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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22998
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1175/17−01−1997 απόφασης
του Υφυπουργού Πολιτισμού περί εγκρίσεως Κώδι−
κα Ιπποδρομιών (άρθρο 17).
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ιδίως
του άρθρου 52, παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση αα (ΦΕΚ
98Α΄).
β) του A.N. 399/1968 «περί τροποποιήσεως των διατά−
ξεων του A.N. 858/1937 περί Φιλίππου Ενώσεως» (ΦΕΚ
102 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
άρθρο 2 του Ν. 191/1975 (ΦΕΚ 225 Α΄) και το άρθρο 8 του
Ν. 665 /1977 (ΦΕΚ 225 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρ−
θρο 10 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α΄) και με την αρ.2 του
άρθρ.86 του Κεφαλαίου Γ΄ του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).
2. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄),
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 3 αυτού όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄).
3. Του Π.Δ 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).
4. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134 Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 175537/25484/22410/11363/08−07−2014
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισμού και Αθλητισμού περί «ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ιωάννη
Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού Αγγελική Γκερέκου» (ΦΕΚ 1864 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 1175/17−01−1997 υπουργική απόφαση
περί «Εγκρίσεως Κώδικα Ιπποδρομιών» (ΦΕΚ 66 Β΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7. Την υπ’ αριθμ. 9 απόφαση που περιλαμβάνεται στο
υπ’ αριθμ.2/14−03−2014 πρακτικό του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του άρθρου 17 του Κώδικα Ιππο−
δρομιών, το οποίο πλέον κωδικοποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 17
Οι Ελλανοδίκες αποφασίζουν για όλα τα θέματα που
προκύπτουν κατά τη διάρκεια της κάθε ημέρας. Οι απο−
φάσεις τους εκδίδονται μετά την ιπποδρομία και μόνο
σε ειδικές περιπτώσεις το αργότερο μέχρι την επόμε−
νη ιπποδρομιακή ημέρα. Αν απαιτηθεί περισσότερος
χρόνος για την εξέταση και λήψη απόφασης ή εάν η
επόμενη ιπποδρομιακή ημέρα αναβληθεί ή ματαιωθεί, τα
θέματα που εκκρεμούν παραπέμπονται στην Επιτροπή
Ιπποδρομιών, με αιτιολογημένη αναφορά.
Η εφαρμογή του παραπάνω άρθρου του Κώδικα Ιπ−
ποδρομιών θα αρχίσει από τη δημοσίευση του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. Δ3/Β/23254/6100
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ3/Β−Δ14/Β/41696/9658/
30−10−2007 απόφασης του Διοικητή της Υπηρεσί−
ας Πολιτικής Αεροπορίας «Έγκριση των προγραμ−
μάτων εκπαίδευσης των Αερολιμενικών Υπαλλήλων
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της διδα−
κτέας ύλης».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν.211/1947, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση
του Σικάγου «περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας».
2. Το Παράρτημα 18 (ANNEX 18) της Σύμβασης του
Σικάγου περί «Ασφαλούς αερομεταφοράς επικίνδυνων
υλικών».
3. Το Ν.Δ. 714/1970 (ΦΕΚ 238/Α΄/1970) περί «Ιδρύσεως
Δ/νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ−
γκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1340/1983
(ΦΕΚ 35/Α΄/1983).
4. Το Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ 250/Α΄/1988) περί «Κύρωσης
του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου».
5. Το Π.Δ. 56/1989 (ΦΕΚ 28/Α΄/01−02−1989) «περί Οργα−
νισμού της ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18/Α΄/17−02−2011) περί «Αναδι−
οργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
άλλες διατάξεις».
7. Το Ν. 1951/1991 και το Π.Δ 409/1993 (ΦΕΚ 174 Α΄
5/10/93) «Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας του ΥΠΜΕ».
8. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄/25−06−2013) περί «Δι−
ορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α΄/25−06−2013) περί «Τρο−
ποποίησης του π.δ. 85/2012 (Α΄141)− Ίδρυση Υπουργείου

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείο Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουρ−
γείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
10. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Μεταφορών και Επικοινωνιών Δ3/Β/28168/495029−6−1999
(ΦΕΚ/Β΄/1463/20−7−1999) περί έγκρισης προγραμμάτων
Εκπαίδευσης των Αερολιμενικών ΥΠΑ καθώς και της
αντίστοιχης ύλης.
11. Την αριθμ. Δ10/Α/16615/1156/9−5−06 απόφαση για
εσωτερική διάθρωση του Τμήματος Επιμόρφωσης
Αερολιμενικών, Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και
Τηλεπικοινωνιακών της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας
(ΦΕΚ 634/Β΄).
12. Την υπ’ αριθμ. Δ10/Α/50277/2655/04−12−2008
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω−
νιών, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Δ10/Α/
2450/144/27−01−2011, Δ10/Α/17010/1145/02−06−2011 και
Δ10/Α/30614/1565/16−10−2013 αποφάσεις του Υπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «Μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής (Με εντολή
Υπουργού) στους Διοικητή, Υποδιοικητές, Γενικούς Δι−
ευθυντές και λοιπούς Προϊσταμένους της Υ.Π.Α. (ΦΕΚ
2539/Β΄/2008, ΦΕΚ 108/Β΄/2011, ΦΕΚ 1198/Β΄/2011 και ΦΕΚ
2718/Β΄/24−10−2013 αντίστοιχα).
13. Τις διαπιστούμενες ανάγκες της Υπηρεσίας, σε
συνδυασμό με τα ευρήματα του προγράμματος USOAP
του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας
όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο «FINAL REPORT ON
COMPREHENSIVE SYSTEMS APPROACH AUDIT OF THE
CIVIL AVIATION SYSTEM OF THE HELLENIC REPUBLIC
(15 to 24 April 2013)»
14. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Β−Δ14/Β/41696/9658/30−10−2007
(ΦΕΚ Β΄ 2278) απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας, «Έγκριση των προγραμμάτων
εκπαίδευσης των Αερολιμενικών Υπαλλήλων της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της διδακτέας ύλης».
Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Μόνο
Μετά την παράγραφο 4 της υπ’ αριθμ. Δ3/Β−
Δ14/Β/41696/9658/30−10−2007 (ΦΕΚ Β΄ 2278) απόφαση του
Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας «Έγκριση
των προγραμμάτων εκπαίδευσης των Αερολιμενικών
Υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και
της διδακτέας ύλης», προστίθεται παράγραφος 4.α. ως
εξής:
«4.α. Στους αερολιμενικούς υπαλλήλους που υπηρε−
τούν στις Διευθύνσεις (Δ1) Αεροπορικής Εκμετάλλευσης
και (Δ3) Αερολιμένων της Γενικής Διεύθυνσης Αερομε−
ταφορών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, των
οποίων οι αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, αφορούν σε θέ−
ματα «επικίνδυνων υλικών» (Dangerous Goods), θα παρέ−
χεται επαναληπτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης (REFRESH
COURSE), ανά διετία, σύμφωνα με την εκπαιδευτική ύλη
του μαθήματος υπ’ αριθμ. 21. ΕΛΕΓΧΟΣ − ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ του παραρτήματος Α «ΕΚΠΑΙ−
ΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Η Διεύθυνση Αερολιμένων (Δ3) θα τηρεί
αρχείο των εκπαιδεύσεων και επανεκπαιδεύσεων των
αναφερομένων υπαλλήλων».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθμ. Δ3/Β−Δ14/Β/
41696/9658/30−10−2007 απόφαση του Διοικητή της Υπη−
ρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014
Ο Διοικητής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΟΥΚΗΣ
F
Αριθμ. 57170
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41023/15.5.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄
1307/22.5.2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση
και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο
την απάντηση σε ερωτηματολόγιο αυτό−αξιολόγη−
σης από τα Ηνωμένα Έθνη, στο πλαίσιο του Μηχα−
νισμού Επισκόπησης Εφαρμογής της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για την Καταπολέμηση της Δια−
φθοράς (UNCAC) και την υποστήριξη των απαντή−
σεων ενώπιον των εξεταστών − αξιολογητών κατά
τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης αξιολόγησης» −
Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του Ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ
Α΄ 242),
β) του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015» και
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 3469/2006 «Εθνι−
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
2) Την υπ’ αριθμ. 41023/15.5.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1307/22.5.2014)
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και
συγκροτήθηκε η εν θέματι Ομάδα Εργασίας.
3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4911/6/2−δ΄Α.Μ.Υ. 1048/22.7.2014
έγγραφο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
4) Το γεγονός ότι ο Αστυνόμος Β΄ Μαργαρίτης Κωστα−
ρέλος του Δημητρίου, αναπληρωτής του Αστυνομικού
Υποδιευθυντή Κωνσταντίνου Παναγιωτόπουλου του Λε−
ωνίδα στην ως άνω Ομάδα Εργασίας, μετατέθηκε από
την Υπηρεσία του.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 41023/15.5.2014 (ΦΕΚ τ.
Β΄ 1307/22.5.2014) απόφαση ως εξής:
Στην Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την απάντηση
σε ερωτηματολόγιο αυτό−αξιολόγησης από τα Ηνω−
μένα Έθνη, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Επισκόπησης
Εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για
την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (UNCAC) και την
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υποστήριξη των απαντήσεων ενώπιον των εξεταστών −
αξιολογητών κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επίσκεψης
αξιολόγησης αντικαθίσταται ο Αστυνόμος Β΄ Μαργα−
ρίτης Κωσταρέλος του Δημητρίου, αναπληρωτής του
Αστυνομικού Υποδιευθυντή Κωνσταντίνου Παναγιωτό−
πουλου του Λεωνίδα και στη θέση του ορίζεται η Αστυ−
νόμος Β΄ Μαρία Τσαντηράκη του Ιωάννη.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 41023/15.5.2014 (ΦΕΚ
τ.Β΄ 1307/22.5.2014) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. απόφ. 723/2
(4)
Καθορισμός της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής
των Δηλώσεων Εγκατάστασης Τυποποιημένων Κα−
τασκευών Κεραιών.
Η ΕΘΝΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕIΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α. το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών, Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/10.4.2012),
β. το Ν. 2801/2000 «Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 46/Α΄/2000), όπως ισχύει,
γ. το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/2011),
δ. την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 11926/261 «Ει−
δική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η
εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών»
(ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011),
ε. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 629/9/17−11−2011 «Κα−
νονισμός καθορισμού των επιμέρους διαδικασιών και
των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της
διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατασκευών
κεραιών, κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφα−
σης αριθμ. 11926/261 ΦΕΚ/453/Β΄/22.3.2011» (ΦΕΚ 3037/
Β΄/30.12.2011),
στ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13−11−2012 «Έναρξη
Λειτουργίας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής
Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ) Χορήγησης Αδειών Κατασκευών Κε−
ραιών» (ΦΕΚ 3295/Β΄/11−12−2012),
ζ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19−7−2012 «Κανο−
νισµός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (ΦΕΚ
2529/Β΄/17−9−2012),
η. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται ότι η διαδικτυ−
ακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ δύναται να χρησιμοποιηθεί
για την ηλεκτρονική υποβολή των Δηλώσεων Εγκατά−
στασης Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών (ΤΚΚ), για
την εξέταση των Δηλώσεων Εγκατάστασης ΤΚΚ από τις
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αρμόδιες υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής πρόσβασης, για
τη χορήγηση Βεβαίωσης Ορθής Υποβολής της Δήλωσης
Εγκατάστασης ΤΚΚ, για την τήρηση σε ηλεκτρονική
μορφή των σχετιζόμενων με τις τυποποιημένες κατα−
σκευές κεραιών στοιχείων του Εθνικού Μητρώου Κεραι−
οσυστημάτων και για τη δημοσιοποίηση των σχετικών
στοιχείων και εγγράφων.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για κάθε όρο της παρούσας, ισχύουν οι ορισμοί που
περιλαμβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση αριθμ.
11926/261/2011 (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3. 2011), την απόφαση της
ΕΕΤΤ ΑΠ 629/9/17−11−2011 (ΦΕΚ 3037/Β΄/30.12.2011), την
απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 672/1/13−11−2012 (ΦΕΚ 3295/Β΄/
11−12−2012), την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 661/2/19−7−2012
(ΦΕΚ 2529/Β΄/17−9−2012) και το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/
Α΄/10.4.2012).
Άρθρο 3
Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων
Εγκατάστασης ΤΚΚ
1. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στους δηλούντες
να καταχωρίσουν με ηλεκτρονικό τρόπο τα στοιχεία
της Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ και να αναρτήσουν τα
συνοδευτικά της Δήλωσης έγγραφα και δικαιολογητικά.
Μετά την τελική υποβολή της Δήλωσης Εγκατάστασης
ΤΚΚ που μπορεί να γίνεται από τελικούς χρήστες του
ΣΗΛΥΑ με ρόλο Τεχνικού Υπευθύνου αποδίδεται αυτό−
ματα αριθμός πρωτοκόλλου. Μετά την τελική υποβολή
το περιεχόμενο της Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ δεν
τροποποιείται.
2. Το ΣΗΛΥΑ παρέχει τη δυνατότητα στην ΕΕΤΤ και
τους λοιπούς αρμόδιους φορείς που έχουν εγγραφεί
στο ΣΗΛΥΑ, ιδίως την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
(ΥΠΑ), την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, την αρμόδια
Περιφέρεια (ή την κατά περίπτωση αρμόδια για περι−
βαλλοντικά θέματα κεραιών υπηρεσία) και την Ελληνική
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ):
i. να εξετάζουν μέσω διαδικτυακής πρόσβασης την
Δήλωση και τα συνοδευτικά έγγραφα στο πλαίσιο άσκη−
σης των αρμοδιοτήτων τους,
ii. να ενημερώνουν το ΣΗΛΥΑ με το αποτέλεσμα της
εξέτασης επισυνάπτοντας τυχόν έγγραφα ή/και διοι−
κητικές πράξεις,
iii. να επιστρέφουν μέσω του ΣΗΛΥΑ την Δήλωση στον
δηλούντα για την παροχή διευκρινήσεων ή πρόσθετων
πληροφοριών.
3. Το ΣΗΛΥΑ τηρεί με ηλεκτρονικό τρόπο το ιστορι−
κό κάθε Δήλωσης που περιλαμβάνει τις πράξεις που
γίνονται κατά την εξέταση μίας Δήλωσης. Το ιστορικό
είναι διαθέσιμο σε όλους του χρήστες που συμμετέχουν
στη διαδικασία υποβολής και εξέτασης της Δήλωσης.
4. O δηλών υποχρεούται να κοινοποιήσει τη Δήλωση
Εγκατάστασης ΤΚΚ σε κάθε αρμόδια υπηρεσία, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της κοινής υπουργικής
απόφασης αριθμ. 11926/261/2011 (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011),
που δεν διαθέτει πρόσβαση στο ΣΗΛΥΑ και να ενημε−
ρώσει το ΣΗΛΥΑ με το αντίστοιχο αποδεικτικό κοινο−
ποίησης.
5. Για τους αρμόδιους φορείς που δεν είναι ενταγμέ−
νοι στο ΣΗΛΥΑ η επισύναψη της ηλεκτρονικής μορφής
των σχετικών εγγράφων στο σύστημα γίνεται από τον
δηλούντα αμέσως μετά την κοινοποίησή τους.

6. Από το ΣΗΛΥΑ μπορεί να εκδίδεται αυτόματα Βεβαί−
ωση για την ορθή υποβολή της Δήλωσης Εγκατάστασης
της ΤΚΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (με) του
άρθρου 12 του Ν. 4070/2012.
7. Αρμόδιος για τη χορήγηση Βεβαίωσης για την ορθή
υποβολής Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ, κατόπιν σχε−
τικού ελέγχου από την υπηρεσία της ΕΕΤΤ, ορίζεται
ο αρμόδιος για τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ.
8. Στον αρμόδιο για τον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών Αντιπρόεδρο της ΕΕΤΤ μεταβιβάζεται η
άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:
i. Της παρ. 5 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής
απόφασης αριθμ. 11926/261 (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011) περί
απόρριψης της Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ.
ii. της παρ. 1 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής
απόφασης αριθμ. 11926/261 (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011) περί
παύσης ισχύος της Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ.
Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις − Έναρξη ισχύος
1. Για τους δηλούντες και τους φορείς του δημοσίου
τομέα και τους τελικούς χρήστες αυτών που έχουν
εγγραφεί στο ΣΗΛΥΑ πριν την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας δεν απαιτείται η εκ νέου εγγραφή τους στο
ΣΗΛΥΑ για τη συμμετοχή στη διαδικασία υποβολής και
εξέτασης των Δηλώσεων Εγκατάστασης ΤΚΚ μέσω του
ΣΗΛΥΑ.
2. Δηλώσεις Εγκατάστασης ΤΚΚ που έχουν υποβληθεί
στο ΣΗΛΥΑ μετά την ημερομηνία της παρούσας απόφα−
σης και πριν την έναρξη ισχύος της θεωρούνται έγκυρες.
Το προβλεπόμενο στην παρ. 4 του άρθρου 6 της κοινής
υπουργικής απόφασης αριθμ. 11926/261/2011 (ΦΕΚ 453/
Β΄/22.3.2011) χρονικό διάστημα του τριµήνου από την
κατάθεση της ∆ήλωσης άρχεται από την ημερομηνία
οριστικής υποβολής στο ΣΗΛΥΑ, όμως η βεβαίωση χο−
ρηγείται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης άρχεται από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Ιουνίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΛΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 9616
(5)
Παράταση λειτουργίας της Αμιγούς Δημοτικής Επιχεί−
ρησης Δήμου Ξάνθης, με την Επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ −ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 225, 238 και 280 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρο 24 του Π.Δ. 142/2010 «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 323/1989 (ΦΕΚ 146/89 τεύχος
Α΄) όπως Κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231
Α΄/14−11−1995): Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου, με
τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» των ισχυου−
σών διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 252 παρ.4 του Ν.3463/2006
(ΦΕΚ 114/Α΄/08−06−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 16/2007
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί Δημοτικών
Επιχειρήσεων.
6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 51 του
Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/23.12.2010 τεύχος Α΄): «Ενίσχυση
και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 9 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011
τεύχος Α΄) « Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοι−
πές διατάξεις».
7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται n έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.
8. Την αριθμ. Ε 8880/21−7−1994 (ΦΕΚ 592/Β΄/01−08−1994)
απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης περί «Σύστασης Αμιγούς
Δημοτικής Επιχείρησης στο Ν. Ξάνθης με την επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ −ΘΕΑΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΜΟΡΦΗ
ΠΟΛΗ».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.2 του Ν.4147/2013
(ΦΕΚ 98/Α΄/26−4−2013) «Δημοσίευση αποφάσεων που
αφορούν Ν.Π.Δ.Δ. των OTA α΄ βαθμού».
10. Την αριθμ. 136/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ξάνθης περί παράτασης λειτουργίας της Αμι−
γούς Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης − Θεάμα−
τος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης έως στις 31−3−2015.
11. Το αρ. πρωτ. 5942/9−5−2014 ερώτημά μας προς την
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA, Τμήμα Νομι−
κών Προσώπων, Ιδρυμάτων και Επιχειρήσεων OTA του
Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Το αρ. πρωτ. 20074+19531/25−7−2014 απαντητικό
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο μας
γνωρίζουν ότι είναι επιτρεπτή η παράταση λειτουργίας
εφόσον εξακολουθεί να λειτουργεί ως αμιγής Δημοτική
επιχείρηση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. Ε 8880/21−7−
1994 (ΦΕΚ 592/Β΄/01−08−1994) απόφασης του Νομάρχη
Ξάνθης με την οποία συστάθηκε η Αμιγής Δημοτική
Επιχείρηση Πληροφόρησης −Θεάματος και Επικοινωνίας
Δήμου Ξάνθης ως εξής:
Άρθρο 4: «Η διάρκεια λειτουργίας της Επιχείρησης
που λήγει 31−7−2014 παρατείνεται έως στις 31−3−2015».
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους
62.500,00 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ξάνθης για το τρέχον έτος από 1−8−2014 έως 31−12−2014.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. Ε 8880/21−7−1994
(ΦΕΚ 592/Β΄/01−08−1994) απόφαση του Νομάρχη Ξάνθης.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 25 Ιουλίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
Αριθμ. 15675
(6)
Έγκριση μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού από τη
Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ στο
ΝΠΔΔ ΕΥνεστία.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 6, 65, 109, 225 και 280 του Ν. 3852/2010,
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/τ.A΄/7−6−2010), όπως ισχύει,
• του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 «Περί κυρώσεως
του Κώδικα καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών
υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007), όπως ισχύει,
• του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−2006),
όπως ισχύει,
• του άρθ. 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −Θράκης» (ΦΕΚ
235/τ.Α΄/27−12−2010),όπως ισχύει,
• του άρθ.90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).
2. Την αριθμ. οικ. 16326/εγκ. 19/23−4−2014 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών περί αναστολής προσλήψεων
και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα
των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.
3. Τις αριθμ. 5370/εγκ. 15/2−2−2011 και 74895/εγκ. 60/
30−12−2010 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί
ελέγχου νομιμότητας πράξεων OTA και αναζήτηση πει−
θαρχικής ευθύνης αιρετών μέχρι την έναρξη της αυτο−
τελούς υπηρεσίας εποπτείας OTA.
4. Το αριθμ. οικ. 48234/18−11−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών περί σύστασης θέσεων ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στους OTA α΄ και β΄ βαθμού για
το μεταφερόμενο προσωπικό από επιχειρήσεις τους.
5. Την αριθμ. 30039/13/17−2−2014 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 299/2013
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέ−
στου (ΑΔΑ ΒΛΓ1ΩΚΣ−44Α) περί έγκρισης μεταφοράς
πλεονάζοντος προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου σε ΝΠΔΔ του Δήμου.
6. Το αριθμ. 641/4−4−2014 έγγραφο του Νομικού Προ−
σώπου Δημοσίου Δικαίου ΕΥνεστία με το οποίο εστά−
λη στην υπηρεσία μας η αριθμ. 57/2014 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ ΒΙΗΔΟΛ58−3ΒΨ) του εν
λόγω νομικού προσώπου περί μεταφοράς πλεονάζοντος
προσωπικού από τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ στο ΝΠΔΔ ΕΥνεστία.
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7. Την αριθμ. 766/7−5−2014 βεβαίωση της Οικονομικής
Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία Δήμου Νέστου η οποία
περιήλθε στην υπηρεσία μας με ταυτάριθμο έγγραφο
του Δήμου Νέστου.
8. Την αριθμ. οικ. 53844/10−7−2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων
σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού
Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μο−
νάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης (ΦΕΚ 2017/τ.Β΄/16−8−2013), αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταφορά του προσωπικού της Δημο−
τικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιβάλλοντος − Πο−
λιτισμού − Αθλητισμού Νέστου (ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν) με το
διακριτικό τίτλο ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ στο Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου ΕΥνεστία Δήμου Νέστου, σε προσω−
ρινές −προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας εκπαιδευτικής
βαθμίδας και αντίστοιχης ειδικότητας, μετά τον σχετικό
έλεγχο από τον φορέα υποδοχής των ατομικών υπηρε−
σιακών φακέλων του μεταφερόμενου προσωπικού και
τη διαπίστωση της συνδρομής όλων των, εκ του νόμου,
απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νομιμότητα των
διαδικασιών της γενόμενης μεταφοράς, ήτοι:
α/α Ονοματεπώ−
Όνομα
Κατηγο− Κλάδος /
νυμο
Πατέρα
ρία
Ειδικότητα
1
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ
ΥΕ Εργατών
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ
2
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ
ΔΕ
ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥ
Διοικητικού
Το προσωπικό αυτό διέπεται ως προς τους όρους και
το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από τις συλλο−
γικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν εκάστοτε για
το προσωπικού του ΝΠΔΔ στο οποίο μεταφέρεται. Ο
χρόνος της προϋπηρεσίας του προσωπικού που μετα−
φέρεται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές
και ασφαλιστικές συνέπειες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 21 Ιουλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος ΤΤΑ και ΝΠ Κομότηνης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 2421
(7)
Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του
1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης στο Δήμο Ρεθύμνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ.1 του άρθρου 5 του Ν.1894/1990, όπως
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 31 του
Ν. 2009/1992 και από την περ α΄ της παρ.12 του άρθρου
2 του Ν.3027/2002.
2. Την παρ.6 του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990.
3. Το άρθρο 274 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 και με τις
παρ.24 και 25 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008.
4. Το άρθρο 41 του Ν. 4257/2014.

5. Την υπ’ αριθμ. 8346/1−7−2013 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για
τη μεταβίβαση στο Δήμο μας της ακίνητης περιουσίας
του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνης.
6. Το γεγονός ότι η ανωτέρω απόφαση δεν έχει με−
ταγραφεί μέχρι σήμερα και δεν έχει καταχωρηθεί στο
τηρούμενο κτηματολογικό φύλλο του Κτηματολογικού
Γραφείου Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:
1. Τη μεταγραφή της ανωτέρω υπ’ αριθμ. 8346/1−7−2013
απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Κρήτης στο κτηματολογικό φύλλο του
Κτηματολογικού Γραφείου Ρεθύμνης.
2. Εξουσιοδοτούμε τον Παπαδάκη Γιάννη, να προβεί
στη μεταγραφή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 14 Ιουλίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΓΙΩΡΓΗΣ Χ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 4760
(8)
Ένταξη των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
Ο 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. 1 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. Τις αιτήσεις ένταξης των υπηρετούντων μελών της
κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδο−
μών και Περιβάλλοντος και της Σχολής Τροφίμων Βιο−
τεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. στην κατηγορία
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), οι οποίοι
διαθέτουν τα προσόντα για την ένταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.
6. Την αριθμ. 1984/2014 διαπιστωτικής πράξης ένταξης
των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. (ΦΕΚ 678/Β΄/19.03.2014).
7. Τις με αριθμ. πρωτ. 301/16.07.2014 και 178/26.05.2014
αποφάσεις των Κοσμητειών της Σχολής Αγροτικής Πα−
ραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος και της Σχολής
Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, αντίστοιχα,
για την ένταξη των υπηρετούντων μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε
θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
8. 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.
9. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλ−
λήλων.
10. Τις ανακύπτουσες λειτουργικές ανάγκες του Ιδρύ−
ματος, διαπιστώνουμε:
την ένταξη, των κατωτέρω υπηρετούντων μελών Ει−
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
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σχετικού με το αντικείμενο της θέσης και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε/αντίστοιχες θέσεις
των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 μελών κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.), διατηρώντας την κατά το χρόνο ένταξής τους βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση
των προβλεπομένων στην παραγρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 Π.Δ. ως εξής:
Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
α/α Επώνυμο
1
Σταματίου Αναστάσιος

Πατρώνυμο
Πέτρος

Τμήμα
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου
2
Γιαλιτάκη Μαρία
Αλέξανδρος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου
3
Κρεμμύδας Δημήτριος
Νικόλαος
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Θέση Ένταξης
Οργανική
Οργανική
Οργανική

α/α Ονοματεπώνυμο
Πατρώνυμο
Τμήμα
Θέση Ένταξης
1
Γεωργίου Παναγιώτης
Βασίλειος
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργανική
2
Γκούφα Μαρία
Νικόλαος
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργανική
3
Κατσιλέρος Αναστάσιος
Δημήτριος
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργανική
4
Μπερτσουκλής Κων/νος
Φώτιος
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργανική
5
Παζιώτου Γεωργία
Νικόλαος
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργανική
6
Ροπόκης Ανδρέας
Βασίλειος
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργανική
7
Τσιώρος Στυλιανός
Ιωάννης
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Οργανική
Οι θέσεις που κατέχουν οι ανωτέρω υπάλληλοι μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις Ε.ΔΙ.Π., σύμ−
φωνα 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, 24 Ιουλίου 2014
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΕΓΓΕΡΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 73/2014
Την υπερωριακή απασχόληση προσωπικού και την
(9)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού − Καθιέρωση καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία για
εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία για την την 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Θήρας,
24ωρη λειτουργία υπηρεσιών της ΔΕΥΑ Θήρας, για για το έτος 1014, όπως παρακάτω:
α) Τη νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και ημε−
το έτος 2014.
ρήσια και νυκτερινή εργασία κατά τις Κυριακές και τις
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων που υπηρετούν
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ−
στην Τεχνική Υπηρεσία, προς συμπλήρωση του εβδο−
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ
μαδιαίου υποχρεωτικού ωραρίου, για όλο το έτος 2014
Έχοντας υπ’ όψιν:
για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων,
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της την πρόληψη πρόκλησης ζημιών, την προστασία της
παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012.
δημόσιας υγείας, την άμεση αποκατάσταση διακοπών
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 και και βλαβών και έτσι την αδιάκοπη παροχή υδροδότησης
του άρθρου 176 του Ν.4261/2014.
και αποχέτευσης των δημοτών.
3. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
β) Την υπερωριακή νυκτερινή εργασία εργασίμων
σίας της ΔΕΥΑ Θήρας (ΦΕΚ 984/2005).
ημερών και υπερωριακή ημερήσια και νυκτερινή εργα−
4. Τις διατάξεις των άρθρων 17, 22, 34 του Κανονισμού σία κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, των
Διαχείρισης της ΔΕΥΑ Θήρας.
υπαλλήλων που υπηρετούν στην Τεχνική Υπηρεσία, και
5. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
μέχρι 96 ώρες το εξάμηνο για τον κάθε εργαζόμενο,
6. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ− για όλο το έτος 2014 για την απρόσκοπτη λειτουργία
ντα προϋπολογισμό του έτους 2014 της ΔΕΥΑ Θήρας.
των εγκαταστάσεων, την πρόληψη πρόκλησης ζημιών,
7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της την προστασία της δημόσιας υγείας, την άμεση αποκα−
ιδιαιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων τάσταση διακοπών και βλαβών και έτσι την αδιάκοπη
υπηρεσιών, για την 24ωρη λειτουργία των υπηρεσιών παροχή υδροδότησης και αποχέτευσης των δημοτών.
της ΔΕΥΑΘ και πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή
γ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων
και νυχτερινή απασχόληση, καθώς και για εργασία κατά ημερών των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Τεχνική
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τη διάρκεια Υπηρεσία και μέχρι 120 ώρες το εξάμηνο για τον κάθε
της νύχτας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εργαζόμενο, για όλο το έτος 2014 για την απρόσκοπτη
εύρυθμη, ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των λειτουργία των εγκαταστάσεων, την πρόληψη πρόκλη−
υπηρεσιών και των δικτύων της ΔΕΥΑ Θήρας, αποφα− σης ζημιών, την προστασία της δημόσιας υγείας την
σίζει ομόφωνα:
άμεση αποκατάσταση διακοπών και βλαβών και έτσι
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την αδιάκοπη παροχή υδροδότησης και αποχέτευσης
των δημοτών.
δ) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων
ημερών των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Διοικητική
και Οικονομική Υπηρεσία, και μέχρι 120 ώρες το εξάμη−
νο για τον κάθε εργαζόμενο, εντός του έτους 2014 για
άμεσες και έγκαιρες αναβαθμίσεις και επικαιροποιήσεις
των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΔΕΥΑ Θήρας, έκδο−
ση οικονομικών στοιχείων και συμπλήρωση και υποβολή
φορολογικών και οικονομικών δηλώσεων, για έκτακτους
ελέγχους παράνομων υδροδοτήσεων, τον περιορισμό
της λαθροϋδροληψίας και την αύξηση των εσόδων της
επιχείρησης, κυρίως κατά την περίοδο της άνοιξης και
του θέρους.
ε) Την υπερωριακή απογευματινή εργασία εργασίμων
ημερών του Γραμματέα Δ.Σ., και μέχρι 120 ώρες το εξά−
μηνο, εντός του έτους 2014, καθώς συνεδριάσεις του
Δ.Σ., η καθαρογραφή των αποφάσεων σε συμβατική και
ηλεκτρονική μορφή γίνονται κατά τις απογευματινές
ώρες και μετά την παρέλευση του νομίμου ωραρίου.
Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται να
πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι ανά−
γκες της ΔΕΥΑΘ. Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση
των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι σε καμία περί−
πτωση δεν θα γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού
των ωρών ανά υπάλληλο.
Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του
κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσι−
μες ημέρες αργίας θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη
από την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόλη−
ση του προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης δεν
θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως ημέρα

ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδο−
μάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.
Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών
για τον Γραμματέα Δ.Σ. έχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., για
τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας ο Διευθυντής
της Τ.Υ., για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ ο Διευθυντής
της ΔΟΥ.
Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ−
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Για τη δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων
έχει προβλεφθεί ποσό της τάξης των 40.000,00 €, η
οποία και θα βαρύνει τον Κ.Α. 60 «Αμοιβές και έξο−
δα προσωπικού» του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΘ του
έτους 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θήρα, 23 Ιουλίου 2014
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην υπ’ αριθμ. 3762/16.06.2014 πράξη πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αιγαίου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1820/03.07.2014 τ.B΄ στη σελίδα 23267 στον έβδομο δε−
ξιό στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο «(αρ. συνεδρίασης 8/20.05.20140»,
στο ορθό: «(αρ. συνεδρίασης 17/11.06.2014)».
(Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου)
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