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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6547/Διεκπ. 4366 (1)
  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 71/30/7.01.2014 (ΦΕΚ 66/

Β΄/17.01.2014) απόφασης του Προέδρου της Βουλής 
για τη «Ρύθμιση συμπληρωματικών ζητημάτων της 
από 07.02.2003 απόφασης της Ολομέλειας της Βου−
λής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33 Α΄/11.02.2003) και της υπ’ 
αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου 
της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β΄/22.04.2003), όπως ισχύουν. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 63 παρ. 1 και 65 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της 

Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό − ΦΕΚ 106 Α΄/24.06.1987), 
όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 1, της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 
23 (πρώην άρθρο 28), 97 (πρώην άρθρα 103/91) και 135 
(πρώην άρθρα 141/129) επόμενα του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄ − ΦΕΚ 51 Α΄/10.04.1997), όπως ισχύουν,

δ) της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολο−
μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά 
τη Συνεδρίαση ΞΗ΄/07.02.2003 (ΦΕΚ 33 Α΄/11.02.2003), και 
ιδία της παραγράφου 4 του άρθρου μόνου αυτής, με την 
οποία δίδεται εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Βουλής 
«να ρυθμίζει θέματα που έχουν σχέση με την σύναψη 
των μισθώσεων, τους όρους και τη διαδικασία κατά 
παρέκκλιση άλλων σχετικών διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας ή και κατά τροποποίηση της παρούσης», 
όπως ισχύει,

ε) της από 20.5.2008 ομόφωνης απόφασης της Ολο−
μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά 
της Συνεδρίαση ΡΜΔ΄/20.05.2008 (ΦΕΚ 94 Α΄/22.05.2008), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από 
13.09.2011 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της 
Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρί−
αση ΣΙΑ΄/13.09.2011 (ΦΕΚ 205 Α΄/16.09.2011), και της από 
07.12.2012 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας της 
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Βουλής των Ελλήνων, που λήφθηκε κατά τη Συνεδρίαση 
ΠΖ΄/7.12.2012 (ΦΕΚ 244/Α΄/14.12.2012), και ισχύει, 

στ) της υπ’ αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487 Β΄/22.04.2003), όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις 
του Προέδρου της Βουλής με αριθμούς:

i) 4650/3678/13.06.2005 (ΦΕΚ 811 Β΄/14.06.2005), ii) 
73/41/10.01.2006 (ΦΕΚ 17 Β΄/13.01.2006), iii) 4415/02.06.2006 
(ΦΕΚ 688 Β΄/02.06.2006), iν) 6627/5309/12.09.2006 
(ΦΕΚ 1291 Β΄/12.09.2006), ν) 7108/5683/28.9.2006 (ΦΕΚ 
1437 Β΄/29.9.2006), vi) 5475/3819/29.5.2008 (ΦΕΚ 1002 
Β΄/29.5.2008), vii) 8873/26.8.2008, (ΦΕΚ 1943 Β΄/19.9.2008), 
viii) 14258/9590/27.10.2010 (ΦΕΚ 1747 Β΄/05.01.2010) ix) 
8109/16.09.2011 (ΦΕΚ 2219 Β΄/04.10.2011) και x) 781/26.01.2012 
(ΦΕΚ 311 Β΄/14.02.2012), και ισχύει,

ζ) της υπ’ αριθμ. 71/30/7.1.2014 (ΦΕΚ 66 Β΄/17.01.2014) 
απόφασης του Προέδρου της Βουλής, για τη «Ρύθμι−
ση συμπληρωματικών ζητημάτων της από 07.02.2003 
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλή−
νων (ΦΕΚ 33 Α΄/11.02.2003) και της υπ’ αριθμ. της 
4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου της 
Βουλής (ΦΕΚ 487 Β΄/22.04.2003), όπως ισχύουν»,

η) της υπ’ αριθμ. 3935/14.091981 απόφασης του Προέ−
δρου της Βουλής «Περί ταχυδρομικών τελών Ευρωβου−
λευτών» (ΦΕΚ 662 Β΄/23.10.1981) και της παραγράφου 
10 του N. 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89 Α΄/11.4.2014).

2. Την ανάγκη διευκόλυνσης των Βουλευτών και Ελ−
λήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 
άσκηση των καθηκόντων τους.

3. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη ποσού περίπου δώδεκα 
χιλιάδων ευρώ (12.000 €) σε βάρος της με Κ.Α. 0816 εγγε−
γραμμένης πίστωσης του προϋπολογισμού της Βουλής, 
οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:

Άρθρο 
ΜΟΝΟ

Την τροποποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 
71/30/07.01.2014 (ΦΕΚ 66 Β΄/17.01.2014) απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής, ως ακολούθως:

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου Μόνου 
της υπ’ αριθμ. 71/30/07.01.2014 (ΦΕΚ 66 Β΄/17.01.2014) 
απόφασης του Προέδρου της Βουλής, προστίθενται 
παράγραφοι 2 και 3, ως εξής:

«2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζο−
νται αναλόγως, και στην περίπτωση, κατά την οποία, 
μετά τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των με−
λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, ο αριθμός των νεοεκλεγέντων Ελλήνων 
Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή Βουλευτών, 
οι οποίοι επιθυμούν τη χρήση του δικαιώματος χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου και υπεισέρχονται 
στις συμβάσεις Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή Βουλευτών που δεν επανεκλέγονται, 
είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των υφιστάμενων 
συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτου των 
μη εκλεγέντων Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή Βουλευτών, αντίστοιχα.

3. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δύναται να 
εφαρμοστούν και στην περίπτωση, που Βουλευτής αιτη−
θεί τη χρήση του δικαιώματος χρηματοδοτικής μίσθω−
σης αυτοκινήτου, εντός τριών (3) μηνών από τη δημο−

σίευση της, εφόσον, μετά τις εκλογές της 17ης Ιουνίου 
2012, δεν έκανε χρήση του δικαιώματος αυτού.».

2. Η παράγραφος 2 της υπ’ αριθμ. 71/30/07.01.2014 (ΦΕΚ 
66 Β΄/17.01.2014) απόφασης του Προέδρου της Βουλής, 
αναριθμείται σε παράγραφο 4.

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Ιουλίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ − ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/103188/Δ5 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α/01−09−77).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
25−01−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/ 
τ.Α΄/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», 
του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17−9−13) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις, της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/10−12−13) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του 
άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/10−01−14) «Άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων... 
και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 
(ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−14) «Άσκηση εμπορικών δραστηριο−
τήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ.Β΄/18−10−12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756/τ.Β΄/3−4−13).

4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12−12−12).

5. Την από 14−08−2013 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου 
της εταιρείας.

6. Την αριθμ. ΔΑ/18700/22−05−2014 Γνώμη του ΕΟΠΠΕΠ.
7. Το άρθρο 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 από−

φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618 τ.Β΄), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εται−
ρεία «ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. − ΙΔΙΩΤΙΚΑ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Δημοτικού Σχολείου, για πέντε (5) 
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) 
μαθητών έκαστη.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο − ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟ−
ΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. − ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ».

Το Δημοτικό Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό Αλ−
κμάνος 1 στη Σπάρτη, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ−
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Πολυχρονάκου 
Ιωάννα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/103175/Δ5 (3)
    Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
ΜΦΠΑΔ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α/1−9−77).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.A/12−10−12) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/τ.Α/
25−1−13) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επεί−
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/
τ.Α/9−5−13) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013» 
και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α/17−9−13) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α/10−12−13) «Κύρωση της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου και...άλλες διατάξεις» και του 
άρθρου 11 του Ν. 4229 (ΦΕΚ 8/τ.Α/10−1−2014) «Άδεια εγκα−
τάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια 
παράστασης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
ν.4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−5−2014) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»..

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ.Β/18−11−12), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 756/τ.Β/3−4−13).

4. Την αριθμ. 151678/IA/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β/12−12−12).

5. Την αριθμ. 9953/05−9−2002 απόφαση της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών Πειραιώς, Διεύθυνση Κοι−
νωνικής Πρόνοιας.

6. Την από 30−8−2013 αίτηση της Λουκαρέα Μαρίας, 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας «ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΡΕΑ−

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΔΗΛΟΣ O.E.» με την οποία δηλώνεται 
και ο αριθμός των νηπίων.

7. Την αριθμ. 109/08−5−2014 Συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή 
των κτιριολογικών προϋποθέσεων.

8. Το άρθρο 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο» (ΦΕΚ 1618/τ.Β/19−6−14), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014 χορηγούμε στην εται−
ρία «ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΡΕΑ−ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΔΗΛΟΣ O.E.» 
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − 
Νηπιαγωγείου, Συστεγαζόμενου στη ΜΦΠΑΔ της ιδίας 
εταιρίας, για μέγιστο αριθμό νηπίων δέκα (10). 

Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Νηπιαγωγείου είναι: «Συστεγαζόμενο Ιδιωτικό Νηπια−
γωγείο −ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΑΡΕΑ−ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΔΗΛΟΣ O.E.».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Μύρωνος 38, 
στην Ηλιούπολη Αττικής, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουρ−
γείο Παιδείας και Θρησκευμάτων την Λουκαρέα Μαρία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/103179/Δ5 (4)
    Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α/1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−

θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α/12−10−2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α/25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 
107/τ.Α/9−05−2013) «επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 
193/τ.Α/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του 
άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α,268) «Κύρωση της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και άλλες διατά−
ξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α/10−01−14) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα−
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α/15−05−14) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 
3057/τ.Β/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει με την αριθμ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/3−04−2013).
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4. Την αριθμ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(ΦΕΚ 3324/τ.Β/12−12−2012).

5. Την από 5−05−2014 αίτηση της νομίμου εκπροσώ−
που του Σωματείου «Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα».

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/25390/26−06−2014 απόφαση 
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

7. Το άρθρο 2 της αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο 
Δερμεντζόπουλο» (Β,1618), αποφασίζουμε: 

Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στο Σωμα−
τείο «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ», 
άδεια ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης − 
Νηπιαγωγείου, για δώδεκα (12) αίθουσες διδασκαλίας 
δυναμικότητας είκοσι οκτώ (28) νηπίων έκαστη, και δύο 
(2) εργαστήρια.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Νη−
πιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ − ΙΩΑΝΝΗΣ. Μ. 
ΚΑΡΡΑΣ» με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, την Ράλλη Ειρήνη. 

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Στ. Δέλτα 
15 στο Παλαιό Ψυχικό. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 45631 (5)
    Σύσταση − συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλί−

ου Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
• της παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 

93/Α΄)
• του άρθρου 6 και της παρ. 4 του άρθρου 283 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄)

• του Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»

• του άρθρου 159 παρ. 6 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
2ου του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄) και τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 9ου παρ. 12 του Ν. 4057/2012 
(ΦΕΚ 54/Α΄)

• του άρθρου 5ου παρ. 4 του Ν. 3839/2010, όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9ου, παρ. 12 
του Ν. 4057/2012

• του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Α΄ 81) σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/Α΄) και της παρ. 13 του άρθρου 
9ου του Ν. 4057/2012

• του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Αιγαίου πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ. της χωρικής της αρμοδιότητας 
αρμόδιο για όλο το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. εποπτείας 
της, αποτελούμενο από τους κάτωθι:

Ι. Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους Προϊσταμένους Δ/
νσης από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του 
Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με ισάριθμους αναπλη−
ρωτές. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι των 
εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις 
για να οριστούν ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία 
ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές.

II. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 
βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, TE και ΔΕ, 
με τους αναπληρωτές τους.

2. Εισηγητές στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δι−
καίωμα ψήφου, ορίζονται οι Προϊστάμενοι των οικείων 
υπηρεσιών προσωπικού.

3. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος των Ν.Π.Δ.Δ. με 
βαθμό τουλάχιστον Δ΄ που ορίζεται με τον αναπληρωτή 
του με την απόφαση ορισμού των μελών του Κοινού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Η θητεία των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Ν.Π.Δ.Δ. που συστήνεται με την παρούσα είναι 
διετής, αρχόμενη από τον ορισμό των μελών του.

5. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Ν.Π.Δ.Δ. 
κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου, αντί των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων των 
μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο (2) αιρετοί εκπρό−
σωποι του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Ιουνίου 2014 

Η Γενική Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ.α.α.

Ο Γενικός Διευθυντής Δασικών Αγροτικών Υποθέσεων 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 50110 (6)
 Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χαλκη−

δόνος (ΔΗΚΕΧ), μεταφορά του προσωπικού της στο 
Δήμο Χαλκηδόνος και σύσταση προσωρινών προ−
σωποπαγών θέσεων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 107, 108, 109, 112, 225, 

238, 280 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», β) 10 και 101 του 
Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων», γ) 262 και 269 του Ν. 3463/2006 
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«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», δ) 8 και 
24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης», ε) των άρθρων 5 και 
7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», στ) του άρθρου 
90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 και ζ) 16 του Ν. 4147/2013 «Κύρωση 
της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
“Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των 
Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης 
και του Υπουργού Επικρατείας” και άλλες διατάξεις».

2. Την εγκύκλιο 29 αριθμ. οικ. 16326/23.4.2014 «Αναστο−
λή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το 
χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών 
εκλογών».

3. Την αριθμ. 615/2012 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από 
τον Υπουργό Εσωτερικών (σχετικό έγγραφο αριθμ. 
47184/12/20.2.2013).

4. Την αριθμ. 15655/2014 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα ΑΔΜΘ με την οποία ακυρώθηκε μερικώς η αριθμ. 
4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Χαλκηδόνος.

5. Την αριθμ. 107/2014 απόφαση της 1ης Επιτροπής του 
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, η οποία ελήφθη κατά την 
8η/2014 συνεδρίασή της και δέχτηκε την προσφυγή του 
Δήμου Χαλκηδόνος κατά της παραπάνω αναφερόμενης 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ.

6. Την αριθμ. 26/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Χαλκηδόνος (ΦΕΚ 1044/Β/2011) με την οποία 
συγχωνεύθηκαν κοινωφελείς επιχειρήσεις των πρώην 
δήμων που συνέστησαν το Δήμο Χαλκηδόνος σε μία 
κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοι−
νωφελής Επιχείρηση Χαλκηδόνος» (ΔΗΚΕΧ).

7. Την αριθμ. 4/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Χαλκηδόνος, με την οποία αποφασίζεται η λύση 

της παραπάνω αναφερθείσας επιχείρησης, η ανάληψη 
των δραστηριοτήτων της από το Δήμο, η μεταφορά του 
προσωπικού της στο Δήμο Χαλκηδόνος και η σύσταση 
προσωρινών προσωποπαγών θέσεων στον ΟΕΥ του Δή−
μου για την κατάταξη του μεταφερόμενου προσωπικού.

8. Τις αριθμ. 6028/2014 και 12023/2014 βεβαιώσεις της 
οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Χαλκηδόνος, απο−
φασίζουμε:

1. Τη λύση της κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου 
Χαλκηδόνος με την επωνυμία “Δημοτική Κοινωφελής 
Επιχείρηση Χαλκηδόνος” (ΔΗΚΕΧ) και την ανάληψη των 
δραστηριοτήτων της από το Δήμο Χαλκηδόνος.

Μετά τη λύση της επιχείρησης θα ακολουθήσει η εκ−
καθάριση αυτής από ορκωτούς ελεγκτές που θα ορι−
στούν με νεότερη αυτοτελή απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χαλκηδόνος. Στον προϋπολογισμό του 2014 
έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 2.487,80 € σε βάρος 
του ΚΑ 00.6142.001 για τη δαπάνη εκκαθάρισης της 
ΔΗΚΕΧ.

2. Τη μεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Δήμο Χαλκηδόνος, κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. 4/2014 
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ίδιου Δήμου, 
και τη σύσταση α) οκτώ (8) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ως εξής:

− Μία (1) θέση ΠΕ Διοικητικού
− Δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού
− Δύο (2) θέσεις ΔΕ Ηλεκτρολόγων
− Μία (1) θέση ΔΕ Υπαλλήλου Γενικών Καθηκόντων
− Δύο (2) θέσεις ΥΕ Εργατών Κήπου
και β) έξι (6) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων ιδι−

ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, 
ως εξής:

− Τέσσερις (4) θέσεις ΥΕ Εργατών Κήπων
− Μία (1) θέση ΥΕ Καθαριστριών
− Μία (1) θέση ΔΕ Διοικητικού
Τις παραπάνω θέσεις θα καταλάβουν οι κάτωθι υπάλ−

ληλοι:

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ισμαηλίδου Πετρούλα Δημήτριος ΠΕ Διοικητικός Υπάλληλος

Ντάμπρατζης Περικλής Κωνσταντίνος ΥΕ Εργάτης Κήπων

Γιαννακούλας Χρήστος Στέργιος ΥΕ Εργάτης Κήπων (ΑΜΕΑ)

Κακαβέλος Χρήστος Νικόλαος ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΑΜΕΑ)

Καλαϊτζής Κωνσταντίνος Μάρκος ΔΕ Ηλεκτρολόγος (ΑΜΕΑ)

Σαμαράς Νικόλαος Ιωάννης ΔΕ Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων (ΑΜΕΑ)

Ταρινίδου Γεωργία Λάζαρος ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΑΜΕΑ)

Χασανίδης Χρήστος Ιωάννης ΔΕ Ηλεκτρολόγος (ΑΜΕΑ)

Αλεξούδης Δημήτριος Παναγιώτης ΥΕ Εργάτης Κήπων (ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

Αραμπατζή Ζαχαρούλα Δημήτριος ΥΕ Καθαρίστρια (ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

Γατίδης Δημοσθένης Χρήστος ΥΕ Εργάτης Κήπων (ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

Δεδούδης Μιχάλης Σπύρος ΥΕ Εργάτης Κήπων (ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

Σουμελίδης Ευθύμιος Ιωάννης ΥΕ Εργάτης Κήπων (ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)

Πολυαννίδου Ιωάννα Περικλής ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (ΑΜΕΑ ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)



24068 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον ΟΕΥ 
του Δήμου Χαλκηδόνος. Οι εν λόγω θέσεις καταργού−
νται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Χαλκηδόνος για το 2014, ως 
εξής: 66.200,00 και 18.800,00 Ευρώ (ΚΑ 10.6021, 20.6021, 
35.6021 και 10.6052, 20.6052, 35.6052). Για τα επόμενα 
έτη, η ετήσια δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει 
τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του Δήμου ως 
εξής: 140.000,00 και 40.000,00 Ευρώ (ΚΑ 10.6021, 20.6021, 
35.6021 και 10.6052, 20.6052, 35.6052).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 2 Iουλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 5720 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου 

Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς Ν. Κιλκίς με την 
επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Πε−
ριβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθ−
μών Δήμου Κιλκίς».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 περίπτωση ΙΙ παρ. 26, 103, 225, 227,238 

και 280 του Ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010),

β) των άρθρων 239 και 240 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α/2006),

γ) των άρθρων 8 περίπτωση Α παρ. 4α και 24 του 
Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α/2010),

δ) του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 “Κύρωση της από 
31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις 
κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων 
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της 
Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού 
Επικρατείας» και άλλες διατάξεις.” (ΦΕΚ 98 Α/2013),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 αναφορικά με 
τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 98/Α/2005)

στ) των άρθρων 1 και 3 της αριθμ. οικ.30842/2013 από−
φασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών “Πα−
ροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
των δήμων, οικονομικού έτους 2014 − τροποποίηση της 
υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β/253) απόφασης «Καθο−
ρισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και 
κοινοτήτων»” (ΦΕΚ 1896/Β/2013).

2. Την αριθμ. 71/2011 (ΦΕΚ 818/Β/10−5−2011) απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς σχετικά 
με τη συγχώνευση εννέα (9) Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ, πρώτου 
βαθμού, που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Κιλκίς, σε ένα 
(1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 

«Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς».

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1833/12−4−2011 πράξη του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας – Θράκης, περί ελέγχου νομιμότητας της ανωτέρω 
απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς, 
με την οποία κρίθηκε νόμιμη.

4. Την αριθμ. 185/2014 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου του Δήμου Κιλκίς, που αφορά στην τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημο−
σίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού, 
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Παιδικών – Βρεφονηπια−
κών Σταθμών Δήμου Κιλκίς», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την πρώτη παράγραφο του άρθρου 4 
της αριθμ. 71/2011 (ΦΕΚ 818/Β/10−5−2011) απόφασης του 
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς σχετικά με τη 
συγχώνευση εννέα (9) Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ, πρώτου βαθ−
μού, που συνενώθηκαν στο νέο Δήμο Κιλκίς, σε ένα (1) 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος 
και Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κιλκίς», 
η οποία αντικαθίσταται ως εξής: 

Άρθρο 4ο 
ΠΟΡΟΙ

− Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Κιλκίς 
προς το Ν.Π.Δ.Δ. να είναι τουλάχιστον ύψους 1.200.000,00 
ευρώ και η τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της 
οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανά−
γκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επι−
χορήγησης.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δή−
μου Κιλκίς για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) 
που έχει εγγραφεί στον ΚΑ 02.00.6715.0006. Ανάλογη 
δαπάνη θα προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς των 
επόμενων ετών. 

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. 71/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κιλκίς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 27 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 74245/7200 (8)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α΄/2010) «Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. ββ. του Π.Δ. 139/2010 

(ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου», περί αρμοδιότητας προγραμματισμού προσλή−
ψεων προσωπικού Ο.Τ.Α.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 
206/τ.Α΄/06−10−1997), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/
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τ.Α΄/28−12−2009), του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28/τ.Α΄/3−3−1994) και τις αριθμ. 53855/97 και 1746/99 εγκυ−
κλίους του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορούν τη 
διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού 
ΟΤΑ με μίσθωση έργου.

4. Την αριθμ. 42/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, η οποία 
επικαιροποιεί την αριθμ. 22/2013 απόφαση έγκρισης πρό−
σληψης προσωπικού για τη στελέχωση της ομάδας ερ−
γασίας των προγραμμάτων BUILD SEE, EPA, ICE, GIFT, 
BIG, FOODING. 

5.− Το αριθμ. οικ.25116/2442/25−2−2014 έγγραφό μας 
προς το ΑΣΕΠ, με το οποίο διαβιβάσαμε την αριθμ. 
22/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ, 
αναφορικά με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 
δεκατρία (13) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.

6.− Το αριθμ. οικ. 17724/2−5−2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
και την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/63/9539/16−4−2014 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 § 1 της αριθμ. ΠΥΣ 
33/27−12−2006 με την οποία εγκρίνεται η σύναψη σύμ−
βασης μίσθωσης έργου από το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης Π.Δ.Ε. με δέκα (10) άτομα διαφόρων ειδικο−
τήτων και σύμφωνα με τις αριθ. 5000, 5001, 5003, 5006, 
5007, 4997 /18−3−2014 βεβαιώσεις (ΑΠΟΔΟΧΗ) του ΑΣΕΠ .

7.− Την από 12−6−2014 βεβαίωση της Προϊσταμένης 
των Οικονομικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού Ταμεί−
ου Ανάπτυξης, με την οποία βεβαιώνεται ότι για την 
κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την απόφα−
ση αυτή, για την αμοιβή του προσωπικού με σύμβαση 
μίσθωσης έργου για τα προγράμματα BUILD SEE, EPA, 
ICE, GIFT, BIG, FOODING έχει εγγραφεί στον προϋπο−
λογισμό του έτους 2014 στους Κ.Α. 61.01.00.1416 (πρό−
γραμμα EPA πίστωση ύψους 12.000€), Κ.Α. 61.01.00.1415 
(πρόγραμμα BUILD SEE πίστωση ύψους 12.000€), Κ.Α. 
61.01.00.1418 (πρόγραμμα BIG πίστωση ύψους 15.000€), 
Κ.Α. 61.01.00.1419 (πρόγραμμα FOODING πίστωση ύψους 
15.000€), Κ.Α. 61.01.00.1417 (πρόγραμμα ICE πίστωση ύψους 
30.000€) και Κ.Α. 61.01.00.1420 (πρόγραμμα GIFT πίστωση 
ύψους 31.500€) και θα εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του έτους 2015, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Δ.Ε.: 

• ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, ένα (1) άτο−
μο κλάδου ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, ένα (1) άτομο 
κλάδου ΠΕ Ιστορικών για το πρόγραμμα ICE.

• ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανικών, (1) άτομο κλά−
δου ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ένα (1) άτομο κλάδου 
ΠΕ Νομικών για το πρόγραμμα GIFT 2.0.

• ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας 
και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα EPA.

• ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης 
ή Περιφερειακής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα BIG.

• ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης ή 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα FOODING.

• ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροταξίας και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης για το πρόγραμμα BUILD SEE,

για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμ−
βασης και μέχρι την συμπλήρωση ενός (1) έτους, επειδή 
συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του 
Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/06−10−1997).

Η περαιτέρω διαδικασία επιλογής των προσώπων που 
θα εκτελέσουν το έργο με αντίστοιχη σύμβαση θα γίνει 
με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 
του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3−3−1994), σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/
τ.Α΄/28−12−2009).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 2 Ιουλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

F
Αριθμ. 2586 (9)
    Τροποποίηση της αριθμ. 2202/5−6−2014 Διαπιστωτικής 

Πράξης «Αυτοδίκαιη ένταξη μέλους ΕΡΔΙΠ σε θέση 
ΕΔΙΠ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κε−
ντρικής Μακεδονίας» (ΦEK 1694/τ.Β΄/25−6−2014).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία 

των Τ.Ε.Ι.» όπως ισχύει.
1. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών 
και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυ−
μάτων» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει 
και ειδικότερα τα οριζόμενα στο άρθρο 29 και την παρ. 
3β του άρθρου 79.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1 της − παρ. 3 του 
άρθρου 68 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ.Α΄) «Διοικητικά 
μέτρα, διαδικασίες ............ και Τροφίμων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων ............ και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 102/2013 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄) «Μετο−
νομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονί−
ας − Συγχώνευση − Κατάργηση Τμημάτων − Συγκρότηση 
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Την αριθμ. 1710/15−7−2013 διαπιστωτική πράξη αυτο−
δίκαιης ένταξης μελών ΕΠ, ΕΡΔΙΠ, ΕΤΠ σε Τμήματα του 
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1848/τ.Β΄).

6. Την αριθμ. 2705/Ε5/9.1.2013 (ΦΕΚ 593/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) δια−
πιστωτική πράξη εκλογής Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών 
(ΑΔΑ:ΒΕΙΕ9−ΜΥΟ).

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:

τροποποιούμε την αριθμ. 2202/5−6−2014 διαπιστω−
τική πράξη αυτοδίκαιης ένταξης μέλους ΕΡΔΙΠ σε 
θέση ΕΔΙΠ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύμα−
τος Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1694/τ.Β΄/25−6−2014) 
(ΑΔΑ:7ΡΦΕ469143−ΑΝ9), ως προς το Β. μέρος ως εξής:

Την αυτοδίκαιη ένταξη, του Aσλανίδη Παναγιώτη του 
Παύλου, Γ΄ βαθμίδας, μέλους ΕΡ.ΔΙ.Π. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας σε προσωποπαγή θέση κλάδου Ε.ΔΙ.Π., από 
11−2−2014, διατηρώντας την κατά το χρόνο της ένταξης 
βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκ−
δοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 
του Ν. 4009/2011 Π.Δ.. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 4 Ιουλίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ  
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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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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