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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1322/0051 (1)
    Τροποποίηση της αριθ. 172/0051/14−2−2013 απόφασης 

μας «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια−
χείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 72/22−2−2013).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ 
Α΄40/226/27−10−2011).

5. Την αριθ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 
15 Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
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στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν 
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημί−
ωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 
του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/33481/0022/27−4−2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Την αριθ. 172/0051/14−2−2013 απόφαση μας «Σύσταση 
και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια 
ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙ−
ΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 72/22−2−2013).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού 65,62 € 
για την ορθή αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών 
εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δη−
μοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης 
της εφαρμογής της ΕΔΕΛ −Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.

13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 487/09−05−2012 συνεδρί−
αση της Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 487/09−05−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 
30/06/2013, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. 172/0051/14−2−2013 απόφα−
σή μας «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
72/22−2−2013), αντικαθιστώντας το στοιχείο του προοι−
μίου με αριθ. 11, ως εξής:

«11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.142,90 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφασή μας 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 509/ΥΟΔΔ/18−10−2013

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

      Αριθμ. 1881 (2)
Aπόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 

καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας έτους 2013.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 

Ν. 2314/1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημά−
των» (ΦΕΚ Α΄/59).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορ−
θωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης 
και άλλες διατάξεις».

3) Την αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/ 
25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μι−
σθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Δημοσίων Υπηρεσιών».

4) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2012) σχετικά με «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 
858/Β/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών 
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Γ.Λ.Κ. και της εξουσίας να υπογράφουν “Με εντο−
λή Υπουργού”, στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε 
Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ. όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1121103/2068/0006Β/1998 
(ΦΕΚ 1175/Β/1998/11.11.1998) απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών.

6) Την αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754Β/1997) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Δι−
ατακτών».

7) Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρε−
σίας μας για το έτος 2013 ποσού 1.300,00 Ευρώ, στον 
Ειδικό Φορέα 90−38/235 Κ.Α.Ε. 1232 για κατ’ αποκοπή 
χορήγημα καθαριότητας.

8) Την αρ. 61/28.01.2013 απόφασή μας σχετικά με το 
κατ' αποκοπή χορήγημα έτους 2013, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Νομού Λευκάδας 
του Ειδικού Φορέα 235 και Κ.Α.Ε. 1232 για το διάστημα 
από 01/11/2013 μέχρι 31/12/2013 στο ποσό των 115,00 Ευρώ.

Μετά την έκδοση και της παρούσας το συνολικό ποσό 
του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της 
υπηρεσίας μας κατά το έτος 2013 διαμορφώθηκε σε 
1.090,00 €.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την αρ. 2/5091/0026/25.05.2012 
(ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 18 Οκτωβρίου 2013 

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΓΚΑ
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      Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 
2135/τ.Β΄/29−08−2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυ−
λικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός 
των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που 
διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτι−
κών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/11 τ.Α΄) «Ανασυγκρότηση 

φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα−
σης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και Άλλες Διατάξεις», άρθρο 
43, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον A.N. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ.Α΄) «περί Υγειο−
νομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/00 τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Το Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τΑ/11−7−2005) «Για την ορ−
γάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και λοιπές Διατάξεις», όπως ισχύει.

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

6. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

7. Τον Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοι−
νής χρήσης.

8. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 
882/2004, 834/2007, 889/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου με τις τροποποιήσεις αυ−
τών.

9. Την κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ/.Α.31/21220/11 
(ΦΕΚ 2496/11 τ.Β) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κι−
νηματογράφου».

10. Την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ 2718/τ.Β/8−10−2012) 
με ΑΔΑ Β43ΡΘ−ΤΑΦ «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέ−
σεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και 
Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 64321/Δ4/2008 
(ΦΕΚ 1003/τ.Β/30−5−2008) «Περί ανάθεσης λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων, η οποία 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΚΥΑ/111526/Δ4/2010 (ΦΕΚ 
1541/τ.Β/15−9−2010».

12. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1 γ/Γ.Ποικ.93828/1−8−2006, 
(ΦΕΚ 1183/31.8.2006/τ.Β΄), αναφορικά με κανόνες υγιεινής 
και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλι−
κεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 112106/28−11−2012 απόφαση 
συγκρότησης ομάδας εργασίας για την τροποποίηση 
της Υ.Α ΔΥ1δγ/Γ.Π.οικ.93828/2006.

14. Την από 15/7/2013 αιτιολογημένη εισήγηση των Κε−
ντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ. 81025/2013 
(ΦΕΚ 2135/τ.Β΄/29−08−2013), αναφορικά με κανόνες υγι−
εινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων 
εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προ−

ϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

16. Το από 11−10−2013 Ενημερωτικό Σημείωμα των Κε−
ντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 9 «Επι−
τρεπόμενα προς πώληση προϊόντα στα σχολικά κυλι−
κεία − καντίνες» της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμ. 
Υ1γ/ΓΠ ΟΙΚ.81025/2013 (ΦΕΚ 2135/Β/29−8−2013) ως εξής:

Α. Το τελευταίο στοιχείο της περίπτωσης 1 «ΦΡΟΥΤΑ − 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών 
προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζά−
χαρης, σε ατομική συσκευασία έως και 330 ml».

Το τέταρτο στοιχείο της περίπτωσης 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας−πίτας λαχανικών 
σε ατομικές μερίδες των 120 γρ. και με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές:

Α) Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη−φύλλο πρέπει να εί−
ναι αποκλειστικά από ελαιόλαδο, μαλακή μαργαρίνη 
ή φυτικά έλαια, όπου το τελικό προϊόν δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το 30 % σε συνολικά λιπαρά και το 0,1% σε 
trans λιπαρά».

Το πέμπτο στοιχείο της περίπτωσης 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡ−
ΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Για τη βάση τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά, 

αβγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα. Απαγορεύε−
ται η χρήση ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταμινικό 
μονο−νάτριο. Για τη γέμιση τα επιτρεπόμενα προϊόντα 
είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, κα−
λαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλα−
ντικών».

Στην περίπτωση 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» 
προστίθεται έκτο στοιχείο ως εξής:

«Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία 
(έως 60 γραμμάρια) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερ−
βαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην 
υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια, (β) τα ολικά λιπαρά να μην 
υπερβαίνουν τα 10 γραμμάρια, (γ) τα κορεσμένα λιπαρά 
να μην υπερβαίνουν τα 5 γραμμάρια και (δ) το νάτριο 
να μην υπερβαίνει τα 0,5 γραμμάρια».

Στην περίπτωση 5 «ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» προστίθεται ένατο 
στοιχείο ως εξής: 

«Επιτρέπεται η χρήση τυριών όπως αναφέρονται στην 
περίπτωση 2 “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ” στοιχείο 5».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.81025/2013 
Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2135/τ.B/29−08−2013)

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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   Αριθμ. 90021 (4)
     Καθορισμός Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο 

Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ   

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του 

ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α΄291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97) «Ευ−

εργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και 
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα 
ή σπουδές», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄285), 
75/2005 (ΦΕΚ Α΄114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α΄283).

3. Την υπ’ αριθμ. 96568 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 
842/8−6−2004) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης στον Γενικό Γραμματέα, στους Γεν. 
Διευθυντές, και στους Προϊστάμενους των περιφερει−
ακών Υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την αριθ. 123672/6−5−2011 (ΦΕΚ 958 Β΄ 24−5−2011) από−
φαση, με την οποία έγινε καθορισμός θέσεων εργασίας 
κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης με 
ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας.

5. Την από 13−9−2013 πρόταση του Συμβουλίου Ερ−
γασίας κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης 
Νεάπολης.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις θέσεις εργασίας κρατουμένων του 
Καταστήματος Κράτησης Νεάπολης, ο συνολικός αριθ−
μός των οποίων ανέρχεται σε σαράντα τέσσερις (44), 
οι οποίες κατανέμονται, ως ακολούθως:

1 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ 20
2 ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑ 1
3 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ 8
4 ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ 1
5 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ 1
6 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ 1
7 ΘΕΣΕΙΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ 1
8 ΘΕΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1
9 ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1
10 ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 2
11 ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ 2
12 ΘΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ 3
13 ΘΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1
14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ 44
Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις 

ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό 
ημερών εργασίας μόνο, χωρίς άλλη αμοιβή κάθε είδους, 
σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των σχετικών 
διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97) «Ευεργετικός 
υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων 
για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπου−
δές», όπως ισχύει σήμερα.

Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται κάθε 
προηγούμενη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ι. ΣΤΑΛΙΚΑΣ
F

      Αριθμ. 52146/3160 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 69/2011 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄/
30−12−2011), περί «προσαρμογής του καταστατικού 
της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης βάσει 
του άρθρου 111 του Ν.3852/2010».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα−Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
τ.Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδο−
νίας» (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 του Ν. 1069/1980.
4. Την υπ’ αριθ. 69/2011 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Εορδαίας (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄/30−12−2011), περί 
«προσαρμογής του καταστατικού της Δημοτικής Επι−
χείρησης Τηλεθέρμανσης βάσει του άρθρου 111 του 
Ν.3852/2010».

5. Την υπ’ αριθ. 286/2013 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας, περί τροποποίησης 
της υπ’ αριθ. 69/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβου−
λίου Εορδαίας (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄/30−12−2011), περί «προσαρ−
μογής του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης 
Τηλεθέρμανσης βάσει του άρθρου 111 του Ν.3852/2010» 
και ειδικότερα συμπλήρωσης του άρθρου 5 που αναφέ−
ρεται στους σκοπούς της επιχείρησης, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 69/2011 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Εορδαίας (ΦΕΚ 3032/τ.Β΄/30−12−2011), περί 
«προσαρμογής του καταστατικού της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Τηλεθέρμανσης βάσει του άρθρου 111 του Ν.3852/2010» 
και προσθέτουμε στο άρθρο 5 που αναφέρεται στους 
σκοπούς της επιχείρησης, παράγραφο όπως παρακάτω:

Οι υπηρεσίες μεταβίβασης ή παραχώρησης χρήσης 
άυλων αγαθών (δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, 
δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίων).

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθ. 
69/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας 
(ΦΕΚ 3032/τ.Β΄/30−12−2011), περί «προσαρμογής του κα−
ταστατικού της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης 
βάσει του άρθρου 111 του Ν.3852/2010».

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Εορδαίας 
έτους 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 17 Οκτωβρίου 2013 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
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      Αριθμ. 50029/3061 (6)
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ−

ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗ−
ΜΟΥ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

γ. Του άρθρου 269 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

δ. Του άρθρου 16 παρ.2 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/ 
26−4−2013) Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθε−
τικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων 
αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας 
της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και 
άλλες διατάξεις.

2. Την αριθμ. 10715/17−9−2003 (ΦΕΚ 1416/τ.Β΄/1−10−2003) 
απόφαση της Γ. Γ. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
περί σύστασης της Δημοτικής Επιχείρησης με την 
επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Σχολών Εκπαίδευσης 
Δήμου Τσοτυλίου».

3. Την αριθμ. 39/2011 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους αναφορικά με την αυτοδίκαιη 
λύση επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/1995.

4. Την αριθμ. 277/2013 απόφαση (σε ορθή επανάληψη) 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βοΐου, διαπιστώνουμε:

Ότι, η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ» λύθηκε αυτοδίκαια, διότι δεν προσάρμοσε 
το καταστατικό της στις διατάξεις του Ν.3463/2006.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βοΐου έτους 
2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 17 Οκτωβρίου 2013 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

    
 F

     Αριθμ. Υ10/540 (7)
Αναστολή λειτουργίας του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

Σιδηροκάστρου και μεταφορά των αρμοδιοτήτων επί 
της ασφαλιστικής του περιοχής στο Τοπικό Υποκ/μα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σερρών.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του 

Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α΄ 89/11.4.2012) «Θέματα Κανονισμού 
Ασφάλισης ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρ−

μογή της Νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 2698/53 (ΦΕΚ 
315/τ. Β΄/10−11−1953) «περί διοικήσεως του Ιδρύματος Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού 
νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 266/1989 (ΦΕΚ 
127/τ.Α΄/22.5.89) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την αριθμ. 35/1.10.63 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/21.11.63) απόφαση 
του Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία συστάθηκε το Τοπικό 
Παράρτημα ΙΚΑ Σιδηροκάστρου. Το Παράρτημα ΙΚΑ 
Σιδηροκάστρου αναβαθμίστηκε σε Τοπικό Υποκ/μα με 
την αριθμ. 29/331/15.9.88 (ΦΕΚ 725/τ.Β΄/04.10.88) απόφαση 
του Δ.Σ. του ΙΚΑ, με έναρξη λειτουργίας ως Τοπικό τη 
1.4.95 (εγκύκλιος ΙΚΑ 18/95).

5. Την αριθμ. 35/1.10.63 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/21.11.63) απόφαση 
του Δ.Σ. του ΙΚΑ με την οποία αρχικά καθορίστηκε η 
ασφαλιστική του περιοχή και την αριθμ. 36/260/10.11.11 
(ΦΕΚ 2868/τ.Β΄/19.12.11 και ΦΕΚ 197/τ.Β΄/6.2.12) απόφαση 
του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ με την οποία τροποποιήθηκε η 
ασφαλιστική του περιοχή.

6. Την αριθμ. 181/Συν.36/29−11−12 απόφαση του Δ.Σ. του 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.

7. Την ανάγκη για καλύτερη και αποτελεσματικότερη 
λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, 
αποφασίζουμε:

Αναστέλλουμε τη λειτουργία του Τοπικού Υποκαταστή−
ματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σιδηροκάστρου από 09 Δεκεμβρίου 2013.

Οι αρμοδιότητες επί της ασφαλιστικής του περιοχής, 
για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας του, 
μεταφέρονται στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
Σερρών.

Η διεκπεραίωση των υποθέσεων του Οικονομικού 
Τομέα που ανακύπτουν μετά το χρόνο αναστολής του 
Υποκαταστήματος ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σιδηροκάστρου ως συ−
νέπειες ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας του, καθώς και οι εκκρεμότητες 
που υπάρχουν κατά το χρόνο της αναστολής λειτουρ−
γίας του, θα διεκπεραιώνονται από το Υποκατάστημα 
ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Σερρών με ευθύνη του Προϊσταμένου του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

          Στην αριθ. Φ. 19073/2013/0022660/27.9.2013 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2509/τ.Β΄/7.10.2013, στη 
σελίδα 35909, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «Δήμο ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»,
Στο ορθό: «Δήμο ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02028000411130008*

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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