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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3016/73602
(1)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ−
που Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΑΡΩΓΗ»
του Δήμου Σουλίου

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΑΡΩ−
ΓΗ» του Δήμου Σουλίου ...........................................................
Τροποποίηση της αριθμ. 288/27−1−2011 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκό−
ντων στον Δήμο Πλατανιά (ΦΕΚ 122/Γ΄/8−3−2011),
όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 14773/
5−11−2013 όμοια (ΦΕΚ 2994/Β΄/25−11−2013). ...................
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξή−
ντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
του Δήμου Πύργου για το έτος 2014. ...........................
Τροποποίηση της αριθμ. 90636/2852/15−11−2011 διαπι−
στωτικής πράξης του Δημάρχου Κατερίνης περί
αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσε−
ων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δη−
μοσίου δικαίου του φορέα, πρώην Δήμου Παρα−
λίας και ήδη Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του
Δήμου Κατερίνης, κατ’ εφαρμογή της παρ.1α του
άρθρου 33 του Ν. 4024/2011. .................................................
Τροποποίηση της από 29−3−2012 απόφασης της Συ−
γκλήτου (ΦΕΚ 1172/τ.Β΄/10−4−2012),όπως ισχύει τρο−
ποποιηθείσα, που αφορά στις διαδικασίες εκλο−
γής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασ−
δήποτε βαθμίδας του Πανεπιστημίου..........................
Ένταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Ερ−
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.). ...
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά
τις απογευματινές ώρες των υπαλλήλων της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατά το έτος 2015. ..........................................
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Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 103, 214, 224, 225 και
238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ
234/τ.Α΄/27−12−1010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δ. Μακεδονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 239 καθώς και της παρ. 1 του
άρθρου 240 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08−06−2006)
«Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ
98/τ.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».
5. Την εγκύκλιο αριθ. 8/οικ.5236/26−10−2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ
«Συγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ιδρυμάτων, Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Συνδέσμων Ο.Τ.Α.».
6. Την εγκύκλιο αριθ. 52/οικ.39155/10−10−2014 του ΥΠ.ΕΣ.
«Ορισμός των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προ−
σώπων και συνδέσμων των Δήμων».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την αριθμ. 550/9374/15−4−2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δ.
Μακεδονίας, με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 54/2011
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σουλίου περί συγ−
χώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου και σύστασης νέου Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Σουλίου,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1343/τ.Β΄/16−11−2011.
8. Την αριθμ. 183/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Σουλίου με θέμα: «Τροποποίηση συστατικής
πράξης του Νομικού Προσώπου του Δήμου Σουλίου
“ΑΡΩΓΗ”», η οποία περιήλθε στην Υπηρεσία μας στις
30−10−2014 σε ορθή επανάληψη, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 183/2014 απόφαση (ορθή επα−
νάληψη) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου,
με την οποία τροποποιείται η συστατική πράξη του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΡΩΓΗ» ως προς τη σύνθεση του Διοικητικού
του συμβουλίου, ως εξής:
− Απαλείφει το σημείο: «Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως
πρόεδρο»,
− Το σημείο που αναφέρει πέντε (5) αιρετούς, εκ των
οποίων τρεις (3) ορίζονται από την πλειοψηφία του δημο−
τικού συμβουλίου και δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία
του δημοτικού συμβουλίου”, αντικαθίσταται ως εξής: − έξι
(6) αιρετούς, εκ των οποίων τέσσερις (4) ορίζονται από
την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και δύο (2)
ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου.
Ύστερα από τα παραπάνω, η συστατική πράξη, δια−
μορφώνεται, ως εξής: Το Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται
από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από
έντεκα (11) μέλη, ως εξής:
− έξι (6) αιρετούς, εκ των οποίων τέσσερις (4) ορίζονται
από την πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και δύο
(2) ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλί−
ου. Σε περίπτωση που ο Δήμαρχος ορίζεται μέλος του
ΔΣ, καθίσταται αυτοδικαίως Πρόεδρος του ΔΣ.
− ένα (1) μέλος που είναι χρήστης των υπηρεσιών του
νομικού προσώπου,
− τέσσερα (4) μέλη τα οποία κατέχουν ανάλογη επαγ−
γελματική εμπειρία και ης απαραίτητες γνώσεις που
συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
Σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο απασχολεί
περισσότερους από δέκα (10) εργαζόμενους ως τακτικό
προσωπικό ορίζεται ως μέλος ένας (1) εκπρόσωπος των
εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. ο οποίος υποδεικνύεται από
τη Γενική Συνέλευση αυτών. Η τυχόν ύπαρξη εκπροσώ−
που των εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον
αυτοί είναι περισσότεροι από δέκα (10), θα συνεπάγεται
αντίστοιχη μείωση κατά ένα (1) μέλος των μετεχόντων
στο Διοικητικό Συμβούλιο δημοτικών συμβούλων, χωρίς
προηγούμενη τροποποίηση της συστατικής πράξης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 54/2011 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σουλίου περί συγχώνευσης Ν.Π.Δ.Δ. του
Δήμου και σύστασης νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου στο Δήμο Σουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1343/τ.Β΄/16−11−2011.
Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 24 Νοεμβρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

Αριθμ. 16152
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 288/27−1−2011 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Κρήτης περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκό−
ντων στον Δήμο Πλατανιά (ΦΕΚ 122/Γ΄/8−3−2011), όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 14773/5−11−2013 όμοια
(ΦΕΚ 2994/Β΄/25−11−2013).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.
344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικατα−
στάθηκαν από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9
του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
Ν. 2399/1996.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη με αριθμ. Φ.127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ Β΄
1984/22−12−2010) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Την αριθμ. 556/6−11−2014 απόφαση του Δημάρχου
Πλατανιά με την οποία προτείνεται η αντικατάσταση
της Ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά Κω−
στούλας Πατρικάκη του Πέτρου λόγω μετάταξης.
αποφασίζουμε
Τροποποιούμε την αριθμ. 288/27−01−2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθη−
κόντων στον Δήμο Πλατανιά (ΦΕΚ 122/Γ΄/8−3−2011), όπως
έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. 14773/5−11−2013 όμοια
(ΦΕΚ 2994/Β΄/25−11−2013), ως προς την (β) παράγραφο
αυτής, η οποία έχει πλέον ως εξής:
β) στη Δημοτική Ενότητα Πλατανιά στην υπάλληλο
του Δήμου Αμαλία Ελληνάκη του Ιωάννη με Δ΄ βαθμό,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέ−
ον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2014 του Δήμου Πλατανιά.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 288/27−1−2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή−
της περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στον Δήμο
Πλατανιά (ΦΕΚ 122/Γ΄/8−3−2011), όπως έχει τροποποιηθεί με
την αριθμ. 14773/5−11−2013 όμοια (ΦΕΚ 2994/Β΄/25−11−2013).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Ηράκλειο, 28 Νοεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 150590/13715
(3)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα
(60) ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του
Δήμου Πύργου για το έτος 2014.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 του Π.Δ. 139/2010

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(ΦΕΚ 232/Α΄/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν.2685/1999
(ΦΕΚ 35/Α΄/1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός επικρατείας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αο−
ρίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.1 του Ν.3833/2010
(ΦΕΚ 40/Α΄/2010) «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιοοι−
κονομικής κρίσης».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄/2005) για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
7. Το αριθμ. 887Δ/24−10−2014 έγγραφο του Δήμου Πύρ−
γου περί αιτήματος σχετικού με την υπέρβαση του ανω−
τάτου ορίου των κατ’ έτος μετακινήσεων εκτός έδρας
κατά 10 ημέρες υπαλλήλων κατηγορίας−κλάδου ΔΕ 29
Οδηγών του Δήμου Πύργου, καθώς παρατείνεται το κα−
θεστώς εκτάκτου ανάγκης για τον δήμο και προκύπτει
ανάγκη συχνών μετακινήσεων των αιρετών αρχών, των
συμβούλων και στελεχών του δήμου.
8. Το αριθμ. 48718/13−11−2014 έγγραφο −βεβαίωση της
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου
με το οποίο βεβαιώνεται ότι η προκαλούμενη δαπάνη
ύψους 1173,60€ που θα δημιουργηθεί από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και αφορά σε τέσσερις (4) υπαλλήλους
κατηγορίας − κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών του Δήμου Πύργου, θα
αντιμετωπιστεί από πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον
ΚΑΕ 206422 (ύπαρξη πιστώσεων ύψους 3.000€) στον προ−
ϋπολογισμό του Δήμου Πύργου έτους 2014, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε κατά δέκα (10) ημέρες τις ημέρες μετα−
κίνησης εκτός έδρας, πέραν του ανώτατου ορίου των
επιτρεπομένων κατ’ έτος εξήντα (60) ημερών, με δικαίω−
μα αποζημίωσης τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας−
κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών του Δήμου Πύργου.
Η επιπλέον δαπάνη ύψους 1173,606 € που προκαλείται
από την έκδοση της απόφασης μας αυτής, θα βαρύνει
τις πιστώσεις του ΚΑ 206422 στον προϋπολογισμό έτους
2014 του Δήμου Πύργου, σύμφωνα με αριθ. 48718/13−11−2014
έγγραφο −βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη−
ρεσιών του Δήμου Πύργου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 3 Δεκεμβρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
F
Αριθμ. οικ.76867
(4)
Τροποποίηση της αριθμ. 90636/2852/15−11−2011 διαπιστω−
τικής πράξης του Δημάρχου Κατερίνης περί αυτοδί−
καιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου
του φορέα, πρώην Δήμου Παραλίας και ήδη Δημοτι−
κής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης, κατ’
εφαρμογή της παρ.1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1α του άρθρου 33 του
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α΄/27−10−2011) «Συνταξιοδοτικές
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ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας του Δήμου Κατερίνης (ΦΕΚ 3098/τ.Β΄/30−12−2011).
4. Την αριθμ. 90636/2852/15−11−2011 (ΦΕΚ 2849/τ.Β΄/
15−12−2011) διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου Κατερίνης
«Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών
θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημο−
σίου δικαίου του φορέα, πρώην Δήμου Παραλίας και ήδη
Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης, κατ’
εφαρμογή της παρ.1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011».
5. Τις διατάξεις της αριθμ. 31111/14−04−2003 (ΦΕΚ 482/τ.
Β΄/21−04−2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Καθορισμός αριθμού θέσεων
των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που πληρούνται
από άτομα που προστατεύονται από το Ν.2643/1998 και
κατανομή των θέσεων αυτών», όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 31749/15−05−2003 (ΦΕΚ 675/τ.Β΄/30−05−2003)
όμοια απόφαση, σύμφωνα με την οποία έγινε κατανομή
μίας (1) θέσης κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού − Λογιστικού
στον πρώην Δήμο Παραλίας και ήδη Δημοτική Ενότητα
Παραλίας του Δήμου Κατερίνης.
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 2634/1999 (ΦΕΚ 491/τ.Β΄/
29−04−1999) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) τοο Δήμου Παραλίας Ν. Πιερίας»,
όπως αυτή είχε τροποποιηθεί, σύμφωνα με την οποία είχε
συσταθεί μία (1) θέση κλάδου ΤΕ Οικονομικού − Λογιστικού
για την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος.
7. Την αριθμ. 5963/20−06−2008 προκήρυξη του Οργα−
νισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)
πλήρωσης θέσεων του άρθρου 3 του Ν.2643/1998, μεταξύ
των οποίων και μίας (1) θέσης ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικού −
Λογιστικού για τον πρώην Δήμο Παραλίας και ήδη Δη−
μοτική Ενότητα Παραλίας του Δήμου Κατερίνης.
8. Το γεγονός ότι εκ παραδρομής διαπιστώθηκε η
αυτοδίκαιη κατάργηση μίας (1) κενής οργανικής θέσης
κλάδου ΤΕ Οικονομικού − Λογιστικού, επειδή η συγκε−
κριμένη θέση είχε δεσμευθεί στα πλαίσια της αριθμ.
5963/20−06−2008 προκήρυξης του Ο.Α.Ε.Δ., κατόπιν της
αριθμ. 31111/14−04−2003 (ΦΕΚ 482/τ.Β΄/21−04−2003) από−
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, με συνέπεια αυτή να εμπίπτει στις εξαιρέσεις
της περ.β΄ της παρ.1α του άρθρου 33 του Ν.4024/2011.
9. Την αριθμ. οικ.61186/17−09−2014 (ΑΔΑ:ΩΖΘΝΩΕΤ−4Λ9)
απόφαση Δημάρχου «Ορισμός Αντιδημάρχων και με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.
Ορισμός εντεταλμένων συμβούλων και ανάθεση κα−
θηκόντων μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 90636/2852/15−11−2011 (ΦΕΚ
2849/τ.Β΄/15−12−2011) διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου
Κατερίνης, αντικαθιστώντας την παρ. 1 ως εξής:
1. Ότι δεν καταργείται καμία κενή οργανική θέση
μόνιμου προσωπικού που προβλέπεται από τον οικείο
οργανισμό του πρώην Δήμου Παραλίας και ήδη Δημο−
τικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Κατερίνης, όπως
αναλυτικά προσδιορίζεται, κατά κατηγορία και κλάδο,
ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α
ΦΟΡΕΑΣ: ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΜΟΝΙΜΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Προβλεπόμενες
οργανικές θέ−
σεις (Α+Β)

Καλυμμένες
(Α)

Κενές
(Β)

Κενές που εξαι−
ρούνται από
την κατάργηση,
κατ’ εφαρμογή
των περ. α ή/
και β της παρ. 1α
του αρ. 33 του
ν.4024/2011
περ. α
(Γ)

περ. β
(Δ)

Καταργούμενες
κενές [β μείον
(Γ+Δ)]

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ
Κλάδος ΠΕ Οικονομολόγων

1

0

1

0

1

0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ
Οικονομικού Λογιστικού

2

0

2

0

2

0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ
Κλάδος ΤΕ
Διοίκησης Επιχειρήσεων

1

0

1

0

1

0

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων

1

0

1

0

1

0

ΣΥΝΟΛΟ

5

0

5

0

5

0

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κατερίνη, 27 Νοεμβρίου 2014
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου Κατερίνης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Τροποποίηση της από 29−3−2012 απόφασης της Συγκλή−
του (ΦΕΚ 1172/τ.Β΄/10−4−2012),όπως ισχύει τροποποιη−
θείσα, που αφορά στις διαδικασίες εκλογής και εξέ−
λιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας
του Πανεπιστημίου.
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
(Αρ. Συνεδρίασης 2η/04−12−2014)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 131/28.06.2006), όπως ισχύει τροποποιηθείς.
2. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά−
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 195) και ιδίως
το άρθρο 77 παρ. 2 και 3 και των άρθρων 5, 6, 19 και
80 παρ. 22.
3. Το Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκ−
παιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159).
4. Το Ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα−
νατολισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 24).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικη−

τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρό−
γραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» καθώς και την
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείς υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ.
Δ6.1127865/ΕΞ2010/30−9−2010 απόφαση.
6. Τα με αριθμ. πρωτ. Φ.122.1/350/141732/Β2/9−12−2011 «Ερ−
μηνεία διατάξεων του Ν. 4009/2011» και Φ.122.1/58/22996/
Β2/5−3−2012 «Διευκρινίσεις ως προς το άρθρο 77 παρ. 3
του Ν. 4009/2011» διευκρινιστικά έγγραφα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
7. Τις διατάξεις της με ημερομηνία 29−3−2012 Κανο−
νιστικής Απόφασης της Συγκλήτου του ΟΠΑ (ΦΕΚ Β΄
1172/10−4−2012) όπως τροποποιήθηκε με την από 4−7−2013
απόφαση της Συγκλήτου του ΟΠΑ (ΦΕΚ Β΄ 1790/25−7−2013)
και με την από 19−06−2014 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ
1836/7−07−2014, τ.Β΄).
8. Το Π.Δ. 78/2013 «Ίδρυση − Συγκρότηση Σχολών στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (ΦΕΚ Α΄ 119).
9. Τη με αριθμ. Φ.122.1/1137.145793/Β2/9−10−2013 (ΦΕΚ Β΄
2613/16−10−2013) κοινή υπουργική απόφαση «Ανάπτυξη
και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμέ−
νης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης κα−
θηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών».
10. Την από 04−12−2014 απόφαση της Συγκλήτου του
ΟΠΑ.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
την αντικατάσταση του άρθρου 3 της από 29−3−2012
Κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου (ΦΕΚ 1172/
10−04−2012, τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την από
04−07−2013 απόφαση της Συγκλήτου (ΦΕΚ 1790/25−07−2013,
τ.Β΄) και με την από 19−06−2014 απόφαση της Συγκλήτου
(ΦΕΚ 1836/7−07−2014, τ.Β΄) και ισχύει ως εξής:
Άρθρο Μόνο
Το Άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ
1. Τα Μητρώα καταρτίζονται ανά γνωστικό αντικείμε−
νο και περιλαμβάνουν, τα μεν Μητρώα των Εσωτερι−
κών Μελών Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του
Ιδρύματος, τα δε των Εξωτερικών Μελών Καθηγητές ή
Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και
ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής καθώς και Ερευνητές
αντίστοιχης βαθμίδας Ερευνητικών Ιδρυμάτων της ημε−
δαπής και της αλλοδαπής. Η κατάρτιση των Μητρώων
εσωτερικών και εξωτερικών μελών γίνεται με βάση όχι
μόνο το γνωστικό αντικείμενο της θέσης στην οποία
έχουν διορισθεί, αλλά και με βάση το συνολικό επιστη−
μονικό και ερευνητικό τους έργο.
2. Έως τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος,
τα Μητρώα εσωτερικών μελών και τα Μητρώα εξωτε−
ρικών μελών καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε
δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά ευρύτερες
περιοχές γνωστικών αντικειμένων από την Κοσμητεία
ύστερα από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων
της Σχολής, υποβάλλονται προς έγκριση στη Σύγκλητο
και δημοσιεύονται σε διακριτή θέση στον ιστότοπο του
Ιδρύματος.
3. Με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
«ΑΠΕΛΛΑ» και έως την έκδοση του Οργανισμού, τα Μη−
τρώα των εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Ιδρύ−
ματος καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αριθμ. Φ.122.1/1137/145793/Β2/9−10−2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/16−10−2013) και τις τυχόν μετα−
γενέστερες τροποποιήσεις αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
F
Αριθμ. 9452
(6)
Ένταξη υπηρετούντος μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε θέση Εργα−
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 18) του Ν. 4009/2011,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 (παρ. 9) του
Ν. 4076/2012
2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 (παρ. 2 και 3) και 79
(παρ. 4) του Ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/06.09.2011/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 περ. 2 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11.02.2014).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Ν. 4264/2014
(118/Α΄/15.05.2014).
5. Την αίτηση ένταξης του υπηρετούντος μέλους της
κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω−
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πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας
και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. Παππά Ευαγγελίας στην κα−
τηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ),
η οποία διαθέτει τα προσόντα για την ένταξη σε θέση
Ε.ΔΙ.Π.
6. Τη με αριθμ. πρωτ. 373/10.11.2014 απόφαση της Κο−
σμητείας της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και
Ανάπτυξης, για την ένταξη της ανωτέρω σε θέση Ερ−
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), η οποία
αποδέχεται την εισήγηση της Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής.
7. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. που θα
ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση
των μελών Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
8. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ−
ματος, διαπιστώνουμε:
την ένταξη, του κατωτέρω υπηρετούντος μέλους Ειδι−
κού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που
είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ και μεταπτυχιακού τίτλου
σπουδών συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης, διατηρώντας την κατά το χρόνο ένταξης του
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκ−
δοση των προβλεπομένων στην παραγρ. 6 του άρθρου
29 του Ν. 4009/2011 Π.Δ. ως εξής:
Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
Επώνυμο

Πατρώνυμο Τμήμα

Θέση
Ένταξης
Βιοτεχνολογίας Οργανική

Παππά
Νικόλαος
Ευαγγελία
Η θέση που κατέχει η ανωτέρω υπάλληλος μετατρέ−
πεται αυτοδίκαια σε αντίστοιχη θέση Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα
με το άρθρο 55, παρ. 2 του Ν. 4264/2014.
Με την πράξη αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις
βάρους του κρατικού προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ
F
Αριθμ. 617/7/18.11.2014
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά τις
απογευματινές ώρες των υπαλλήλων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.
κατά το έτος 2015.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΗΣ
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 14, του
Ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία
Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες
εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις της 81706/6085/06−10−1995 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, περί ιδρύσεως της Ανώνυμης Εταιρίας με
την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 872/1995).
3. Τις διατάξεις της 6951/1363/28−2−1996 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων «Έγκριση του καταστατικού της Ανώνυμης
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Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ». (ΦΕΚ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 1485/10−4−1996)
4. Τις διατάξεις του Ν.4164/2013 «Συμπλήρωση των
διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθ−
μίσεις»(ΦΕΚ Α΄ 56/2013).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3899/2010 «Επεί−
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης
της ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α΄ 212/17.12.10).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.) (ΦΕΚ Α΄ 314).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο − Βαθμολό−

γιο − εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012 −2015» με τις τροποποιήσεις αυτού.
8. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από
την απόφαση αυτή, δαπάνης προβλέπεται να ανέλθει
στο ποσό των 95.000 ευρώ περίπου, για το οποίο υπάρ−
χει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό της
Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. έτους 2015, αποφασίζουμε:
Α. Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης με
αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες για εκατόν ογδό−
ντα τέσσερις (184) υπαλλήλους της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε για το
2015 και μέχρι 120 ώρες για κάθε υπάλληλο ανά εξάμηνο.

Αναλυτικά οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης ανά Διεύθυνση της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. είναι:
Διεύθυνση
Γραφείο Προέδρου

Αριθμός Υπαλλήλων

Απογευματινές ώρες

2

240

Γραφείο Γενικού

1

120

Ανθρώπινου Δυναμικού

6

180

Οικονομικού

32

950

Προγραμματισμού και Επενδυτικών Προγραμμάτων

6

100

Διοικητικού

4

200

Λειτουργούντος Κτηματολογίου

56

2200

Έργων

37

1500

Ψηφιακών Συστημάτων Υπηρεσιών και Προώθησης Προϊόντων

30

2640

Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος

6

300

Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
Σύνολο
Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει, κατά περίπτωση, την
υπερωριακή απασχόληση, η οποία βεβαιώνεται για την
πραγματοποίηση της από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου
Δυναμικού, η δε κατανομή των ωρών στους υπαλλή−
λους θα γίνεται από τον αρμόδιο Διευθυντή, βάσει της
υφιστάμενης εγκριμένης διαδικασίας Δ2101 με τίτλο:
«Διαδικασία Διαχείρισης Υπερωριών».
Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται για
τους παρακάτω λόγους:
Το Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί κύρια προτεραιό−
τητα για την Ελληνική Πολιτεία, όπως τονίζεται και με
τις σχετικές διατυπώσεις που συμπεριλήφθηκαν στην
4η επικαιροποίηση του Προγράμματος Οικονομικής Στή−
ριξης, όπου ρητά αναφέρεται στο τμήμα «Διαρθρωτικές
αλλαγές για ενίσχυση της ανάπτυξης, ότι «... η κυβέρ−
νηση παρέχει επαρκείς πόρους για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης του κτηματολογίου....» έως το 2020. Σε
συνέχεια της εν λόγω διατύπωσης, στο νέο μνημόνιο
τέθηκαν νέοι στόχοι που επιβάλλουν την συνέχιση και
ολοκλήρωση του έργου σε εξαιρετικά έντονους ρυθ−
μούς. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το Στρατηγικό και
Επιχειρησιακό Σχέδιο δράσης της εταιρίας όπως δια−
μορφώθηκε για το διάστημα 2013−2020 εντός του 2015
προβλέπεται η υλοποίηση των κάτωθι:
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1) ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
α) Παρακολούθηση συμβάσεων σε εξέλιξη (επισκέψεις
στα γραφεία των αναδόχων σχημάτων στα πλαίσια
της διαδικασίας επίβλεψης, συμμετοχή σε κατά τόπους
ενημερωτικές συναντήσεις φορέων, επίγειοι έλεγχοι
(μετρήσεις) παραδοτέων). Αφορά τουλάχιστον 28 συμ−
βάσεις που μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί και υλο−

4

60

184

8.490

ποιούνται και επιπλέον 30 συμβάσεις που αναμένονται
ότι θα υπογραφούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Στις
ανωτέρω συμβάσεις δεν περιλαμβάνονται οι συμβάσεις
του μεγάλου διαγωνισμού που αφορούν στην κτηματο−
γράφηση του υπολοίπου της χώρας (ΚΤΗΜΑ 13).
β) Υποστήριξη διαγωνιστικής διαδικασίας.
Ο αυξημένος φόρτος στην υποστήριξη της διαγωνι−
στικής διαδικασίας στην οποία περιλαμβάνονται 4 δια−
γωνισμοί κτηματογράφησης προϋπολογισμού 111 εκ €,
186 εκ €, 572 εκ € και 26 εκ € αντίστοιχα, όπου έχουν
υποβληθεί 76 προσφορές από 32 διαγωνιζόμενα σχή−
ματα για 21 συμβάσεις, 54 προσφορές από 18 σχήματα
για 14 συμβάσεις, 61 προσφορές από 20 διαγωνιζόμενα
σχήματα για 28 συμβάσεις και 60 προσφορές από 27
διαγωνιζόμενα σχήματα για 3 συμβάσεις αντίστοιχα,
καθώς και ενός αριθμού άλλων διαγωνισμών, υποστη−
ρικτικών της κτηματογράφησης, που έχουν ήδη προ−
κηρυχθεί ή πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του έτους,
θα πρέπει να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικό.
2) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
α) Έναρξη Λειτουργίας Κτηματολογίου σε νέους ΟΤΑ.
Εντός του 2015 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργί−
ας ΟΤΑ (προ Καποδίστρια) στους οποίους εντάσσονται
16 μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία και μάλιστα
διάσπαρτα σε όλη την έκταση της χώρας. Ο εν λόγω
σχεδιασμός επιβάλλει αυξημένο φόρτο εργασίας όχι
μόνο στην αρμόδια Δ/νση Λειτουργούντος Κτηματολο−
γίου αλλά και στις υποστηρικτικές Δ/νσεις της εταιρίας
όπως η Δ/νση Οικονομικού, Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ
γιατί απαιτούνται πλήθος εργασιών που σχετίζονται
με την αρχική εγκατάσταση των Κτηματολογικών Γρα−
φείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β) Υποστήριξη Λειτουργίας Κτηματολογίου. Το υπάρ−
χον προσωπικό το οποίο καλύπτει τις 349 περιοχές
που έχουν ενταχθεί στο Κτηματολόγιο, θα πρέπει να
επωμισθεί και την υποστήριξη των νέων 30 περιοχών
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και πολύ μεγάλοι ΟΤΑ
(π.χ. Αλεξανδρούπολη, Κηφισιά).
3) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Η αρμόδια Δ/νση της εταιρίας έχει επιφορτισθεί με
τη διενέργεια των διαγωνισμών, την αξιολόγηση, την
επίβλεψη, τον έλεγχο και την παραλαβή των έργων
κατάρτισης των Δασικών Χαρτών όλης της χώρας και
το αρμόδιο προσωπικό της Διεύθυνσης ανέρχεται σε
μόλις 11 άτομα.
4) ΤΕΧΝΙΚΗ − ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
α) Η εταιρία υλοποιεί και στη συνέχεια υποστηρίζει
σε καθημερινή βάση με ίδιους πόρους και πρωτότυπο
λογισμικό τόσο τη σύνταξη (κτηματογράφηση) όσο και
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τη λειτουργία του Κτηματολογίου. Το λογισμικό αυτό
διαρκώς αναβαθμίζεται προσφέροντας νέες υπηρεσίες
και εργαλεία όχι μόνο στο προσωπικό της εταιρίας
(έλεγχοι παραδοτέων, φόρτωση παραδοτέων με νεώ−
τερη γραμμογράφηση, υποστήριξη και παρακολούθηση
τελών κτηματολογίου) αλλά και σε πολίτες (υποβολές
στοιχείων μέσω διαδικτύου), Δημόσιες Υπηρεσίες και
επαγγελματικές ομάδες.
β) Η υλοποίηση των παραπάνω επιβαρύνει με αυξη−
μένο φόρτο εργασίας και όλες τις υπόλοιπες Δ/νσεις
της εταιρίας που υποστηρίζουν ουσιαστικά την εύρυθ−
μη λειτουργία της εταιρίας για την εκπλήρωση του
στόχου της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
30 €

−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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