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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 30/077/2861 (1)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−

σταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Λέσβου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε 

του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Φ.Ε.Κ. 281/Α/18−12−2001) 
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 
του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22−11−2001) «Εθνικός Τε−
λωνειακός Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του 
ν. 3583/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 142/Α/28−06−07).

3. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονι−
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών αριθμ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19−9−2012 «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο 
Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β).

5. Τo υπ’ αριθμ. 30/056/1097/13−09−2012 έγγραφο της 
Χημικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης με το οποίο διαβιβάζεται 
έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Ερεσσού − Αντίσ−
σης του Δήμου Λέσβου, σχετικά με τις αιτήσεις των 
παραγωγών σύκων – αποσύκων του εν λόγω Δήμου με 
τις οποίες αιτούνται την άδεια για την απόσταξη των 
σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους, και σύμφω−
να με το οποίο τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα 
των εν λόγω παραγωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, 
δειγματοληψίας και εξέτασής τους, είναι κατάλληλα 
για το σκοπό αυτό.

6. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών του προαναφερθέντος δή−
μου Λέσβου, το γεγονός ότι κατά τα προαναφερθέντα, 
τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, 
ως και ότι κατά την υπό προϋποθέσεις απόσταξη αυ−
τών παράγονται προϊόντα κατάλληλα για ανθρώπινη 
κατανάλωση.
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7. Την απο 10−10−2012 σχετική εισήγηση της Διεύθυν−
σης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του 
Γ.Χ.Κ., για την έκδοση της παρούσας απόφασης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του 
Δήμου Λέσβου, για την περίοδο 2012−2013, επί καταβολή 
του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ. 265/Α/22−
11−2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 23 
του άρθρου 1 του ν. 3563/2007 και υπό την προϋπόθεση 
της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του 
ν. 2969/2001 και του καν.(ΕΚ) 110/2008.

II. Οι κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και 
Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ. να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα 
μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων του δημοσίου, ως και γιά την τήρηση των 
διατάξεων του καν.(ΕΚ) 110/2008.

III. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσό−
τητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποι−
ών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος 
φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος 
με αλκοολικό βαθμό 40 % vol και θα γνωστοποιηθεί 
στο αρμόδιο Τελωνείο Μυτιλήνης, η Χημική Υπηρεσία 
Μυτιλήνης θα προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμε−
νου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, 
τούτου εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί 
δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα 
και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «περί 
διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

F
     Αριθ. Φ. 500/18/83939/Σ.578 (2)
Τρόπος χορήγησης Καταστάσεων Επιβίβασης, στο Μό−

νιμο Στρατιωτικό Προσωπικό, στους Εφέδρους Αξι−
ωματικούς, Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς και 
Οπλίτες των Ε.Δ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του Ν.Δ. 263/69 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Περί χορηγήσεως 

Καταστάσεων Επιβιβάσεως στους Αξιωματικούς και 
Οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων» όπως αυτές τροπο−
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 20 του Ν. 1911/90 (ΦΕΚ Α΄ 166) και του άρθρου 
23 του Ν. 2703/99 (ΦΕΚ Α΄72).

β. Του άρθρου 17 του Ν. 2641/98 (ΦΕΚ Α΄211) «Παλλαϊκή 
Άμυνα και άλλες διατάξεις».

γ. Του άρθρου 4 του Ν. 2685/99 (ΦΕΚ Α΄ 35) «Κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

ε. Του Π.Δ. 200/93 «Οδοιπορικά έξοδα εσωτερικού 
Στρατιωτικού Προσωπικού».

στ. Της υπ’ αριθμ. Φ.500/3/121211/Σ.79/30−4−2010 Από−
φασης ΥΕΘΑ «Τρόπος χορήγησης Καταστάσεων Επι−
βίβασης, στο Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό, στους 
Εφέδρους Αξιωματικούς, Δοκίμους Εφέδρους Αξιωμα−
τικούς και Οπλίτες των Ε.Δ.» (ΦΕΚ Β΄ 631).

ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δικαιούμενοι Κατάστασης Επιβίβασης

1. Σε όλους γενικά τους υπηρετούντες Αξιωματικούς, 
Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς (μονίμους, εθελο−
ντές, ανακαταταγέντες, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ κ.λ.π.) των Ενό−
πλων Δυνάμεων, που δεν έχουν δηλώσει τη φρουρά που 
υπηρετούν ως φρουρά προτίμησης τους, χορηγείται μία 
(1) φορά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφ’ όσον 
ταξιδεύουν με κανονική ή 4ήμερη άδεια, Κατάσταση 
Επιβίβασης (Κ.Ε.) μετ’ επιστροφής, για ένα μόνο τόπο 
προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοι−
νωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.

2. Στους μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών 
σχολών, χορηγούνται τρεις (3) Κ.Ε. μετ’ επιστροφής ανά 
ημερολογιακό έτος, για ένα μόνο τόπο προορισμού της 
επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην 
της αεροπορικής μετακίνησης.

3. Σε όλους τους Οπλίτες θητείας, χορηγείται μία (1) 
Κ.Ε. μετ’ επιστροφής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, 
εφ» όσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον 4 ημερών, 
για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και 
με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής 
μετακίνησης.

4. Στους Οπλίτες θητείας, που υπηρετούν στη Ν. Κύ−
προ, χορηγείται μία (1) Κ.Ε, μετ’ επιστροφής, κατά τη 
διάρκεια της θητείας τους, εφ’ όσον ταξιδεύουν με άδεια 
τουλάχιστον 4 ημερών, για ένα μόνο τόπο προορισμού 
της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, 
συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής μετακίνη−
σης.

5. Για τους Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους 
Εφέδρους Αξιωματικούς ισχύουν οι παρ. 3 και 4 του 
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Μέσο Ταξιδίου

1. Για το στρατιωτικό προσωπικό του άρθρου 1 της 
παρούσης, που μετακινείται με τα συγκοινωνιακά μέσα 
του ΟΣΕ, η Κ.Ε είναι δυνατόν να εκδίδεται με τις αμα−
ξοστοιχίες ποιότητας (INTERCITY).

2. Για τις χερσαίες διαδρομές, οι οποίες εξυπηρε−
τούνται από τον ΟΣΕ ή τα Υπεραστικά λεωφορεία του 
ΚΤΕΛ, η Κ.Ε. θα εκδίδεται για τα συγκοινωνιακά μέσα 
του ΟΣΕ ή του ΚΤΕΛ, κατ’ επιλογή των δικαιούχων.

3. Για τις θαλάσσιες διαδρομές, θα χορηγείται Κ.Ε. για 
τα συνήθη επιβατικά Ακτοπλοϊκά πλοία ή για FLYING 
DOLPHINS & CATAMARAN, τα οποία εκτελούν δρο−
μολόγια σε λιμένες εσωτερικού ή για πλοία τα οποία 
εκτελούν τοπικά δρομολόγια σε γραμμές μη εξυπη−
ρετούμενες υπό των επιβατηγών πλοίων της τακτικής 
ακτοπλοΐας.

4. Για τις μικτές διαδρομές η Κ.Ε του ενδιαφερομένου 
θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε συγκοινωνιακό μέσο 
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που εξυπηρετεί την οικεία διαδρομή ή τμήμα αυτής 
λαμβανομένου υπόψη όμως (όπου αυτό είναι δυνατόν) 
του συντομότερου δρομολογίου.

Άρθρο 3
Θέσεις Ταξιδευόντων με Καταστάσεις Επιβίβασης

1. Στον ΟΣΕ δικαιούνται να ταξιδεύουν με Κ.Ε.:
(α) Στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α΄ 

θέσης:
Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες 

και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού, της Αεροπορίας και 
των Κοινών Σωμάτων.

(β) Στη Β΄ θέση Όλοι οι λοιποί.
2. Στα ακτοπλοϊκά μέσα, εφόσον υφίσταται διάκριση 

θέσεων:
(α) Διακεκριμένη Α΄ θέση:
Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες 

και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού, της Αεροπορίας και 
των Κοινών Σωμάτων.

(β) Διακεκριμένη Β΄ θέση: Όλοι οι λοιποί.
3. Στα υπεραστικά λεωφορεία: Δεν υφίσταται διάκριση 

θέσεων.
4. Στα Αεροπλάνα:
Στην Οικονομική θέση: Όλοι οι δικαιούμενοι, σύμφωνα 

με το άρθρο 1 της παρούσης, Κ.Ε. με αεροπορικό μέσο 
μετακίνησης.

Άρθρο 4
Λεπτομέρειες Έκδοσης και Χρήσης Καταστάσεων 

Επιβίβασης

1. Οι Κ.Ε. αποτελούν έγγραφα αποδεικτικά και δικαι−
ολογητικά κίνησης επί πιστώσει για λογαριασμό της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας, και χρησιμοποιούνται μόνο 
από τον δικαιούχο ο οποίος δεν έχει δικαίωμα μετα−
βίβασης.

2. Εκδίδονται σε ειδικά έντυπα από τις εξουσιοδο−
τούμενες για τον σκοπό αυτό Μονάδες του οικείου 
Επιτελείου.

3. Σε περίπτωση απώλειας Κ.Ε. δεν καθίσταται δυνατή 
η δικαιολόγηση, παρά μόνο κατόπιν ειδικής για αυτό 
Δγής του οικείου Επιτελείου, μετά την εξακρίβωση των 
συνθηκών απώλειας.

4. Οι Κ.Ε. πρέπει να εκδίδονται από την Μονάδα χο−
ρήγησης μέχρι τελικού προορισμού μετ’ επιστροφής.

5. Στους μεταβαίνοντας στο Εξωτερικό (πλην Ν. Κύ−
πρου) και δικαιούμενους Κ.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 1 
της παρούσης, θα χορηγείται Κ.Ε. μέχρι του τελευταίου 
Ελληνικού Σταθμού ή Λιμένα.

6. Στο στρατιωτικό προσωπικό των παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 1 της παρούσης που υπηρετεί στη Ν. Κύπρο οι 
Καταστάσεις Επιβίβασης θα χορηγούνται για την κίνη−
ση του στην Ελλάδα και επάνοδο του στη Ν. Κύπρο. Η 
έκδοση Κ.Ε. με αεροπορικό μέσο αφορά την μετακίνηση 
προς ένα αερολιμένα της Ελλάδος και την επιστροφή 
προς τη Ν. Κύπρο. Τυχόν υπόλοιπο τμήμα της διαδρο−
μής, μέχρι τον τόπο τελικού προορισμού εντός Ελλάδος, 
καλύπτεται από χερσαία ή θαλάσσια μέσα.

7. Η χορήγηση Κ.Ε., προς καλύτερη παρακολούθηση 
των δικαιουμένων και αποφυγή καταστρατηγήσεων, να 
καταχωρείται στα ατομικά έγγραφα των λαμβανόντων 
αυτές καθώς και όπου αλλού κρίνεται σκόπιμα προς 
υποβοήθηση του έργου της μονάδας.

8. Για να δικαιούται Κ.Ε. ο ταξιδεύων, πρέπει επί του 
εκδιδομένου φύλλου αδείας να αναγράφεται η ένδειξη 
ότι ο ενδιαφερόμενος δικαιούται Κ.Ε.

9. Η ισχύς των, λόγω αδείας, χορηγουμένων Κ.Ε. ορίζε−
ται δίμηνη από την έκδοσή τους. Πέραν του διμήνου δεν 
έχουν καμία ισχύ και πρέπει να επιστρέφονται στην εκ−
δούσα αρχή της μονάδας για ακύρωση. Επίσης υποχρε−
ούται ο στρατιωτικός όπως επιστρέψει στην μονάδα, για 
ακύρωση, τυχόν μη χρησιμοποιηθείσα από αυτόν Κ.Ε..

10. Για να μη γίνεται χρήση των Κ.Ε., ή των βάσει αυτών 
εκδοθέντων εισιτηρίων, από ξένα άτομα, τα αρμόδια 
όργανα ελέγχου των συγκοινωνιακών μέσων δικαιούνται 
όπως ελέγχουν κατά την παράδοση της Κ.Ε. ή κατά τον 
έλεγχο των εισιτηρίων, την ταυτότητα των κινουμένων.

Άρθρο 5
Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται:
Η υπ’ αριθμ. Φ.500/3/121211/Σ.79/30−4−2010 Απόφαση 

ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 631).

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(3)

   *Μεταφορά θέσης από το ΚΕΠ με κωδικό 337 του Δή−
μου Βέροιας Νομού Ημαθίας στο ΚΕΠ με κωδικό 407 
του Δήμου Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης. 

 Με την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4−141/22059/21.9.2012 από−
φαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 
(ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006) «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
Α΄/23−11−2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επι−
θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 
3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική δια−
κυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και κατόπιν της αριθμ. 
88/3.9.2004 γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομι−
κής Επιτροπής του ΙΚΑ Βόλου, μετατάσσεται ο μόνιμος 
υπάλληλος, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Διεκπεραίωσης 
Υποθέσεων Πολιτών Κωνσταντίνος Τζάνης του Ιωάννη, 
από το ΚΕΠ με κωδικό 337 του Δήμου Βέροιας Νομού 
Ημαθίας στο ΚΕΠ με κωδικό 407 του Δήμου Καλαμα−

BATSI
Highlight
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ριάς Νομού Θεσσαλονίκης με μεταφορά της θέσης που 
κατέχει.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1094/Γ΄/11.10.2012. 

 Με εντολή Υπουργού
 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 
F

(4)
     *Μεταφορά θέσης από το ΚΕΠ 589 Δήμου Πάργας Νο−

μού Πρέβεζας στο ΚΕΠ με κωδικό 364 του Δήμου Νι−
κολάου Σκουφά Νομού Άρτας. 

 Με την αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4−144/οικ. 22128/21.9.2012 
απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3448/2006 
(ΦΕΚ 57/Α΄/15−3−2006) «Για την περαιτέρω χρήση πλη−
ροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263/
Α΄/23−11−2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, 
Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επι−
θεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών 
ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 53 του 
Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» και κατόπιν της 
αριθμ. 1319/31.8.1994 γνωμάτευσης της Πρωτοβάθμιας 
Υγειονομικής Επιτροπής Ν. Άρτας, μετατάσσεται η μό−
νιμη υπάλληλος, κατηγορίας ΔΕ, του κλάδου Διεκπεραί−
ωσης Υποθέσεων Πολιτών Σταυρούλα Οικονομίδη του 
Χριστόφορου, από το ΚΕΠ με κωδικό 589 του Δήμου 
Πάργας Νομού Πρέβεζας στο ΚΕΠ με κωδικό 364 του 
Δήμου Νικολάου Σκουφά Νομού Άρτας με μεταφορά 
της θέσης που κατέχει.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1094/Γ/11.10.2012. 
 Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Π. ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ 
F

(5)
*   Μεταφορά θέσης στην Α΄ Εφορία Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

 Με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.ΑΘ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/79953/ 
3338/2833/800/9−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 40/3−7−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 
του Ν. 4024/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του Π.Δ. 410/1988 όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 11 του
Ν. 3801/2009, μετατάσσεται ο Τσιτσιμπάκος Βασίλειος 
του Κων/vou, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Γ΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο Βασικού Βαθμού (Μ.Κ. Β.Β.) της Υ.Ε. κατηγορίας, 
από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού 
Υ.Ε.,, με ταυτόχρονη μεταφορά της προσωρινής θέσης, 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

που κατέχει, στην ειδικότητα Μαρμαροτεχνιτών Υ.Ε. της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιο−
τήτων, με τον αυτό βαθμό (Γ΄) και το ίδιο μισθολογικό 
κλιμάκιο (Μ.Κ. Β.Β.) της Υ.Ε. κατηγορίας, επειδή έχει τα 
απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

Ο ανωτέρω υπάλληλος θα παραμείνει αποσπασμένος 
και μετά την ολοκλήρωση της μετάταξής του, στην 
Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώην ΥΠ.ΠΟ.Τ/5665/20−9−2012). 
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1116/Γ/17.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικού

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
F

(6)
   *Μεταφορά θέσης στο Μουσείο Βόλου. 

 Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/83556/ 
4225/3619/1189/24−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ.2/23−7−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 του Ν. 3230/2004 
και του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο 
Σάλτης Αθανάσιος του Χαραλάμπους, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 
με Ε΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (3), με την ίδια 
σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτε−
χνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα Νυχτο−
φυλάκων ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, στο Μουσείο Βόλου, αρμοδιότητας της ΙΓ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με 
τον αυτό βαθμό (Ε΄) και μισθολογικό κλιμάκιο (3) της ΔΕ 
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο 
τυπικά προσόντα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./5772Β/20−9−2012. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1127/Γ/23.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

(7)
   *Μεταφορά θέσης στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασσικών Αρχαιοτήτων. 

 Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/84454/ 
4405/3782/1281/24−8−2012, απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 37/26−7−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 
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και του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η 
Δίπλα Αικατερίνη του Αλεξάνδρου, υπάλληλος με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με 
βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμάκιο (3), με την ίδια σχέση 
εργασίας, από την ειδικότητα Φυλάκων Αρχαιοτήτων 
ΔΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης 
που κατέχει, στην ειδικότητα Διοικητικών TE της Γενι−
κής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στην Α΄ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με 
τον αυτό βαθμό (Ε΄) και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικού 
Βαθμού της TE κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα 
από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./5773Α/20−9−2012.
 *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1127/Γ/23.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

(8)
*   Μεταφορά θέσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού. 

 Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/82376/3937/ 
3352/1006/21−8−2012, απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 2/23−7−2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
35 παρ.5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις δια−
τάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του 
άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η Πράτσα 
Ευαγγελή του Σωτηρίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμ−
ματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με βαθμό Ε΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο (3), με την ίδια σχέση εργασίας, 
από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπι−
κού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης 
που κατέχει, στην ειδικότητα Νυχτοφυλάκων ΔΕ της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού, αρμοδιότητας της IΓ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με 
τον αυτό βαθμό (Ε΄) και μισθολογικό κλιμάκιο (3) της ΔΕ 
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο 
τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./5659 Β/20−9−2012). 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1127/Γ/23.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

(9)
*   Μεταφορά θέσης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολτισμού. 

 Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/83563/4228/ 
3622/1190/24−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 37/26−7−2012 θετικής γνω−
μοδότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβου−

λίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 του Ν. 3230/2004 
και του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο 
Κωνσταντινίδης Ιωάννης του Αντωνίου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, 
με Ε΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (4), με την ίδια 
σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτε−
χνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα Διοι−
κητικών ΠΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, με τον 
αυτό βαθμό (Ε΄) και μισθολογικό κλιμάκιο (2) της ΠΕ 
κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από το νόμο 
τυπικά προσόντα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./5792Α/20−9−2012). 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1127/Γ/23.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

(10)
*   Μεταφορά θέσης στο Μουσείο και Χώρους Μυτιλήνης. 

 Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/84459/
4407/3784/1283/24−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που 
εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 2/23−7−2012 θετικής γνωμο−
δότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του άρθρου 
70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Καρύδας Βασίλειος 
του Γεωργίου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής Γραμματείας Πο−
λιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ, με Ε΄ βαθμό και μισθολογικό 
κλιμάκιο (2), με την ίδια σχέση εργασίας, από την ενιαία 
ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτό−
χρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει, στην 
ειδικότητα Νυχτοφυλάκων ΔΕ της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.ΠΑ., στο Μουσείο και Χώρους 
Μυτιλήνης, αρμοδιότητας της Κ΄ Εφορείας Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και 
μισθολογικό κλιμάκιο (3) της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει 
τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./5773Β/20−9−2012). 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1127/Γ/23.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

(11)
*   Μεταφορά θέσης στο Μουσείο Βόλου. 

 Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/82808/
4032/3444/1080/22−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παι−
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δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 2/23−7−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.5 του Ν. 3230/2004 
και του άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο 
Παπακώστας Νικόλαος του Γεωργίου, υπάλληλος με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., 
με Ε΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (5), με την ίδια 
σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτε−
χνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα Νυχτο−
φυλάκων ΔΕ της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στο Μουσείο Βόλου, αρμοδιότητας της ΙΓ΄ 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, 
με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και το μισθολογικό κλιμάκιο (3) 
της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα από 
το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./56608/20−9−2012). 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1127/Γ/23.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

(12)
*   Μεταφορά θέσης στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

 Με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/83955/
4308/3696/1235/24−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 37/26−7−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 
του Ν. 4024/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρ−
θρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του άρθρου 70 του
Ν. 3528/2007, μετατάσσεται η Πανταβού Μαργαρίτα του 
Ιωάννη, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό κλιμά−
κιο 3 (Μ.Κ. 3) της Δ.Ε. κατηγορίας, από την ειδικότητα 
Φυλάκων Αρχαιοτήτων Δ.Ε., με ταυτόχρονη μεταφορά 
της οργανικής θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, που κατέχει, στην ειδικότητα 
Λογιστών Τ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασι−
κών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και το μισθο−
λογικό κλιμάκιο 2 (Μ.Κ. 2) της Τ.Ε. κατηγορίας, επειδή 
έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώηνΥΠ.ΠΟ.Τ/5768/20−9−2012). 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1116/17.10.2012.

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 

(13)
*   Μεταφορά θέσης στην ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και 

Κλασικών Αρχαιοτήτων. 

 Με την αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/82377/
3938/3353/1007/21−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 37/26−7−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Α΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του ΥΠ.ΠΟΤ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του 
άρθρου 70 του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Αργυρός 
Δημήτριος του Αλεξάνδρου, υπάλληλος με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., με Γ βαθμό και 
μισθολογικό κλιμάκιο (4), με την ίδια σχέση εργασίας, 
από την ενιαία ειδικότητα Εργατοτεχνικού Προσωπικού 
ΥΕ, με ταυτόχρονη μεταφορά της προσωρινής θέσης 
που κατέχει, στην ειδικότητα Διοικητικών ΔΕ της Γενι−
κής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στη ΙΣΤ΄ 
Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με 
τον αυτό βαθμό (Γ΄) και μισθολογικό κλιμάκιο Βασικού 
Βαθμού της ΔΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα 
από το νόμο τυπικά προσόντα. 

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ/Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./5659/20−9−2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1127/Γ/23.10.2012). 

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

(14)
   *Μεταφορά θέσης στο «Μουσείο και Μνημεία

Κομοτηνής». 

 Με την αριθμ. Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/82594/ 
4000/3415/1041/21−8−2012 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
που εκδόθηκε κατόπιν της αριθμ. 2/23−7−2012 θετικής 
γνωμοδότησης του Δ΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 
του Ν. 4024/2011 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004 και του άρθρου 70 
του Ν. 3528/2007, μετατάσσεται ο Ντόγκας Νικόλαος 
του Κων/νου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, με βαθμό Ε΄ και μισθολογικό 
κλιμάκιο 5 (Μ.Κ. 5) της Υ.Ε. κατηγορίας, από την ειδι−
κότητα Κλητήρων Υ.Ε., με ταυτόχρονη μεταφορά της 
οργανικής θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, που κατέχει, στην ειδικότητα Νυχτο−
φυλάκων Δ.Ε. της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, στο «Μουσείο και Μνημεία Κομοτηνής» 
αρμοδιότητας της ΙΘ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλα−
σικών Αρχαιοτήτων, με τον αυτό βαθμό (Ε΄) και το μισθο−
λογικό κλιμάκιο 3 (Μ.Κ. 3) της Δ.Ε. κατηγορίας, επειδή 
έχει τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα.
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(Αριθ. βεβ. Υ.Δ.Ε./πρώηνΥΠ.ΠΟ.Τ/5662Α/20−9−2012).
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1116/Γ/17.10.2012. 

 Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης κ.α.α.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Διοίκησης
Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΓΟΥΡΑ 
F

   Αριθ. 8221.Τ51/24/12 (15)
Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του 

έργου «Αποκατάσταση ανωδομής κεντρικού προβλή−
τα Λιμένα Καταπόλων Αμοργού». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο, 

«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».

β. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (άρθρο 14, παρ. 1) όπως 
αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003 (άρθρο 44, παρ. 
1, περίπτωση δ) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».

γ. Το Π.Δ. 175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».

δ. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

ε. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1) «Τροποποίη−
ση Π.Δ. 85/2012 “ Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών”».

στ. Την αρ. πρ. 5221.1/02/2012/23−02−2012 (ΦΕΚ Β΄ 464) 
απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

ζ. Το αρ. πρ. 8221.Τ51/21/12/12−10−2012 έγγραφό μας, 
σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση του έργου “Αποκα−
τάσταση ανωδομής κεντρικού προβλήτα Λιμένα Κατα−
πόλων Αμοργού”.

η. Το αρ. πρ. οικ. 2213/17−10−2012 έγγραφο του Δημο−
τικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. 

θ. Η υπ. αριθμ. 41/2012 της 18ης Μαΐου 2012 Απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

ι. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:

Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση 
ανωδομής κεντρικού προβλήτα Λιμένα Καταπόλων Αμορ−
γού», εκτιμώμενου προϋπολογισμού έργου 138.800,00€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως Προϊσταμένη Αρχή το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Νάξου, με Διευθύνουσα Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου Αμοργού, με την προϋπόθεση να ληφθούν όλες 
οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις 
που αφορούν στην εκτέλεση του εν λόγω έργου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2012

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων

και Λιμενικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ 

   Αριθμ.: 7574 (16)
Διαπίστωση ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση 

υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ). Καρ−
δίτσας από την δημοσίευση της παρούσης και μέχρι 
τέλους του έτους 2012. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282, 283 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 
(Α΄143)..

3. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Γ.Λ.Κ..

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν.2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
κ.λπ.».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α/27.12.2010) 
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

6. Την αριθμ. 3/3−1−2011 (ΦΕΚ 3/5−1−2011 τεύχος Β΄) από−
φαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας (Ανάθεση άσκησης 
τομέων αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Καρδίτσας).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως 
αυτές ισχύουν σήμερα.

8. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες 
του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρ−
δίτσας για την αντιμετώπιση των οποίων θα απασχο−
ληθεί το προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.

Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από την εφαρμογή 
των προγραμμάτων ελέγχου − έκδοσης Δελτίων Ταξι−
νόμησης − έκδοσης αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών 
μηχανημάτων, έκδοσης αδειών οδήγησης γεωργικών 
μηχανημάτων και τον αγροτικό εξηλεκτρισμό από οκτώ 
υπαλλήλους.

9. Το γεγονός ότι με την αριθμ. 18363/77192/11−7−2012 
με ΑΔΑ Β41ΛΒ−Ν7Μ εγκρίθηκε πίστωση 2.520 ευρώ για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας

10. Την υπ’ αριθ. 2300 με αριθμό πρωτ. 139900/3715/
04−09−2012 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης πίστωσης 
της Π.Ε. Καρδίτσας με ΑΔΑ Β4ΘΡ7ΛΡ−ΑΕΚ.

11. Την υπ’ αριθ. 1130/15−10−2012 απόφαση της Οκονο−
μικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με ΑΔΑ 
Β43Ξ7ΛΡ−3ΒΑ.

12. Το γεγονός ότι κατά το έτος 2012 από το προσω−
πικό που υπηρετεί στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας έξι (6) υπάλληλοι απαιτείται 
να εργάζονται υπερωριακά για κάλυψη επειγουσών υπη−
ρεσιακών αναγκών μέχρι πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα 
μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και μέχρι τις 
22.00, αποφασίζουμε:

Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση έξι (6) υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας για το διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι το τέλος του 
έτους 2012, για κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών.
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Β) Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή (από 
την δημοσίευση της παρούσης και μέχρι τέλους του 
2012) κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημε−
ρών και μέχρι 240 ώρες συνολικά για έξι (6) υπαλλήλους 
της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ 
Καρδίτσας.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ−
λήλους θα γίνει με απόφαση της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Καρδίτσας, ανά−
λογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το 
ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό του έτους 2012.

Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 920,00 
ευρώ μηνιαίως, θα καλυφθεί από πιστώσεις του προ−

ϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, του φορέα 073 
και του ΚΑΕ 0511.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται ο προϊστάμενος της Δ/νσης Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καρδίτσα, 22 Οκτωβρίου 2012

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ  
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