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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 

34Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. Τα άρθρα 3, 4 του ν. 1409/83 (ΦΕΚ 199Α) «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση των διατάξεων ν.δ. 131/1974 (ΦΕΚ 
320Α) «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γε−
ωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτική παραγωγή»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 
247Α) «Δημόσιο Λογιστικό ελέγχου δαπανών»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα»

5. Το π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160Α/10−8−2012) περί τροποποί−
ησης του π.δ .85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»

6. Την από 18 Δεκεμβρίου 2012 πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου «κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικο−
νομική ανάπτυξη της χώρας» (ΦΕΚ Α΄246)

7. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Καν(ΕΚ) 1224/2009 
του Συμβουλίου για εγκατάσταση συσκευών που επιτρέ−
πουν τον αυτόματο εντοπισμό και αναγνώριση σκαφών 
από Σύστημα Παρακολούθησης Σκαφών, στα σκάφη 
ολικού μήκους 12 μέτρων ή περισσότερο και κάτω των 
15 μέτρων

8. Τον εκτελεστικό Καν(ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής, 
για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου.

9. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ)861/2006 του Συμβουλίου 
«για τη θέσπιση κοινών χρηματοδοτικών μέτρων για την 
εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής καθώς και 
στον τομέα του Δικαίου της Θάλασσας».

10. Τις διατάξεις του Καν(ΕΚ) 391/2007 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερειακών κανόνων εφαρμογής 
του Καν(ΕΚ)861/2006.

11. Την αριθμ. 2011/431/ΕΕ απόφαση της Επιτροπής της 
11ης Ιουλίου 2011 «περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της 
Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον 
έλεγχο, την επιθεώρηση και την επιτήρηση της αλιείας 
για το 2011».

12. Την υπ’ αριθμ. 41215/ΔΕ 6602−23/9/2011 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (τροποποίηση 01 της ΣΑΕ 086/8 με κωδικό 
έργου 2011ΣΕ08680015).

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε, 
συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων 
(1.050.000) ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Στην υποχρέωση εφαρμογής των διατάξεων του 
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Αριθμ. 9112.7/7/2012 (1)
  Καθορισμός υπόχρεων αλιευτικών σκαφών, διαδικασι−

ών και ειδικών δικαιολογητικών παροχής και δικαι−
ολόγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά και 
τοποθέτηση συσκευών αυτόματου εντοπισμού σε 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη. 
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άρθρου 9 του Καν(ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου υπό−
κεινται από 1η Ιανουαρίου 2012 όλα τα ελληνικά επαγ−
γελματικά αλιευτικά σκάφη που είναι εγγεγραμμένα 
στο Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΚΑΜ) και είναι συνο−
λικού μήκους 12 μέτρων ή περισσότερο και κάτω των 
15 μέτρων.

2. Για τη αγορά και τοποθέτηση στα προαναφερόμενα 
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη συσκευών πλήρους 
λειτουργίας που επιτρέπουν τον αυτόματο εντοπισμό 
του σκάφους και την αναγνώριση του από το Σύστημα 
Παρακολούθησης Σκαφών μέσω της διαβίβασης του 
γεωγραφικού του στίγματος ανά τακτά χρονικά δια−
στήματα, χορηγείται οικονομική ενίσχυση υπό τις προ−
ϋποθέσεις των ακόλουθων παραγράφων.

3. Οι πλοιοκτήτες των επαγγελματικών αλιευτικών 
σκαφών της παραγράφου 1, προκειμένου να λάβουν 
την οικονομική ενίσχυση, υποβάλλουν δια των αρμόδι−
ων Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας υπεύθυνων για 
τη χορήγηση άδειας του επαγγελματικού αλιευτικού 
σκάφους, στη Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπ. Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αίτηση (σύμφωνα με το 
συνημμένο Υπόδειγμα Ι) συνοδευόμενη από:

α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας αλιείας 
του σκάφους σε ισχύ.

β) Πρωτότυπο τιμολόγιο−δελτίο αποστολής για την 
προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής αυτόματου εντο−
πισμού του αλιευτικού σκάφους (VMS).

γ) Απόδειξη εξόφλησης του τιμολογίου προμήθειας 
και τοποθέτησης της συσκευής, σύμφωνα με την παρ.3 
του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.

δ) Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου (Κέντρο Παρακολούθησης 
Αλιείας) ότι εξασφαλίστηκε η λειτουργία της συσκευής 
χωρίς την ύπαρξη τεχνικών προβλημάτων με το κεντρι−
κό σύστημα.

Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, 
οι συσκευές θα πρέπει να πληρούν τους όρους που 
προβλέπονται στον Καν(ΕΚ)2244/2003 της Επιτροπής, 
όπως αντικαταστάθηκε από τον Καν(ΕΚ)404/2011 της 
Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων όσον 

αφορά τα δορυφορικά συστήματα παρακολούθησης 
σκαφών και ειδικότερα τις τεχνικές προδιαγραφές του 
Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας, συνέχεια των διαδι−
κασιών αναβάθμισης που υλοποιούνται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου .

ε) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα (ατομική 
και σκάφους).

4. Η Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας, μετά την προσκόμι−
ση των ανωτέρω δικαιολογητικών, ελέγχει την τήρηση 
των προϋποθέσεων χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης 
για την αγορά και τοποθέτηση της συσκευής αυτόμα−
του εντοπισμού του αλιευτικού σκάφους και προχωρά 
στην υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με τον τελικό 
αποδέκτη της οικονομικής ενίσχυσης (σύμφωνα με το 
συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ).

5. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται με 
Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Αλιείας, 
η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

•Το όνομα του Τελικού Αποδέκτη − πλοιοκτήτη του 
επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους

• Τα στοιχεία του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
• Τον κωδικό ΣΑΕ στον οποίο είναι ενταγμένο το έργο
• Το επιλέξιμο κόστος του έργου
6. Οι δαπάνες που αφορούν την προμήθεια και εγκα−

τάσταση των συσκευών αυτόματου εντοπισμού των 
σκαφών είναι επιλέξιμες μέχρι του ποσού των 2.500 
€/ανά σκάφος, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το 
ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο.

7. Η πληρωμή γίνεται μέσω υπολόγου ο οποίος εκδίδει 
επιταγή της Τράπεζας της Ελλάδας στο όνομα του Τε−
λικού Αποδέκτη − δικαιούχου της οικονομικής ενίσχυσης. 
Ο τελικός αποδέκτης παραλαμβάνει την επιταγή με 
την προσκόμιση γραμματίου είσπραξης ή εξοφλητικής 
απόδειξης.

8. Στα πλαίσια της παρούσας οι συνολικές επιλέξιμες 
δαπάνες ανέρχονται σε ένα εκατομμύριο πενήντα χιλιά−
δες ευρώ (1.050.000 €). Η μέγιστη κοινοτική συμμετοχή 
ανέρχεται σε εννιακόσιες σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ 
(945.000 €). Η μέγιστη εθνική συμμετοχή ανέρχεται σε 
εκατόν πέντε χιλιάδες ευρώ (105.000 €).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
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      Αριθμ. Απόφ. 95 /2012 (2)
Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας σε μό−

νιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙ−
ΛΟΧΙΑΣ» ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α., για το έτος 2013.

   Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ (ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/ Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3584/2007 
«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις 
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονο−
μικής στρατηγικής 2012−2015» 

4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/97.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 
85/11−04−2012 τ.Α΄)

6. Την αρ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών

7. Την αριθμ. 57/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Αμφιλοχίας (ΦΕΚ 1033/27−5−2011 τεύχος Β) και τη 
διόρθωση σφαλμάτων αυτής (ΦΕΚ 1835/17−8−2011 τεύχος 
Β) περί συγχώνευσης νομικών προσώπων Δήμου Αμφι−
λοχίας και σύσταση νέου Νομικού Προσώπου 

8. Τον ΟΕΥ του Ν. Π. (ΦΕΚ 3170/29−11−2012 τΒ΄)
9. Την ανάγκη κατά την οποία οι υπάλληλοι του Ν.Π. 

μας καλούνται να εργαστούν υπερωριακά πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση των 
έκτακτων και απρόβλεπτων περιπτώσεων 

10. Το γεγονός ότι στο Νομικό Πρόσωπο υπηρετεί 
μικρός αριθμός μόνιμων υπαλλήλων σε κάθε υπηρεσία.

11. Το γεγονός ότι απαιτείται πρόσθετη και υπερωρι−
ακή απασχόληση του προσωπικού για την κάλυψη των 
παρακάτω αναγκών του Ν.Π.

α) Την εμφάνιση της φιλαρμονικής σε Θρησκευτικές 
εορτές και πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και του 
Ν.Π.

β) την ανάγκη για την παράδοση μαθημάτων και στις 
Δημοτικές Ενότητες Ινάχου και Μενιδίου

γ) την ανάγκη του προσωπικού του δημοτικού στα−
δίου να παραβρίσκεται σε διάφορες εκδηλώσεις τις 
απογευματινές ώρες 

12. Το γεγονός ότι κανένας από τους υπαλλήλους που 
θα εργασθούν υπερωριακά δεν κατέχει θέση Γενικού 
Διευθυντή ή Διευθυντή.

13. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με αυτή 
την απόφαση υπολογίζεται περίπου 4.000,00 Ευρώ και 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 15−6012.001, 
15−6022.001, του Προϋπολογισμού του Ν. Π. έτους 2013.

(Η προκύπτουσα δαπάνη δεν θα υπερβαίνει κατά μήνα 
το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμμένων πιστώσεων), 
αποφασίζει:

Καθιερώνει Υπερωριακή απασχόληση μέσα στα 
όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του 
Ν. 4024/2011 για τους μήνες Ιανουάριο έως Δεκέμβριο 
του έτους 2013, ως εξής:

1. ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή εργασία 

μέχρι την 22η ώρα
Για έναν (1) υπάλληλο της κάτωθι ειδικότητας μέχρι 

είκοσι (20) ώρες το μήνα απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης 

1. ΔΕ Μουσικός ένας (1) υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 
1. Υπερωριακή απασχόληση για απογευματινή εργασία 

μέχρι την 22η ώρα
Για δύο (2) υπαλλήλους των κάτωθι ειδικοτήτων και 

μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά υπάλληλο 
1. ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ένα (1) υπάλληλο
2. ΥΕ 16 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων ένα (1) υπάλ−

ληλο 
Η έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής των υπηρεσιών 

θα γίνεται κατόπιν βεβαίωσης της υπηρεσίας για τις 
ώρες απασχόλησης εκάστου υπαλλήλου. 

Η ονομαστική κατανομή των ανωτέρων ωρών θα γίνει 
με νεότερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αμφιλοχία, 18 Δεκεμβρίου 2012

Η Πρόεδρος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΗ
F

    Αριθμ. 20127222 (3)
Ορισμός Εκκαθαριστή Αποδοχών με τον αναπληρωτή του.

   Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 377/89 (ΦΕΚ 166/τ.Α΄/16−6−89) 

που κυρώθηκε με το Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/31−7−90) 
«Μετονομασία της ΑΒΣΠ σε Πανεπιστήμιο Πειραιώς»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδ. στ΄ του 
Ν. 2083/92.

3. Το άρθρο 1 του Ν. 2083/92, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 7 του Ν. 2158/93.

4. Το άρθρο 11 του Ν. 2690/96 «Κύρωση Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3469/2006.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3549/2007.
7. Το άρθρο 5 και το άρθρο 80 παρ. 22α του 

Ν. 4009/2011.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 4009/2011, όπως 

ισχύει με το άρθρο 12 του Ν. 4076/2012.
9. Την αριθμ. Φ.122.1/759/109090/Β2/18−9−2012 εγκύκλιο 

του Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘΠΑ.
10. Την αριθμ. Φ.120.61/14/87232/Β2/28−7−2008 πράξη του 

ΥΠΕΠΘ − «Ανακοίνωση εκλογής Πρυτανικών Αρχών» (352 
ΦΕΚ/τ.ΥΟΔΔ/11−8−2008).

11. Την αριθμ. 20085520/22−9−2008 απόφαση του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εκχώρηση αρμοδιο−
τήτων και δικαιώματος υπογραφής στους Αντιπρυτάνεις 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1985 ΦΕΚ/τ.Β’/24−9−2008)».

12. Την αριθμ. 20085540/23−9−2008 απόφαση του Πρύ−
τανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στους Προϊστα−
μένους των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς» 
(2043 ΦΕΚ/τ.Β΄/3−10−2008).
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13. Την από 13−12−2012 απόφαση του Πρυτανικού Συμ−
βουλίου − Ορισμός Εκκαθαριστή Αποδοχών.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Πανεπι−
στημίου, αποφασίζουμε:

Τον ορισμό της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Διοικητικού, 
ως νέου Εκκαθαριστή Αποδοχών και τον Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, ως Ανα−
πληρωτή Εκκαθαριστή Αποδοχών, από 1−1−2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 20 Δεκεμβρίου 2012

  Ο Πρύτανης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
F

(4)
   *Μεταφορά θέσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε προ−

σωποπαγή.

  Με την υπ’ αριθμ. Φ.ΔΔ.1/1.14/3830/3−12−2012 απόφαση 
του Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ−
ματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 του 
Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α΄/1983) όπως αντικαταστάθηκε 
και ισχύει με την παρ. 2 του κεφαλαίου Α του άρθρου 
4 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2001), τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/4−9−2009 τ.Α΄) και 
του άρθρου 78, παρ. 6, εδαφ. γ του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/6−9−2011, τ. Α'), μονιμοποιείται ο Νικολάου Σπυρίδων 
του Αθανασίου σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών ειδικότη−
τας «Πληροφορικής με εξειδίκευση στα δίκτυα υπολο−
γιστών» του Τμήματος Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Υπολογιστών του Παραρτήματος Καστοριάς του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας.

Η θέση του μετατρέπεται αυτοδικαίως σε προσω−
ποπαγή θέση μόνιμου Καθηγητή Εφαρμογών σύμφωνα 
με την παρ. 6, εδαφ. γ του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/6−9−2011, τ.Α΄).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1329/Γ΄/17.12.2012.

  Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
F

(5)
    *Μεταφορά θέσης από το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στον ΟΑΕΔ.

  Με την αριθμ. Β143845/21−11−2012 κοινή απόφαση του 
Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ−
ναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και του Προέδρου του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ.71,73 
και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09−07−2007) και τις 
διατάξεις της παρ.5 του αρθ. 35 του Ν. 4024/2011, ύστε−
ρα από την αριθμ. 2332/512/30−11−2010 απόφαση του 
Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατόπιν της αριθμ. 

Β130706/17−08−10/19−08−10 ανακοίνωσης − πρόσκλησης 
του Ο.Α.Ε.Δ. για μετάταξη υπαλλήλων στον Οργανισμό, 
μετατάσσεται η Λιούρτα Αναστασία του Αθανασίου μό−
νιμη υπάλληλος του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. του κλάδου ΤΕ Δ/
κού − Λογ/κού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης της, 
στον ίδιο κλάδο ΤΕ Δ/κού − Λογ/κού με βαθμό Ε' και με 
το 2° μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού, για τις 
ανάγκες του ΚΠΑ2 25ης Μαρτίου Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. δέσμευσης δαπάνης του Ο.Α.Ε.Δ. 
Β140535/25−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1323/Γ΄/14.12.2012.

   Ο Διοικητής Ο Πρόεδρος
 του O.A.E.Δ. του Δ.Σ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

 Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
F

(6)
    *Μεταφορά θέσης από τον Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. στον ΟΑΕΔ.

  Με την αριθμ. Β143847/21−11−2012 κοινή απόφαση του 
Διοικητή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυ−
ναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και του Προέδρου του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ.71,73 
και 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26Α/09−07−2007) και τις 
διατάξεις της παρ.5 του αρθ.35 του Ν. 4024/2011, ύστε−
ρα από την αριθμ. 2332/512/30−11−2010 απόφαση του 
Β΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου και κατόπιν της αριθμ. Β 
130706/17−08−10/19−08−10 ανακοίνωσης − πρόσκλησης του 
Ο.Α.Ε.Δ. για μετάταξη υπαλλήλων στον Οργανισμό, με−
τατάσσεται ο Ζαφειριάδης Αντώνιος του Θεοδώρου 
μόνιμος υπάλληλος του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. του κλάδου ΤΕ Δ/
κού − Λογ/κού με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του, 
στον ίδιο κλάδο ΤΕ Δ/κού − Λογ/κού με βαθμό Δ' και με 
το Γ μισθ. Κλιμάκιο του βαθμού αυτού, για τις ανάγκες 
του ΚΠΑ2 Πύλης Αξιού Θεσσαλονίκης.

(Αριθμ. βεβ. δέσμευσης δαπάνης του Ο.Α.Ε.Δ. 
Β140537/25−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1323/Γ΄/14.12.2012.

  Ο Διοικητής Ο Πρόεδρος
 του O.A.E.Δ. του Δ.Σ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω

 Η. ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
       Στην αριθμ. Δ.Δ2/4381/Φ.007/16−11−2011 απόφαση της 

Πρυτάνεως του Ιονίου Πανεπιστημίου που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 3134/τ.Β΄/30−12−2011, στη σελίδα 44702, στον 
Πίνακα Β στην 1η στήλη και στην 7η γραμμή της στήλης 
αυτής εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο:

«TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»,
στο ορθό: «TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ».

  (Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)
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Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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