο−
τικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) με θέμα: «Λειτουργία μονάδων
ζωικής κατεύθυνσης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., σε 24ωρη βάση».
13. Το γεγονός ότι οι ανωτέρω αυξημένες υπηρεσιακές
ανάγκες κρίνεται απαραίτητο να καλυφθούν κατά τις
απογευματινές ώρες από τριάντα εννέα (39) υπαλλή−
λους και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
τις νυχτερινές ώρες από είκοσι δύο (22) υπαλλήλους
του Οργανισμού.
14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης
απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 82.000,00 ευρώ,
περίπου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του κωδικού ΕΓΛΣ
60 του προϋπολογισμού του Οργανισμού και έχει δε−
σμευθεί με την αριθμ. 359/10.01.2014 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΙ6ΝΟΞ3Μ−ΔΩΕ).
15. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, απο−
φασίζουμε:
1. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις
απογευματινές ώρες σε τριάντα εννέα (39) υπαλλή−
λους καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες και κατά τις νυχτερινές ώρες σε είκοσι δύο
(22) υπαλλήλους του Οργανισμού για χρονικό διάστη−
μα μέχρι 31.12.2014 λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών
αναγκών, όπως αυτές αναφέρονται στο σκεπτικό της
παρούσης.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως και θα πραγματοποιούνται τις εργάσιμες
ημέρες μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι
22ας ώρας.
Η υπερωριακή εργασία με αμοιβή κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, καθ’
υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα έξι (16) ώρες κατά
περίπτωση, ανά υπάλληλο το μήνα.
Η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 82.000,00 ευρώ, πε−
ρίπου, θα βαρύνει τις πιστώσεις του κωδικού ΕΓΛΣ 60
του προϋπολογισμού του Οργανισμού.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Διευθύνων Σύμβουλος για την
έκδοση απόφασης η οποία θα εγκρίνει την υπερωριακή
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

απασχόληση ονομαστικά σε υπαλλήλους του Οργανι−
σμού με βάση τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της
παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας −Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1623/19−6−2014/τ. Β΄, αναφορικά με τη σύσταση δύο (2)
προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου στο Δήμο Νοτίου Πηλίου Ν. Μαγνησίας, διορ−

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

θώνεται:

ΣΕΡΚΟ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ
F

το εσφαλμένο: «αριθμ. πρωτ. 10581/107455»
στο ορθό : «αριθμ. πρωτ. 6123/56515»

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Στην αριθμ. 10581/107455/27−5−2014 απόφαση της Γε−

Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας)
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