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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2

Συγκρότηση Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.

3

Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού
ΕΣΥ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.

4

Ανακατανομή κενής οργανικής θέσης ειδικευμένου
ιατρού ΕΣΥ, στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα (Μολάοι) του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.

5

Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης
εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.

6

Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 3262/74786/
30.6.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22480
(1)
Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παρ. 18 του άρθρου 18 του N. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση

Αρ. Φύλλου 2325

θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107),
β) 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 Α΄ 98),
γ) του Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 172) [διόρθωση σφαλμάτων (Α΄ 193)],
όπως ισχύει,
δ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄20),
ε) το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116),
στ) της υπουργικής απόφασης με αριθμό 36166/2015
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα».
2) Το γεγονός ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης Ομάδας Εργασίας κρίνεται απαραίτητη για την εξειδίκευση
της εφαρμογής του N. 4369/2016 στους Δήμους και τις
Περιφέρειες της χώρας.
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ομάδα Εργασίας για την εξειδίκευση της εφαρμογής του N. 4369/2016 στους Δήμους
και τις Περιφέρειες της χώρας με τους κάτωθι και τους
αναπληρωτές αυτών:
1) Τον Ιωάννη Μπαλάφα του Περικλή, Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Πρόεδρο.
2) Τον Μπαϊρακτάρη Δημήτριο του Κλεάνθη, Ειδικό
Σύμβουλο του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης Παναγιώτη Κουρουμπλή, με αναπληρωτή τον Αγγελόπουλο Παντελή του Νικολάου, Ειδικό
Επιστημονικό Προσωπικό στο Γραφείο του Υπουργού
του ΥΠΕΣΔΑ.
3) Τον Ευστάθιο Σταυριανίδη του Αναστασίου, μετακλητό Υπάλληλο στο Γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτρια την Ελισάβετ Χαρτοφύλη του Ιωάννη, υπάλληλο
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), κατηγορίας
ΔΕ, ειδικότητας Διοικητικού, αποσπασμένη στο Γραφείο
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του Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4) Την Νάνσυ Κωνσταντίνου του Δημητρίου, υπάλληλο
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Α΄
της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με αναπληρωτή τον Φώτη Παλαμιώτη
του Νικολάου, Ειδικό Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα
του ΥΠΕΣΔΑ.
5) Την Βασιλική Γιαβή του Αθανασίου, Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ με αναπληρώτρια την Μαρία
Μαυραγάνη του Δημητρίου, Προϊσταμένη της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
ΥΠΕΣΔΑ.
6) Την Αφροδίτη Διαμαντοπούλου του Στυλιανού, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ με αναπληρώτρια την προϊσταμένη
του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού Ελένη Παυλή του
Γεωργίου.
7) Τον Σπηλιωτόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού του ΥΠΕΣΔΑ, με αναπληρώτρια την Σταματική
Μηνακάκη του Χρήστου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΠΕΣΔΑ, ως
εκπροσώπους του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΣΔΑ
Χριστόφορου Βερναρδάκη.
8) Τον Νικόλαο Μελετίου του Ιωάννη, Δήμαρχο Ασπροπύργου, Εκπρόσωπο της ΚΕΔΕ, με αναπληρωτή τον
Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο του Αθανασίου, Δήμαρχο
Ξάνθης.
9) Τον Χρήστο Μιχαλάκη του Ευαγγέλου, μέλος ΔΣ της
ΕΝ.Π.Ε, αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων, με αναπληρωτή
τον Νικόλαο Ραπτάκη του Δημητρίου, Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
10) Τον Τσούνη Ιωάννη του Χριστόφορου, Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΠΟΕ-ΟΤΑ - Υπάλληλο του Δήμου Αιγάλεω, εκπρόσωπο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.), με αναπληρωτή τον Πολυζώη
Σπυρίδωνα του Ιωάννη.
11) Τον Ηλία Λίτσο του Λουκά, Στέλεχος της Δ/νσης
Οργάνωσης και Πληροφορικής Εκπρόσωπο της ΕΕΤΑΑ
ΑΕ, με αναπληρωτή την Βασιλική Φλέγκα του Αθανασίου, Στέλεχος της Δ/νσης Οργάνωσης και Πληροφορικής
της ΕΕΤΑΑ ΑΕ
Με απόφαση του Προέδρου της Ομάδας Εργασίας
ορίζονται μέχρι πέντε εμπειρογνώμονες για την επιστημονική υποστήριξη της ενώ χρέη τεχνικού συμβούλου
ανατίθενται στην ΕΕΤΑΑ ΑΕ.
Χρέη Γραμματέως θα εκτελεί η Λαμπρινή Κουτσούκου
του Σπυρίδωνα, υπάλληλος του κλάδου TE ΔιοικητικούΛογιστικού με Α΄ βαθμό της Διεύθυνσης Προσωπικού
Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αναπληρώτρια της την Αικατερίνη
Χαλδαίου του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α΄ βαθμό της Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Τεύχος Β’ 2325/27.07.2016

Άρθρο 2
Β. Το έργο της Ομάδας Εργασίας έχει ως αντικείμενο :
α) την εξειδίκευση και προσαρμογή των διατάξεων
του N. 4369/2016 στους Δήμους και τις Περιφέρειες της
χώρας και τη διατύπωση προτάσεων τυχόν αναγκαίων
ειδικών ρυθμίσεων,
β) τη διαμόρφωση θέσεων για την ένταξη των δημοτικών και περιφερειακών υπαλλήλων στην επικείμενη
θεσμοθέτηση του πλαισίου κινητικότητας στο δημόσιο.
Γ. Το έργο της Ομάδας Εργασίας θα ολοκληρωθεί μέχρι
τις 31/07/2016, με δυνατότητα παράτασης του έργου
αν κριθεί απαραίτητο, με απόφαση του Προέδρου της.
Δ. Η Ομάδα Εργασίας θα εκτελέσει το έργο της χωρίς
πρόσθετη αμοιβή ή άλλου είδους αποζημίωση και θα
συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας
των δημόσιων υπηρεσιών.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 300813/ΥΔ 3423
(2)
Συγκρότηση Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα Κύπρος 2014-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
2. Το Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005
(ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 265).
3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7.6.2010).
4. Το Π.δ. 70/2015 «...Μετονομασία του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού...»
(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015).
5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 116/Α/23-09-2015).

Τεύχος Β’ 2325/27.07.2016
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6. Την υπ' αριθμ Πρωτ. 105755 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση» (ΦΕΚ 2222/Β/15-10-2015).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και
Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1083/2006, και ιδίως τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 αυτού.
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για
την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
10. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών
και επενδυτικών ταμείων.
11. Την υπ' αριθμ. 109283/ΕΥΘΥ 1012 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2962/Β/4.11.2015) Αναδιάρθρωση της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των ΕΠ του στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας του άρθρου 5 παρ 5
του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της 175294/ΔΙΟΕ 196/
07-06-2002 (ΦΕΚ 730/Β΄/ 13-06-2002).
12. Τη με αριθμό C(2015) 5319 / 27.07.2015 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020
(CCI 2014TC16RFCB055) για στήριξη από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την οικεία απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A
Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 σχετικά με τη συγκρότηση
Επιτροπής Καθοδήγησης στο πλαίσιο του ως άνω Προγράμματος.
14. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.
15. Την οικεία εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
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16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Καθοδήγησης
1. Η Επιτροπή Καθοδήγησης συγκροτείται από τα Κράτη - Μέλη που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 κατόπιν
απόφασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.
2. Τα μέλη της Επιτροπής Καθοδήγησης ορίζονται με
αποφάσεις των Κρατών - Μελών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του Προγράμματος.
3. Με την παρούσα συγκροτείται το ελληνικό τμήμα
της Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»,
το οποίο από κοινού με τους εκπροσώπους των αρχών
που ορίζονται από την κυπριακή πλευρά, αποτελούν την
Επιτροπή Καθοδήγησης του εν λόγω Προγράμματος.
4. Η σύνθεση του ελληνικού τμήματος έχει ως εξής:
• Εκπρόσωπος της Ειδικής Γραμματείας ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού.
• Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
• Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
• Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κρήτης.
Τα Μέλη της Επιτροπής Καθοδήγησης δύναται να αναπληρώνονται σε περίπτωση κωλύματος από εκπροσώπους τους.
Της Επιτροπής προεδρεύει η/ο Ειδική/ός Γραμματέας
ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού εκ περιτροπής με τον/την οριζόμενο/η
εκπρόσωπο από την κυπριακή πλευρά. Σε περίπτωση
απουσίας ή κωλύματος θα αναπληρώνεται από τον νομίμως οριζόμενο εκπρόσωπο του.
Ο εκάστοτε προεδρεύων καθώς και όλα τα μέλη (τακτικά/ αναπληρωματικά) έχουν δικαίωμα ψήφου.
5. Η Διαχειριστική Αρχή συμμετέχει στην Επιτροπή
Καθοδήγησης του εν λόγω Προγράμματος Συνεργασίας
με συμβουλευτικό ρόλο και εκπροσωπείται από τον/την
Προϊστάμενο/η της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»), με αναπληρωτή/τρια τον/η
προϊστάμενο/η της Μονάδας Β2-Μονάδα Διαχείρισης
και Παρακολούθησης Προγραμμάτων στη Μεσόγειο και
την Αδριατική της ίδιας Υπηρεσίας.
6. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης
δύναται να συμμετέχει, με συμβουλευτικό ρόλο, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με δική του
πρωτοβουλία, είτε κατόπιν πρόσκλησης της Επιτροπής
Καθοδήγησης.
7. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης μπορούν να προσκαλούνται ως σύμβουλοι μη μόνιμα μέλη,
όπως ειδικοί επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα
ανάλογα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
8. Η Κοινή Γραμματεία (ΚΓ) συμμετέχει στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Καθοδήγησης, παρέχοντας τεχνική
και γραμματειακή υποστήριξη.
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Άρθρο 2
Αρμοδιότητα της Επιτροπής Καθοδήγησης
Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η επιλογή των προς
χρηματοδότηση πράξεων του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, ύστερα
από την αξιολόγηση των σχετικών προτάσεων από την
Κοινή Γραμματεία (ΚΓ).
Για τη βέλτιστη εκπλήρωση του ρόλου της, η Επιτροπή
δύναται να ζητήσει την συνδρομή ειδικών επιστημόνων
ή εμπειρογνωμόνων σε οικονομικά, τεχνικά, κοινωνικά,
επιστημονικά και λοιπά θέματα.
Η Επιτροπή Καθοδήγησης, σύμφωνα με το άρθρο 12
παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013, αναφέρεται στην
Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος.
Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής Καθοδήγησης
α. Η Επιτροπή Καθοδήγησης θεσπίζει τον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας της κατόπιν εισήγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
β. Η Επιτροπή Καθοδήγησης εγκρίνει τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας της κατά την πρώτη συνεδρίαση
της.
γ. Η Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος αναλαμβάνει τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής, κυρίως
οργανώνοντας τις συσκέψεις, προετοιμάζοντας τα απαραίτητα έγγραφα και κρατώντας τα πρακτικά.
δ. Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Καθοδήγησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της
Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος.
ε. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας μπορεί να
τροποποιηθεί με ομοφωνία από τα μέλη της Επιτροπής
Καθοδήγησης σε συμφωνία με τη Διαχειριστική Αρχή.
στ. Οποιαδήποτε τροποποίηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Καθοδήγησης θα
κοινοποιείται στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Ιουλίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. Α3α/71887/15
(3)
Ανακατανομή κενής θέσης ειδικευμένου ιατρού
ΕΣΥ, στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του
Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/
Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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β) 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 (ΦΕΚ 98/Α΄),
γ) του Π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄),
δ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).
2. Την υπ' αριθ. Υ4α/20074 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (ΦΕΚ 557/Β/2013),
όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. Υ4α/64732 (ΦΕΚ
1666/Β/2013), Υ4α/οικ. 77292 (ΦΕΚ 2090/Β/2013), Υ4α/
οικ. 70906 (ΦΕΚ 1888/Β/2013), Υ4α/92679/12 (ΦΕΚ
1574/Β/2013), Υ4α/49293 (ΦΕΚ 3188/Β/2013), Υ4α/οικ.
119653 (ΦΕΚ 55/Β/2014), Υ4α/92693 (ΦΕΚ 3140/Β/2013),
Υ4α/οικ. 39879 (ΦΕΚ 1085/Β/2014) και Υ4α/οικ. 34168
(ΦΕΚ 1086/Β/2013) και ισχύει.
3. Την υπ' αριθ. Υ25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).
4. Την υπ' αριθ. Υ21/20Ί5 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ2144/Β/2015).
5. Την υπ' αριθ. Α1 α/80306 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ
741/Β/2015).
6. Την υπ' αριθ. 52η/13-11-2015 (ΘΕΜΑ IV.B.6), απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.
7. Την υπ' αριθ. 34309/17-9-2015 εισήγηση της 1ης
ΥΠΕ Αττικής.
8. Το υπ' αριθ. Β1α/οικ. 6644/28-01-2016 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
από το οποίο προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στην υπ' αριθ. Υ4α/20074 κοινή υπουργική απόφαση
«Οργανισμός του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου
Κηφισιάς ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» (ΦΕΚ 557/Β/2013) όπως
αυτή ισχύει, επέρχονται οι κάτωθι ανακατανομές (σύσταση - κατάργηση) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ:
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», καταργούνται δύο (2) κενές θέσεις ειδικευμένων
ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Παθολογίας και συνιστώνται αντίστοιχα δύο
(2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας Ιατρικής
Βιοπαθολογίας ή Αιματολογίας, με τελική διαμόρφωση
του αριθμού των θέσεων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Αιματολογίας ή Ιατρικής Βιοπα4
θολογίας ή Παθολογίας
Ιατρικής Βιοπαθολογίας ή Αιμα6
τολογίας
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Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Υγείας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Α3α/101417/14
(4)
Ανακατανομή κενής οργανικής θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, στην αποκεντρωμένη οργανική μονάδα (Μολάοι) του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 5 του άρθρου 54 του
Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174/Α΄),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
β) 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 (ΦΕΚ 98/Α΄),
γ) του Π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης
Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α΄),
δ) του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄).
2. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 123794 κοινή υπουργική απόφαση «Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης «Ι. & ΑΙΚ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» και του Γενικού
Νοσοκομείου - Κ.Υ. Μολάων» (ΦΕΚ 3486/Β/2012).
3. Την υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 39513 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Μολάων» (ΦΕΚ 1151/Β/2012).
4. Την υπ' αριθ. Υ4α/27878/13 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση θέσεων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ
σε Νοσοκομεία αρμοδιότητας της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτ. Ελλάδας» (ΦΕΚ
1289/Β/2013).
5. Την υπ' αριθ. Υ25/20Ί5 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).
6. Την υπ' αριθ. Υ21/20Ί5 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β/2015).
7. Την υπ' αριθ. Α1α/80306 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Παύση και Διορισμός Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ
741/Β/2015).
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8. Την υπ' αριθ. 52η/13-11-2015 (ΘΕΜΑ IV.B.2), απόφαση του ΚΕΣΥΠΕ.
9. Την υπ' αριθ. 1584/18-11-2014 απόφαση του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου
και Δυτ. Ελλάδας.
10. Το υπ' αριθ. Β1α/οικ. 6635/28-01-2016 έγγραφο του
Προϊσταμένου της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
από το οποίο προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Στην υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 39513 κοινή υπουργική απόφαση «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Μολάων» (ΦΕΚ 1151/Β/2012) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί
και ισχύει, επέρχεται η κάτωθι ανακατανομή θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ:
Στην παρ. 2 του άρθρου 14 «ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ», της υπ' αριθ. Υ4α/οικ. 39513 κοινής υπουργικής
απόφασης καταργείται μία (1) κενή θέση ειδικευμένου
ιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας Οδοντιατρικής και συνιστάται
αντίστοιχα μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, με τελική διαμόρφωση του
αριθμού των θέσεων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων
ως εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Οδοντιατρικής
1
Ακτινοδιαγνωστικής
2
Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο άρθρο παραμένει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

Υγείας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 2249/78962
(5)
Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας
φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.
OI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 27 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού
φυτικών ειδών» (Α’/164).
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β) Του άρθρου 10 του Ν. 2325/1995 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1564/1985 και άλλες διατάξεις» (Α’/153).
γ) Της περίπτωσης ιβ’ του άρθρου 20 του Ν. 4270/2014
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (Α’/143), όπως αυτή αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 (Α’/129).
δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα 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» (Α’/98).
ε) Της αριθμ. 3967/41140/2-4-2012 απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών
αμπέλου και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ.
1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της
Επιτροπής, σχετικά με τη χορήγηση των νέων δικαιωμάτων φύτευσης για τη σύσταση μητρικών φυτειών εμβολιοληψίας οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, και την
καταχώριση τους στο αμπελουργικό Μητρώο» (Β’/1080),
όπως κάθε φορά ισχύει.
στ) Της αριθμ. 1153/16620/4-2-2014 απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της
διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών και
των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού» (Β’/616).
2. Την αριθμ. Υ14/3-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β’/2144).
3. Την αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β’/2144).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων
1. Αναπροσαρμόζουμε το ύψος των παραβόλων εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα του Ν. 1564/1985 (Α’/164),
των παραβόλων προσφυγής κατά της διαγραφής των
επιχειρήσεων αυτών από τα αντίστοιχα μητρώα, καθώς
και των παραβόλων προσφυγής κατά της απόρριψης
εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, ως εξής:
α) Παράβολα εγγραφών στα αντίστοιχα μητρώα:
αα) Για την εγγραφή των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων στο αντίστοιχο μητρώο: 400 €.
ββ) Για την εγγραφή των φυτωριακών επιχειρήσεων
τύπου Α’ στο αντίστοιχο μητρώο: 200 €.
γγ) Για την εγγραφή των φυτωριακών επιχειρήσεων
τύπου Β’ στο αντίστοιχο μητρώο: 200 €.
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δδ) Για την εγγραφή των φυτωριακών επιχειρήσεων
τύπου Γ’ στο αντίστοιχο μητρώο: 200 €.
εε) Για την εγγραφή των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικής φυτείας αμπέλου στο αντίστοιχο μητρώο: 400 €.
στστ) Για την εγγραφή των επιχειρήσεων εμπορίας
πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α’ στο αντίστοιχο
μητρώο: 600 €.
ζζ) Για την εγγραφή των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α’ για Ομάδες Παραγωγών
στο αντίστοιχο μητρώο: 150 €.
ηη) Για την εγγραφή των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β’ στο αντίστοιχο μητρώο:
200 €.
θθ) Για την εγγραφή των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ’ στο αντίστοιχο μητρώο:
400 €.
β) Παράβολα ανανεώσεων εγγραφών στα αντίστοιχα
μητρώα:
αα) Για την ανανέωση εγγραφής των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων στο αντίστοιχο μητρώο: 150 €.
ββ) Για την ανανέωση εγγραφής των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α’ στο αντίστοιχο μητρώο: 50 €.
γγ) Για την ανανέωση εγγραφής των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Β’ στο αντίστοιχο μητρώο: 50 €.
δδ) Για την ανανέωση εγγραφής των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ’ στο αντίστοιχο μητρώο: 50 €.
εε) Για την ανανέωση εγγραφής φυτωριακής επιχείρησης μητρικής φυτείας αμπέλου στο αντίστοιχο μητρώο:
150 €.
στστ) Για την ανανέωση εγγραφής των επιχειρήσεων
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α’ στο αντίστοιχο μητρώο: 200 €.
ζζ) Για την ανανέωση εγγραφής των επιχειρήσεων
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α για Ομάδες Παραγωγών στο αντίστοιχο μητρώο: 70 €.
ηη) Για την ανανέωση εγγραφής των επιχειρήσεων
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β’ στο αντίστοιχο μητρώο: 50 €.
θθ) Για την ανανέωση εγγραφής των επιχειρήσεων
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ’ στο αντίστοιχο μητρώο: 150 €.
γ) Παράβολα προσφυγών κατά των διαγραφών από τα
αντίστοιχα μητρώα και κατά της απόρριψης εγγραφής
ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών:
αα) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των σποροπαραγωγικών επιχειρήσεων από το αντίστοιχο μητρώο: 25 €.
ββ) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Α’ από το αντίστοιχο
μητρώο: 25 €.
γγ) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Β’ από το αντίστοιχο μητρώο: 25 €.
δδ) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των φυτωριακών επιχειρήσεων τύπου Γ’ από το αντίστοιχο μητρώο: 25 €.
εε) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικής φυτείας αμπέλου από το
αντίστοιχο μητρώο: 25€.
στστ) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου
Α’ από το αντίστοιχο μητρώο: 25 €.
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ζζ) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β’
από το αντίστοιχο μητρώο: 25 €.
ηη) Για την προσφυγή κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Γ’
από το αντίστοιχο μητρώο: 25 €.
θθ) Για την προσφυγή κατά της απόρριψης εγγραφής
ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών: 420 €.
2. Τα έσοδα που προκύπτουν από τα παράβολα της
παραγράφου 1 κατατίθενται υπέρ του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας στον λογαριασμό Σποροπαραγωγής και Φυτωρίων 26698/1 (Μορφή ΙΒΑΝ GR 98 010
00240000000000266981) που τηρείται στη Τράπεζα
Ελλάδος για την αντιμετώπιση των δαπανών που προβλέπονται από την εφαρμογή του N. 1564/1985, όπως
κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 2
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
α) Οι αριθμ. 9867/21-06-1996, 9868/21-06-1996,
9869/21-06-1996 και 9870/21-06-1996 αποφάσεις του
Υπουργού Γεωργίας (Β’/630).
β) Η αριθμ. 42289/02-05-2000 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας (Β’/634).
γ) Η αριθμ. 67766/24-11-2006 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’/1809).
δ) Η αριθμ. 39671/26-03-2009 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’/641).
ε) Η αριθμ 18151/124624/06-10-2014 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’/2749).
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

25053

(6)
Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου του Δήμου Κομοτηνής.
Με την αριθ. 191/21.06.2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Κομοτηνής που εκδόθηκε σύμφωνα με τα
διατάξεις του άρθρου 8, παρ.1 του Ν. 4368/2016, καθώς και την αριθ. 9/οικ.8402/16-03-2016 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών , αυξάνεται κατά 2,5 ώρες ημερησίως το ωραρίου εργασίας της Αικατερίνης Σαββίδου
του Κωνσταντίνου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, ειδικότητας ΥΕ
καθαριστριών σχολικών μονάδων, με αντίστοιχη αύξηση
των αποδοχών της.
(Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου Κομοτηνής: 14749/27.05.2016).
(Αριθμ. απόφ. ελέγχου νομιμότητας του Τμήματος
Διοικητικού-Οικονομικού Α.Δ.Μ-Θ. Νομού Ροδόπης:
9703/29-06-2016).
(Αριθμ. απόφ. Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων Κομοτηνής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης: 10299/07.07.2016).
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΑΤΣΙΔΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην αριθμ. 3262/74786/30.6.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2087/τ.Β΄/7.7.2016, στη σελίδα 22789 γίνεται
προσθήκη κειμένου:
πρίν το υπόδειγμα 2 γίνεται προσθήκη της παραγράφου 3 ως εξής:
«3. το υπόδειγμα 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως
εξής:»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

25054
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02023252707160008*

