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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 28530
(1)
Κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών
Σχεδίων του Ν.3908/2011 για το έτος 2014.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 παρ. 2 και 16 παρ. 20 του ν. 3908/2011
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή» (Α−8).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).
3. Το Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).
4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 A΄ 21−6−2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 118/2013
«Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των
Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως.» (Α΄ 152).
5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄/25−06−2013) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ
194 Α΄/22−11−2010).
7. Την υπ’ αριθ. 27857/ΔΙΟΕ/547 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό−
τητας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας Παναγιώτη Μηταράκη».
8. Την υπ’ αριθ. 21035/5−5−2014 ( ΦΕΚ 1283 Β΄/21−5−2014 )
κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
«Καθορισμός του ποσού της επιχορήγησης, της επιδό−
τησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της φορολογικής
απαλλαγής για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων
της τεχνολογικής ανάπτυξης, της περιφερειακής συ−
νοχής, των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, της επιχει−
ρηματικότητας των νέων και της συνέργειας και της
δικτύωσης των νόμων 3908/2011,όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει σήμερα για το έτος 2014».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας
1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κα−
τηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 6 του νόμου 3908/2011, κατά το έτος 2014,
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καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε πεντακόσια
εκατομμύρια (500.000.000) ευρώ για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο, εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ για τη
δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο και ποσό φορολογικής απαλλαγής για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο ύψους επτακοσίων
εκατομμυρίων (700.000.000) ευρώ και για τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) ευρώ.
2. Το ποσά που τυχόν δεν θα διατεθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται στη δεύτερη.
Άρθρο 2
Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης της περίπτωσης του
άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά το έτος 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε
εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονται για την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους
και όσα απ' αυτά τυχόν δεν διατεθούν στην περίοδο αυτή μεταφέρονται στη δεύτερη.
Άρθρο 3
Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής
1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής της περίπτωσης γ΄ του
άρθρου 6 του ν. 3908/2011, κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014, το ποσό της επιχορήγησης και
της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ και το
ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε εξακόσια εκατομμύρια (600.000.000) ευρώ.
2. Τα ανωτέρω ποσά κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας, με βάση τον πληθυσμό κάθε Περιφέρειας και
το επίπεδο ανάπτυξής της, ως εξής:
Ποσά σε εκ. €
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΤΩ
ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ
ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ
(Δ/νσεις Αναπτυξιακού
(ΓΔΙΕ, ΕΜΑ)
ΣΥΝΟΧΗΣ
Προγραµµατισµού Περιφερειών)
Φορολογική
Φορολογική
Φορολογική
Επιχορήγηση
Επιχορήγηση
Επιχορήγηση
απαλλαγή
απαλλαγή
απαλλαγή
Α.Μ.Θ.
19.000.000 23.000.000
7.900.000
23.000.000
26.900.000 46.000.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
12.500.000 23.000.000
11.500.000
23.000.000
24.000.000 46.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
37.000.000 23.000.000
4.250.000
23.000.000
41.250.000 46.000.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
10.300.000 23.000.000
11.750.000
23.000.000
22.050.000 46.000.000
ΗΠΕΙΡΟΣ
11.700.000 23.000.000
3.650.000
23.000.000
15.350.000 46.000.000
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
13.500.000 23.000.000
3.400.000
23.000.000
16.900.000 46.000.000
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
15.700.000 23.000.000
4.100.000
23.000.000
19.800.000 46.000.000
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
3.400.000 23.000.000
2.100.000
23.000.000
5.500.000 46.000.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
41.000.000 23.000.000
3.200.000
23.000.000
44.200.000 46.000.000
ΑΤΤΙΚΗ
12.000.000 23.000.000
675.000
23.000.000
12.675.000 46.000.000
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1.600.000 23.000.000
675.000
23.000.000
2.275.000 46.000.000
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
34.000.000 23.000.000
2.900.000
23.000.000
36.900.000 46.000.000
ΚΡΗΤΗ
28.300.000 24.000.000
3.900.000
24.000.000
32.200.000 48.000.000
60.000.000 300.000.000 300.000.000 600.000.000
Επικράτεια
240.000.000 300.000.000
3. Κατά τη δεύτερη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2014, για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κα−
τηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
καθορίζεται σε εκατό εκατομμύρια (100.000.000) ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε τριακόσια
εκατομμύρια (300.000.000) ευρώ.
4. Τα ποσά αυτά, στα οποία προστίθενται και τα ποσά που τυχόν δεν θα διατεθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία
περίοδο, θα κατανεμηθούν στις Περιφέρειες της χώρας με νεότερη απόφαση.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 17012
(2)
Ίδρυση σχόλης προπονητών TAE KWON − DO ITF
Γ΄ κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.1558/1985, άρθρο 27 « Σύσταση Γενικών Γραμ−
ματειών» παρ. 2 ε, περ. ιv «Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού» (ΦΕΚ 137 Α΄).
β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/
2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θε−
μάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ.
και άλλες διατάξεις».
γ) Του Π.Δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.» (ΦΕΚ Α΄28),
όπως ισχύει.
ε) Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012 (Α΄141)
– Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονο−
μασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανά−
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013).
στ) Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/ Α/25.06.2013).
2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΔΠΕΦ/114952/18350/
15269/892/3.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού Ιωάννη Ανδριανό (ΦΕΚ 1655/Β/4.07.2013).
3. Toν Ν. 4250/26.03.2014(ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλου−
στεύσεις – καταργήσεις, συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημόσιου τομέα …», και την υπ’ αριθ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1−4−2014 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής επικυρω−
μένων αντιγράφων εγγράφων».
4. Τα υπ’ αριθ. 88/12.03.2013, 54/7.02.2014, 62/12.02.2014,
135/12.03.2014,164/31.03.2014, 54/27.03.2014 καθώς και το
262/3.06.2014 έγγραφα της Αθλητικής Ομοσπονδίας
TAEKWON−DO ITF Ελλάδος (A.O.T.E.).
5. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
6. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό
στο άθλημα, αποφασίζουμε:
Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Tαε κβο − ντο (ITF) Γ΄ Κατηγο−
ρίας, η οποία θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη στο διάστημα
από 4/07/2014 έως 30 /12 /2014 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών
τουλάχιστον διακόσιες (200),ήτοι εκατόν πενήντα (150) ώρες
για θεωρητικά και πενήντα (50) ώρες για πρακτικά μαθήματα.
Η διοίκηση, η διεύθυνση, η λειτουργία της σχολής και
κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται ως εξής:
ΑΡΘΡΟ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Η σχολή διοικείται από πενταμελή επιτροπή, που συ−
γκροτείται από τους:
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1. Σκαμάγκη Αναστασία του Θεμιστοκλή, υπάλληλος
της Γ.Γ.Α., ως Πρόεδρος.
2. Μπουλουγούρη Αντιγόνη του Σπυρίδωνος, υπάλλη−
λος της Γ.Γ.Α., ως μέλος.
3. Δαμίγου Μαρία του Σπυρίδωνος, υπάλληλος της
Γ.Γ.Α., ως μέλος.
4. Bαλασιάδη Αναστάσιο του Οδυσσέα, εκπρόσωπος
της Α.Ο.Τ.Ε. (ITF), ως μέλος.
5. Φίτζιο Παναγιώτη του Χαριλάου, εκπρόσωπος της
Α.Ο.Τ.Ε. (ITF), ως μέλος.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Μανταφούνη
Δροσούλα του Κων/νου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
Στα μέλη της επιτροπής και στους γραμματείς δεν
καταβάλλεται αποζημίωση, θα παρέχουν τις υπηρεσίες
τους αμισθί.
Α. Η Επιτροπή Διοίκησης έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
1. Εγκρίνει το πρόγραμμα σπουδών.
2. Ελέγχει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των υπο−
ψηφίων. Παρακολουθεί τη λειτουργία της σχολής και
τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Λαμβάνει αποφάσεις για
οποιοδήποτε θέμα αφορά την εύρυθμη λειτουργία της
σχολής. Μετά την υποβολή των αποτελεσμάτων από
τον Διευθυντή, η επιτροπή διοίκησης προβαίνει στην
επικύρωση των αποτελεσμάτων και καταρτίζει πίνακες
επιτυχόντων και αποτυχόντων (συντάσσοντας σχετικό
πρακτικό).
Β. Οι γραμματείς της σχολής μεριμνούν για τη συ−
γκέντρωση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των
υποψηφίων και συντάσσουν σχετικό πίνακα, που παρέ−
χεται από το αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
Επίσης παραλαμβάνουν και συμπληρώνουν πίνακα με
τα στοιχεία των υποψηφίων τον οποίο υποβάλλουν
στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης για την
αναζήτηση της ποινικής κατάστασης των υποψηφίων
προπονητών. Ενημερώνουν τα μέλη για τις συνεδριά−
σεις της επιτροπής και συντάσσουν τα πρακτικά των
συνεδριάσεων.
Ο φάκελος της σχολής που πρέπει να περιέχει τις
αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, το
σχετικό πίνακα δικαιολογητικών, τα πρακτικά συνε−
δριάσεων της Επιτροπής και το πρόγραμμα Σπουδών
(στον οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα,
οι διδάσκοντες και οι ώρες διδασκαλίας) παραδίδε−
ται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της σχολής με
ευθύνη του Προέδρου, στο αρμόδιο τμήμα Αθλητικής
Επιμόρφωσης.
ΑΡΘΡΟ 2
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Διευθυντής της σχολής ορίζεται ο Γρούιος Γεώργιος
του Θωμά, καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α. – Α.Π.Θ.
Ο Διευθυντής της σχολής έχει τις ακόλουθες αρμο−
διότητες:
− Εισηγείται το πρόγραμμα σπουδών στην Επιτροπή
Διοίκησης και το διδακτικό προσωπικό, καθώς και την
κατανομή των διδακτικών ωρών ανά μάθημα.
− Έχει ευθύνη για κάθε θέμα που σχετίζεται με τη
λειτουργία της σχολής και που δεν ανήκει στον κύ−
κλο αρμοδιοτήτων άλλου οργάνου, για το διδακτικό,
εργατικό και βοηθητικό προσωπικό, για την υλοποί−
ηση του προγράμματος, τον έλεγχο των παρουσιών
και των απουσιών των σπουδαστών (τηρώντας σχετικό
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παρουσιολόγιο) και γενικά την τήρηση του κανονισμού
λειτουργίας της σχολής.
− Τροποποιεί εάν χρειασθεί το πρόγραμμα, ενημερώ−
νοντας έγκαιρα την επιτροπή διοίκησης της σχολής, το
διδακτικό προσωπικό και τους σπουδαστές.
− Ασκεί πειθαρχική εξουσία και έχει δικαίωμα επιβολής
κυρώσεων κατά περίπτωση.
− Επιβλέπει τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά−
σεων και του απαιτούμενου αθλητικού υλικού, καθώς
και των συναφών οργάνων.
− Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της Επιτροπής τα
διπλώματα που χορηγούνται σε όσους αποφοιτήσουν
επιτυχώς από τη σχολή.
− Υποβάλλει στην επιτροπή διοίκησης υπογεγραμ−
μένο πίνακα αποτελεσμάτων με τους επιτυχόντες και
αποτυχόντες σπουδαστές της σχολής, καθώς και συ−
γκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των μαθημάτων στα
οποία εξετάστηκαν όλοι οι σπουδαστές της σχολής.
− Μετά το πέρας της σχολής συντάσσει έκθεση με
τις παρατηρήσεις και τυχόν προτάσεις του, την οποία
υποβάλει στο τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ − ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Το διδακτικό − εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούν
άτομα που είναι μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προ−
σωπικού (Δ.Ε.Π.) και Ειδικού Επιστημονικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου, ή κατά πε−
ρίπτωση πρόσωπα ειδικών γνώσεων ανάλογου επιπέ−
δου που κρίνονται κατάλληλα από το διευθυντή της
σχολής. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συνεργάζεται για
κάθε θέμα, που αφορά στην ομαλή ενάσκηση των κα−
θηκόντων του και την εύρυθμη λειτουργία της σχολής
με το διευθυντή της σχολής.
Το διδακτικό προσωπικό, υποχρεούται να παραδώ−
σει στο διευθυντή της σχολής, τα αποτελέσματα των
εξετάσεων μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από τη
διεξαγωγή τους.
ΑΡΘΡΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Η επιτροπή διοίκησης της σχολής, με αιτιολογημένη
απόφασή της, μπορεί να αλλάξει την ημερομηνία και τον
τόπο λειτουργίας της σχολής, όταν αυτό επιβάλλεται
από απρόβλεπτους παράγοντες.
2. Οι δαπάνες λειτουργίας της σχολής βαρύνουν τον
προϋπολογισμό της οικείας ομοσπονδίας. Το χρηματι−
κό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου
υποψηφίου καθορίζεται στο ποσό των 250,00 ευρώ,
το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά, (όπως ορίζει
το άρθρο 78 παρ. 2 του Ν. 4170/11.07.2013, ΦΕΚ 163/
Α΄/12.07.2013) και κατατίθεται στον τραπεζικό λογαρια−
σμό της Ομοσπονδίας από τους υποψηφίους που θα
γίνουν δεκτοί στη σχολή, μετά τον έλεγχο των δικαιο−
λογητικών συμμετοχής από την επιτροπή διοίκησης. Η
οικεία ομοσπονδία συντάσσει τον προϋπολογισμό της
σχολής και τον γνωστοποιεί στην επιτροπή διοίκησης
της σχολής. Οι πληρωμές των δαπανών της σχολής
γίνονται από την αρμόδια υπηρεσία της Ομοσπονδίας,
η οποία είναι και οικονομικά υπόλογος.
3. Η σχολή λειτουργεί με την προϋπόθεση ότι ο ελά−
χιστος αριθμός των σπουδαστών, κατά την έναρξη των
μαθημάτων, είναι τουλάχιστον τριάντα (30) άτομα.

ΑΡΘΡΟ 5
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι γενικές και ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη
σχολή προτείνονται από την οικεία Ομοσπονδία και
οριστικοποιούνται με την παρούσα απόφαση.
Στη σχολή δεν γίνονται δεκτοί όσοι στο πρόσωπο
των οποίων συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπο−
νται από το άρθρο 8 του Ν. 3528/9.2.2007,ΦΕΚ 26/Α΄ σε
συνδυασμό με τα κωλύματα που προβλέπονται από το
άρθρο 3 του Ν. 2725/99 όπως ισχύει σήμερα.
Ο έλεγχος όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών
γίνεται από την επιτροπή διοίκησης, το διευθυντή και
τους γραμματείς πριν από την έναρξη λειτουργίας της
σχολής.
ΑΡΘΡΟ 6
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ –
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
1. Η φοίτηση και συμμετοχή των υποψηφίων που θα
εισαχθούν στη σχολή, είναι υποχρεωτική σ΄ όλα τα πρα−
κτικά και τα θεωρητικά μαθήματα.
2. Κάθε παράβαση των υποχρεώσεων των σπουδα−
στών που παρακολουθούν τη σχολή, συνεπάγεται την
επιβολή σχετικών κυρώσεων από το διευθυντή της.
3. Οι συνολικές ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης
των μαθημάτων της σχολής για κάθε υποψήφιο, δεν μπο−
ρούν σε καμία περίπτωση να είναι λιγότερες του 95% των
συνολικών ωρών διδασκαλίας για κάθε περίοδο.
4. Δίπλωμα της σχολής προπονητών έχουν δικαίωμα
να αποκτήσουν όσοι κατέχουν όλα τα απαραίτητα δι−
καιολογητικά και περάτωσαν με επιτυχία τις θεωρητικές
και πρακτικές εξετάσεις.
5. Τα Διπλώματα παραδίδονται στους επιτυχόντες
από το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για τη φοίτηση στη Σχολή Προπονητών οι υποψήφιοι
πρέπει:
1. Να έχουν αρτιμέλεια σε βαθμό που δεν δημιουργεί
πρόβλημα στη διδασκαλία του ΤΑΕΚWON−DO ( ITF ).
2. Να έχουν ηλικία 23 − 47 ετών.
3. Να είναι κάτοχοι διπλώματος δεύτερου Νταν, (2oυ
DAN) τούτο βεβαιούμενο από την Α.Ο.Τ.Ε. (ITF).
Επιπλέον για τους:
1. ΑΘΛΗΤΕΣ:
Α. Να έχουν τετραετή συμμετοχή σε επίσημες αθλη−
τικές διοργανώσεις της Α.Ο.Τ.Ε. ή
Β. Να έχουν διετή συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές
διοργανώσεις της Α.Ο.Τ.Ε. και να έχουν παρακολουθήσει
τουλάχιστον δύο (2) προπονητικά σεμινάρια της Α.Ο.Τ.Ε.
Σημείωση: Οι συμμετοχές τόσο σε επίσημες αθλητικές
διοργανώσεις της Ομοσπονδίας όσο και σε προπονητι−
κά σεμινάρια βεβαιώνονται εγγράφως από την Α.Ο.Τ.Ε.
2. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Τ.Ε.Φ.Α.Α.:
Να έχουν αντίγραφο του πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α.
ΑΡΘΡΟ 8
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
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3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης
ισότιμης σχολής.
4. Βεβαίωση της Α.Ο.Τ.Ε. (ITF), όπου απαιτείται, σύμφω−
να με τα ειδικά προσόντα του άρθρου 7 της παρούσας
απόφασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/86) «περί μη
άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε
ποινική δίκη».
6. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις).
Το Τμήμα Αθλητικής Επιμόρφωσης της Γ.Γ.Α. θα ανα−
ζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υπο−
ψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία
πρέπει να είναι ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα, κατατίθε−
νται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία
έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.
Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στην παρούσα από−
φαση, θα ρυθμίζεται με απόφαση της επιτροπής διοί−
κησης της σχολής και τα πλέον εξαιρετικά θέματα με
απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της οικείας
Ομοσπονδίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

F
Αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.2.0/120/7635
(3)
Τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 της υπ’
αριθ. 42948/2003 υπουργικής απόφασης «Πλήρωση
θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/2003).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Τις διατάξεις του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων δι−
οίκησης» (ΦΕΚ 28/Α΄/1994), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 42948/2003 απόφασης
του Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα»
(ΦΕΚ 1854/Β΄/2003), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α΄/2011),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθ. 1163/2013 « Όροι και διαδικασία είσπρα−
ξης − επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού
παραβόλου» (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013).
3. Την από 14−03−2014 πρόταση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο ΜΟΝΟ:
Εγκρίνουμε την πρόταση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π.
για τροποποίηση των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28 της
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υπ’ αριθ. 42948/2003 υπουργικής απόφασης «Πλήρωση
θέσεων του Δημόσιου Τομέα», όπως ισχύει, ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 28 προ−
στίθεται η φράση: «ή με ηλεκτρονικό τρόπο».
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται
β' εδάφιο ως εξής: «Εναλλακτικά, το οριζόμενο παρά−
βολο μπορεί να υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί ηλεκτρονικού
παραβόλου».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθ. 16930/11037
(4)
Μειώσεις και απαλλαγές τελών προσγείωσης και
παραμονής αεροσκαφών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 189 του Ν. 1815/1988 περί
κυρώσεως του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου (ΦΕΚ
250/Α/11−11−1988), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
πέμπτο του Ν. 2338/1995 (ΦΕΚ 202/Α/14−9−1995).
2. Τις διατάξεις του Ν.∆. 714/70 «περί ιδρύσεως ∆/
νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συ−
γκοινωνιών, και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας (ΥΠΑ)» (ΦΕΚ 238/Α), όπως τροποποιήθηκε
µε το Ν. 1340/83 «Τροποποίηση του Ν.∆. 714/70 «περί
ιδρύσεως ∆/νσεως Εναερίων Μεταφορών … κλπ» και
συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 35/Α).
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 56/89 «περί Οργανισμού της
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 28/Α) όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 περί «Αναδιοργάνω−
σης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α).
5. Το Π∆ 118 «Tροποποίηση του Π.∆. 85/2012 – Ίδρυση
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ
152/Α/25−06−13).
6. Το Π.∆. 119 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 153/Α/25−06−13).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2338/1995 περί κυρώσεως της
Σύμβασης Ανάπτυξης του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου
της Αθήνας στα Σπάτα, ίδρυσης της εταιρείας «Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.», έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 202/Α/14−9−1995).
8. Το άρθρο 90 του άρθρου πρώτου του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005) «περί Κωδικοποίησης της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2012 «περί Διορισμού
Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 144/Α/05−07−2012).
10. Την υπ’ αριθ. Υ48/09−07−2012 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Ανα−
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πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»
(ΦΕΚ 2105/Β/09−07−2012).
11. Την υπ’ αριθ. Δ11/Γ/35502/15316/16−8−94 (ΦΕΚ 655/
Β/31−8−1994) απόφαση «περί τροποποίησης απόφασης
τελών προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών και
ενοποίηση συναφών διατάξεων» όπως τροποποιήθη−
κε με την απόφαση Δ11/Γ/18798/8111/27−5−1995 (ΦΕΚ Β
402/11−5−1995) «περί τροποποίησης απόφασης τελών
προσγείωσης και παραμονής αεροσκαφών», με την
Δ11/Γ/8855/2581/2−3−2001 (ΦΕΚ Β 255/9−3−2001) απόφα−
ση «περί τροποποίησης απόφασης τελών προσγείω−
σης και παραμονής ελαφρών αεροσκαφών» και την
Δ11/Γ/25343/10081/29−6−2007 απόφαση «περί τροποποί−
ησης απόφασης τελών προσγείωσης και παραμονής
αεροσκαφών» (ΦΕΚ 1188/Β/12−7−2007).
12. Την ανάγκη παροχής κινήτρων για την προσέλκυση
επισκεπτών στη χώρα μας
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. H κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Δ11/Γ/35502/15316/
16−8−1994 (ΦΕΚ Β΄ 655), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
τροποποιείται ως ακολούθως:
Οι παράγραφοι 2.3 και 2.3α που προστέθηκαν στην
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση με τις κοινές υπουρ−
γικές αποφάσεις υπ’ αριθ. Δ11/Γ/25343/10081/29−6−2007
(ΦΕΚ Β΄ 1186) και Δ11/Γ/13164/6032/15−5−2013 (ΦΕΚ Β΄ 1248)
αντικαθίστανται ως εξής:
2.3 Για τη χρονική περίοδο από την 1η Οκτωβρίου έως
την 31η Μαρτίου εκάστου έτους παρέχεται έκπτωση
50% στα τέλη προσγείωσης και παραμονής αεροσκα−
φών σε όλους τους αερολιμένες πλην του Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
2.3α Η ανωτέρω έκπτωση ισχύει και για τη χρονική
περίοδο από την ημερομηνία δημοσιεύσεως της πα−
ρούσης έως και την 31η Μαρτίου 2015 σε όλους τους
αερολιμένες, πλην του Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος».
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουνίου 2014

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).
4. Την υπ’ αριθ. 296/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, περί καθι−
έρωσης 24ωρης απασχόλησης, όλες τις ημέρες του
μήνα, έξι εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, που
ασκούν αρμοδιότητες της καταργηθείσας δημοτικής
αστυνομίας.
5. Την υπ' αριθ. οικ. 60839/49602/14−11−2013 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3037/Β/29−11−2013.
6. Την υπ’ αριθ. 132/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, περί καθιέρωσης
24ωρης απασχόλησης, όλες τις ημέρες του μήνα, ενός
εργαζόμενου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη, που ασκεί αρ−
μοδιότητες της καταργηθείσας δημοτικής αστυνομίας,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθ. οικ. 60839/49602/
14−11−2013 προηγούμενη απόφασή μας (ΦΕΚ 3037/Β/
29−11−2013), ως προς την 24ωρη απασχόληση, ενός (1)
επιπλέον εργαζόμενου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος
και Ποιότητας Ζωής, για να δύναται να ασκεί τις
αρμοδιότητες της καταργηθείσας δημοτικής αστυ−
νομίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 3.200,00 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Νίκαιας − Αγ. Ι. Ρέντη για το οι−
κονομικό έτος 2014 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6022.0001
και 10.6052.0001.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθ. οικ. 32683/25155
(5)
Καθιέρωση 24ωρης απασχόλησης, όλες τις ημέρες του
μήνα, ενός εργαζόμενου με σχέση εργασίας ιδιωτι−
κού δικαίου αορίστου χρόνου της Δ/νσης Περιβάλ−
λοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Νίκαιας −Αγ.
Ι. Ρέντη, που ασκεί αρμοδιότητες της καταργηθεί−
σας δημοτικής αστυνομίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθ. οικ. 117324
(6)
Ανάκληση της υπ’ αριθ. 129629/02−07−2013 (AΔA ΒΛ4Σ7Λ7−
ΕΝ−9) απόφασής μας και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιή−
θηκαν με την υπ’ αριθ. 44403/20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/
04−11−2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκρι−
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ση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−
σίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 4071/
2012 (ΦΕΚ 1421/τ.Β΄/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη
διοίκηση − Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
4. Την υπ’ αριθ. 129629/02−07−13 (AΔA ΒΛ4Σ7Λ7−ΕΝ−9)
απόφασής μας (ΦΕΚ 1743/τ.Β΄/2013) «Ανάκληση της υπ’
αριθ. 107583/31−05−13 απόφασης Περιφερειάρχη Αττικής
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/τ.Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη, που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττι−
κής, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 129629/02−07−13 (AΔA ΒΑ−
4Σ7Α7−ΕΝ−9) απόφασής μας (ΦΕΚ 1743/τ.Β΄/2013) και με−
ταβιβάζουμε στην Αντιπεριφερειάρχη Βασιλάκου Λιλίκα
του Αχιλλέα:
− την αρμοδιότητα της απευθείας ανάθεσης ή με συ−
νοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό), δημόσιες
συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών που δεν
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), με τη
σύναψη δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με τις προβλέ−
ψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), ως προς τα
επιτρεπόμενα χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται
με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού
Οικονομικών.
− την έγκριση των συντασσόμενων τευχών που αφο−
ρούν τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις.
Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
και παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη σχετική από−
φαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/
11−4−2012).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του
Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107Α).
5. Το άρθρο 27 του Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198/Α/20−10−2008)
6. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/
9−9−1999).
7. Το άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010).
8. Την υπ’ αριθ. 4966/24−04−2014 ΑΔΑ ΒΙΦΦ7Λ1−Ρ9Φ
Απόφαση Ανάληψης δέσμευσης ποσού 5.000 ευρώ όπως
καταχωρήθηκε με την α/α 308 στο βιβλίο εγκρίσεων και
εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Μεσσηνίας.
9. Την ανάγκη απασχόλησης υπαλλήλων της Υπηρεσί−
ας μας πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης
για τον ποιοτικό έλεγχο οίνων, αποφασίζει:
Καθορίζει την υπερωριακή απασχόληση του προσωπι−
κού που ασχολείται στο πρόγραμμα ελέγχου οίνων από
την δημοσίευση της παρούσας και έως 31 Δεκεμβρίου
2014 ως κατωτέρω:
Γεωπόνοι έξι (6) − απογευματινές ώρες υπερωριακής
απασχόλησης εξακόσιες (600). Σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 176 του Νόμου 4261/2014 (ΦΕΚ
107/Α) ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωρια−
κής με αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο
εξάμηνο του έτους 2014 και τις εκατόν είκοσι (120) ώρες
για το δεύτερο εξάμηνο.
Με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Μεσσηνίας θα καθορίζο−
νται οι μήνες της ως άνω υπερωριακής απασχόλησης
με αμοιβή και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον
κάθε υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής του
ποιοτικού ελέγχου οίνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της.

Αθήνα, 10 Ιουνίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ TATOΥΛΗΣ
F

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F
Αριθ. 5491
(7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας προσωπικού για
ποιοτικό έλεγχο οίνων έτους 2014.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010) άρ−
θρο 186 παρ. II τομέας Β, υποτομέας β αριθ. 26 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 2240/Α/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α/27−10−2011) «Υπερωριακή Απασχόληση» και τις

Καλαμάτα, 29 Μαΐου 2014

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην υπ’ αριθ. 5333πε/Α32/27.3.2014 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας − Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 858/07.4.2014 (τεύχος Β) στη
σελίδα 13128 στη Β΄ στήλη, στο δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1 του κεφαλαίου Α διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «(III) Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου Τ.Κ.
Μακρυνείας, Τ.Κ. Μολυκρείου»
στο ορθό: «(III) Δημοτική Ενότητα Αντιρρίου Τ.Κ. Μα−
κυνείας, Τ.Κ. Μολυκρείου».
(Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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