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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 29912 (1)

Κηδεία του Στέφανου Μανίκα με δημόσια δαπάνη. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 409/1976 «Περί 

καθορισμού κατηγοριών προσώπων δυναμένων να κη−
δευθώσι δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α΄/11.8.1976) όπως 
εκάστοτε ισχύει.

2. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό, 
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Στέ−
φανος Μάνικας, αποφασίζουμε:

Την τέλεση της κηδείας του πρώην Υπουργού Στέφα−
νου Μανίκα με δημόσια δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ   

F  
 Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ. 8/11/oικ. 32032 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/9940/29−7−2013 

(ΦΕΚ 1877 Β΄) απόφασης «Καθορισμός υπηρεσιών δι−
άθεσης των αποφοίτων της 23ης εκπαιδευτικής σει−
ράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για διορισμό σε θέσεις 
διοικητικών υπαλλήλων» 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 15, 17, και 24 του Π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α΄/

2007) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας που διέπουν το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης», όπως ισχύουν,

β) του Π.δ. 1/2008 (ΦΕΚ 1 Α΄/2008) «Οργανισμός Εθνικού 
Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης»,

γ) του άρθρου 57 παρ. 1 περ. α) του Ν. 3966/2011 «Θε−
σμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση 
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσε−
ων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 118 Α΄/2011),

δ) του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄),

ε) του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α΄),
στ) της υπ’ αριθ. Υ5/27.1.2015 (ΦΕΚ 204 Β΄) απόφασης 

του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,
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ζ) του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων...» (ΦΕΚ 114 Α΄),
η) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−

πουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),
θ) της υπ’ αριθ. Υ21/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−

πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη»,
ι) της υπ’ αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/9940/29−7−2013 απόφασης (ΦΕΚ 1877 Β΄/31−7−2013) «Καθορισμός υπηρεσιών διάθε−

σης των αποφοίτων της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων».

2. Το γεγονός ότι λόγω της ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων υφίσταται ανάγκη τροποποίησης της 
ονομασίας των υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπ’ αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/9940/29−7−2013 (ΦΕΚ 1877 Β΄) απόφαση «Καθορισμός υπηρεσιών διάθε−
σης των αποφοίτων της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων» ως προς το αποφασιστικό της μέρος ως ακολούθως:

Καθορίζουμε τις υπηρεσίες στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων οι από−
φοιτοι της 23ης εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.), ως ακολούθως:

Θέσεις υπηρεσιών στις οποίες θα διατεθούν για διορισμό οι απόφοιτοι της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α.:

Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης (Σύνολο 100)

A/A ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ − ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΘΕΣΕΩΝ

1. Υπουργείο Εξωτερικών 2

2. Υπουργείο Οικονομικών − Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής 7

3. Υπουργείο Οικονομικών − Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 20

4. Υπουργείο Οικονομικών − Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων −
Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους 2

5. Υπουργείο Οικονομικών − Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
(Κεντρική Υπηρεσία) 4

6. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας − Αττική Γ.Ε.Σ. − Γ.Ε.Ν. 2

7. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης −
Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Εσωτερικών

7.1 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 5

7.2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (Έδρα Πειραιάς) 1

7.3 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας (Εύβοια) 1

7.4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 2

7.5 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης 3

7.6 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 2

8 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού −
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 7

9 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού − Τομέας Οικονομίας 4

10 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού − Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 4
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11 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού − Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 5

12 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης −
Κεντρική Υπηρεσία 1

13 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης −
Γενική Γραμματεία Πρόνοιας 4

14 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης −
Ο.Α.Ε.Δ. Διοίκηση 2

15 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης − Ο.Γ.Α. 2

16 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης − Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας − Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κορίνθου 1

17 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Κεντρική Υπηρεσία 1

18 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Τομέας Μεταφορών) 3

19 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων −
Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 3

20 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας − Κεντρική Υπηρεσία 4

21 Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 3

22 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης − ΕΛ.ΑΣ. 1

23 Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης −
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 1

24 Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού − Ε.Ο.Τ. 1

25 Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2

ΣΥΝΟΛΟ 100

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ   

F  
 Αριθμ. 161107/Ζ1 (3)

Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Την παράγραφο 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 

(ΦΕΚ 76 Α΄) «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας Τροποποίηση του Ν. 4521/2014 για την προ−
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/
ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης 
για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας 
άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους−

μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για 
τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν 
νομίμως σε κράτος−μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με 
τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρί−
των χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες 
διατάξεις».

β) Τα άρθρα 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί−
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

δ) Το Π.δ. 69/2015 (ΦΕΚ 113 Α΄) «Διορισμός του Αλε−
ξίου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του 
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«Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), ως 
Πρωθυπουργού».

ε) Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουρ−
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρισμού».

στ) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

ζ) Την υπ’ αριθ. Υ27/8−10−2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά−
των, Αθανασία Αναγνωστοπούλου».

η) Την υπ’ αριθ. 140277/Ε5/5.9.2014 (ΦΕΚ Β΄ 2435) υπουρ−
γική απόφαση «Αντιστοιχίσεις Τμημάτων ΤΕΙ που αφο−
ρούν στη διαδικασία μεταφοράς θέσης εισαγωγής στα 
ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

θ) Την υπ’ αριθ. 139804/Β1/4.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2492) υπουρ−
γική απόφαση «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» 
καθώς και τις ισχύουσες αντιστοιχίες για τις Ανώτατες Εκ−
κλησιαστικές Ακαδημίες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Το γεγονός ότι από τις παρούσες διατάξεις δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση και αρμοδιότητες της Επιτροπής

Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων πενταμελής Επιτροπή Κατ’ Εξαίρεση 
Μετεγγραφών.

2. Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών εξετάζει 
αιτήσεις φοιτητών Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της ημεδαπής για 
κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή σε Σχολή ή Τμήμα ή Πρό−
γραμμα Σπουδών αντίστοιχο των Σχολών ή Τμημάτων ή 
Προγραμμάτων Σπουδών εισαγωγής, από Πανεπιστήμιο 
σε Πανεπιστήμιο από ΤΕΙ σε ΤΕΙ και από ΑΕΑ σε ΑΕΑ, 
εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριω−
μένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Η Επιτροπή αποφασίζει 
εάν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι 
οι λόγοι που επικαλείται ο αιτών συνιστούν ιδιαίτερα 
σοβαρή περίπτωση και εάν τεκμηριώνεται ο εξαιρετικός 
χαρακτήρας του αιτήματος ως ορίζει η παράγραφος 
9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015. Τα κριτήρια για χο−
ρήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 
7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο 
κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

Άρθρο 2
Συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής

Κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών
1. Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών αποτελεί−

ται από τα ακόλουθα μέλη:
α) Έναν εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από το 

Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 
(Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, 
ως Πρόεδρος.

β) Έναν (1) εκπρόσωπο που υποδεικνύεται από τη 
Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, ο οποίος 
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των 
Τ.Ε.Ι., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως 
μέλος.

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτι−
κής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυν−
σης Ανωτάτης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του, ως μέλος.

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, ο οποί−
ος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, ως μέλος.

2. Τα μέλη που αναφέρονται στα στοιχεία α΄ β΄ γ΄ και 
ε΄ του παρόντος άρθρου, ορίζονται εγγράφως από τους 
αρμόδιους φορείς εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη 
του σχετικού αιτήματος.

3. Το μέλος του στοιχείου δ καθώς και ο Γραμματέας 
της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται από 
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4. Η Επιτροπή είναι άμισθη και συγκροτείται κατ’ έτος 
με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και θρη−
σκευμάτων. Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της 
Επιτροπής, το νέο μέλος διανύει τον υπόλοιπο χρό−
νο της θητείας του μέλους που αντικαταστάθηκε. Ο 
Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων δύνα−
ται να αντικαθιστά οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής, 
με αιτιολογημένη απόφασή του. Η απουσία μέλους 
της Επιτροπής χωρίς σοβαρό λόγο από τέσσερις (4) 
συνεχείς συνεδριάσεις ή για χρονική περίοδο δύο (2) 
μηνών, ισοδυναμεί με παραίτηση και ο Υπουργός Παι−
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβεί 
στην αντικατάστασή του, για το υπόλοιπο διάστημα 
της θητείας της Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι πα−
ρούσα η πλειοψηφία των μελών της μεταξύ των οποίων 
ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Οι αποφάσεις λαμ−
βάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 
μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος 
του Προέδρου.

6. Η Επιτροπή συνεδριάζει μετά από έγγραφη πρό−
σκληση των μελών της από τον Πρόεδρο. Η πρόσκληση 
περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιεί−
ται από το Γραμματέα τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) 
ώρες πριν από τη συνεδρίαση στα μέλη της Επιτροπής.

7. Ο Γραμματέας της Επιτροπής, τηρεί τα πρακτικά 
των συνεδριάσεων που συντάσσονται από τον ίδιο και 
επικυρώνονται από τον Πρόεδρο.

8. Οι συνεδριάσεις και η λειτουργία της Επιτροπής 
διέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας για τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης. 
(Ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 Α΄).

9. Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών λειτουργεί 
εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν κατα−
βάλλεται αποζημίωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τη 
Γραμματεία της Επιτροπής.

Άρθρο 3
Υποβολή και εξέταση αιτημάτων για χορήγηση

Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφής

1. Οι αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγ−
γραφής υποβάλλονται στην αρμόδια σύμφωνα με τα 
ανωτέρω Επιτροπή από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου 
εκάστου έτους. Κατά την πρώτη εφαρμογή της πα−
ρούσης αποφάσεως η προθεσμία υποβολής των αιτή−
σεων αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και διαρκεί τριάντα (30) ημέρες. Δεν 
έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής φοιτητές 
των οποίων η διάρκεια φοίτησης έχει υπερβεί τη διάρ−
κεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του 
τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα 
σπουδών.
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Αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής 
δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών 
προέκυψε μετεγενέστερα. Η απόρριψη αιτήσεως μετεγ−
γραφής, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015, δεν συ−
νιστά λόγο που προέκυψε μεταγενέστερα από τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή των 
Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών.

2. Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με τα ανω−
τέρω, επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώ−
νουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις, 
για τις οποίες ο φοιτητής αιτείται μετεγγραφή κατ’ 
εξαίρεση.

3. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τεκμηριώνεται από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά η συνδρομή ιδιαίτερα σο−
βαρής και εξαιρετικής περίπτωσης για τη χορήγηση της 
κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής.

4. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμη−
ριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο 
Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή 
κατ’ εξαίρεση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2015

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ   

F  
 Αριθμ. 1890 (4)
*Τροποποίηση της αρ.1656/9−9−2015 απόφασης του Προ−

έδρου της ΕΔΕΛ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 678/17−9−2015) με θέμα: 
«Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη 
διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ». 

 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), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11 και 12 του Ν. 4314/2014 
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» 
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδιαίτερα την παρ. 12 του άρθρου 12 
του ανωτέρω νόμου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 46 του Προεδρι−
κού διατάγματος 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 178).

4. Την υπ’ αριθ. 2/98271/0004/29−12−2014 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Συγκρότηση και 
ορισμός μελών της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου 
(Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πο−
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 835).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4151/2013 «Ρυθ−
μίσεις για την τροποποίηση και την βελτίωση συντα−
ξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών 
διατάξεων του Υπουργείου Οικονομιών» (ΦΕΚ Α΄ 103).

6. Την υπ’ αριθ. 2/95230/0004/24−10−2013 υπουργική από−
φαση «Κατάρτιση και τήρηση Μητρώου Δημοσιονομικών 
Ελεγκτών και Ελεγκτών της Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013), Κατάρτι−
ση και τήρηση Μητρώου Εμπειρογνωμόνων (Ν. 4151/2013),
Θητεία Δημοσιονομικών Ελεγκτών και Ελεγκτών της 
Ε.Δ.ΕΛ. (Ν. 4151/2013)» (ΦΕΚ Β΄ 2730).

7. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του 
Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» όπως ισχύει, 
καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 
48 του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ Α΄ 265).

8. Την υπ’ αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός απο−
ζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 
16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την υπ’ 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 υπ’ αριθ. 2/33481/0022/
27−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά−
νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Την υπ’ αριθ. 2/30508/0004/05.05.2015 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των 
υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπά−
γονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών», άρθρο 
7, Β, III (ΦΕΚ Β΄ 785/5−5−2015)».

11. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2015.

12. Την εγκεκριμένη Συλλογική απόφαση Ε0512, τροπ.0/ 
05.06.2015, του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι−
λίας και Τουρισμού (ΑΔΑ: 6ΒΙΨ465ΦΘΘ−Τ00).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 777,28 € για την αμοιβή των 
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμ−
μα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ −
Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ0105120000 της 
ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015)».

14. Την εγκεκριμένη στην αρ. 635 συνεδρίαση της 
ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκριμένο στην αρ. 
635 συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική 
περίοδο 01/07/2014 έως 30/06/2015.

15. Την υπ’ αριθ. 1656/9−9−2015 απόφασης του Προ−
έδρου της ΕΔΕΛ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 678/17−9−2015) με θέμα: 
«Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε−
νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 1656/9−9−2015 απόφαση 
του Προέδρου της ΕΔΕΛ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 678/17−9−2015) με 
θέμα: «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ / ΕΤΑ, στο πλαίσιο του ΕΣΣΑΑΛ» ως 
ακολούθως:



26136 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Α) Αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο 13 του προοιμίου 
της απόφασης ως εξής:

«13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 777,28 € για την αμοιβή των 
ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει 
τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμ−
μα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ −
Υποπρόγραμμα Β, με ΕΝΑΡΙΘΜΟ 2011ΣΕ0105120000 της 
ΣΑΕ 051/2 του ΠΔΕ2015)». 

Β) Αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο 2 της απόφασης ως 
εξής: «− ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
AB 045959, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ της Δ/νσης Διεύθυνση Ελέγχου 
Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων» 
του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής.

− ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΣΤΑΜΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ563623, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ του ΓΛΚ, αποσπασμένος στο 
ΥΠΕΣ, κλάδου ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ως μέλος.

− ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 124032, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ του Υπουργείου Οικονομικών 
(Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων), κλάδου ΠΕ 
Εφοριακών, ως μέλος.

− ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, με Α.Δ.Τ. 
AM 032937, υπάλληλος της Διεύθυνσης Ελέγχου Δια−
χείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του 
ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος».

Γ) Αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο 3 της απόφασης 
ως εξής:

«09/10/2015: Έλεγχος στην ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕ−
ΩΝ ΕΠΑΛ στην Αθήνα 11/10/2015: Μετάβαση στην Πά−
τρα 12/10/2015: Έλεγχος στην Π.Ε. Αχαΐας στην Πάτρα 
13/10/2015 έως και 15/10/2015: Έλεγχος στον Δικαιούχο «Γ. 
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓ−
ΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» στο Αίγιο και 15/10/2014 επιστροφή 
στην Αθήνα. Το μέλος της ελεγκτικής ομάδας Χατζηδά−
κης Νικόλαος θα μεταβεί στην Πάτρα στις 12/10/2015 και 
θα συμμετέχει στον έλεγχο από τις 13/10/2015 έως και 
τις 15/10/2015. Επίσης το μέλος της ελεγκτικής ομάδας 
Αντωνοπούλου Δήμητρα θα συμμετέχει στον έλεγχο 
από τις 9/10/2015 έως και 13/10/2015».

2. Η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση κατά τα λοιπά 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 721/ΥΟΔΔ/12.10.2015.

 Αθήνα, 6 Οκτωβρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΣΤ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ   

F  
   Αριθμ. 10285 (5)
Υπέρβαση ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί−

νησης εκτός έδρας υπαλλήλων Π.Ε. Ροδόπης οικο−
νομικού έτους 2015. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010): 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 
35/Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλ−
λήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.δ. 30/1996 
(ΦΕΚ 21/Α΄) «Κώδικας Ν.Α.».

5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/9.9.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις».

6) Το υπ’ αριθ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7) Τις υπ’ αριθ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 2/66700/ 
0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Γεωργίας.

8) Την υπ’ αριθ. 25142/19−2−2015 (ΦΕΚ 406/B΄/24−3−2015) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκ. Διοικ/σης 
Μακεδονίας − Θράκης σχετικά με το ανώτατο όριο Ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων 
στην Π.Ε Ροδόπης.

9) Το υπ’ αριθ Δ.Δ 2958/17−07−2015 έγγραφο του Τμ. 
Προσωπικού Π.Ε. Ροδόπης.

11) Τις υπ’ αριθ. 1898/16−07−2015 και 2794/20−10−2015 
βεβαιώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι προκαλείται 
δαπάνη στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜ−Θ 
ύψους 1.120,00 ευρώ στον ΚΑΕ 60.00.11

12) Την υπ’ αριθ. 99386/18.11.2014 (ΦΕΚ 3105/Β΄/18−11−2014)
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε 
οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης και παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενι−
κού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των οργανικών 
μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός Έδρας των παρακάτω 
υπαλλήλων των υπηρετούντων στο Γραφείο του Περι−
φερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ως εξής:

Γραφείο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΣ

Κ
Α
ΤΗ

ΓΟ
ΡΙ

Α

ΥΠΕΡΒΑΣΗ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ

1 ΟΔΗΓΩΝ Δ.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

Η. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   
F  

 Αριθμ. 81472/5144 (6)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα 

(60) ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2015. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 «κάλυψη 
δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός 
Επικρατείας».

3. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2738/
1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Δι−
οίκηση κ.λπ.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/
τ.Α΄/15−3−2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομικής κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/
τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/
τ.Α΄/14−4−2014).

8. Την πράξη 4 της 6ης−2−2015 του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6−2−2015).

9. Την υπ’ αριθ. 79669/2521/22−10−2014 (ΦΕΚ 2979/τ.Β΄/
4−11−2014) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα «Καθο−
ρισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέ−
ρεια Πελοποννήσου έτους 2014 και εφεξής» όπως τρο−
ποποιήθηκε − συμπληρώθηκε με τις αριθ. 103492/6555/
26−11−2014 (ΦΕΚ 3276/τ.Β΄/5−12−2014), 23394/1461/16−4−2015 
(ΦΕΚ 752/τ.Β΄/29−4−2015) και 70527/4599/22−9−2015 
(ΦΕΚ 2124/τ.Β΄/1−10−2015) όμοιες αποφάσεις.

10. Τα υπ’ αριθ.: α) 117586/44219/22−9−2015 και β) 121012/ 
45512/29−9−2015 έγγραφα της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου με τα οποία υποβλήθηκαν αιτήμα−
τα για την υπέρβαση του ανώτατου ορίου για το έτος 
2015 των ημερών μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλή−
λων υπηρεσιών της Περιφέρειας, διότι τούτο κρίνεται 
απαραίτητο λόγω της φύσης της εργασίας τους και 
δεδομένου ότι πλησιάζει να εξαντληθεί ο αριθμός των 
εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης θα προκληθεί δαπάνη η οποία θα καλυφθεί 
από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε για το έτος 2015 κατά είκοσι (20) τις ημέ−
ρες μετακίνησης εκτός έδρας, πέραν του ανώτατου 
ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος εξήντα (60) ημερών, 
με δικαίωμα αποζημίωσης υπαλλήλων που υπηρετούν 
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως κατωτέρω:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟ−
ΠΟΝΝΗΣΟΥ

(9) εννέα υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών (5 Πολιτικών Μη−
χανικών, 1 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, 3 Μηχανολόγων 
Μηχανικών)

(1) ένας υπάλληλος ΠΕ Γεωλόγων
για τις ανάγκες παρακολούθησης μελετών επίβλεψης 

δημοσίων έργων και έργων ΕΣΠΑ, επιτροπών παραλα−
βής αφανών εργασιών, επιτροπών παραλαβής έργων 
και λοιπές εργασίες αρμοδιότητας της Υπηρεσίας τους.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ
(6) έξι υπάλληλοι ΠΕ Μηχανικών (5 Πολιτικών Μηχα−

νικών, 1 Τοπογράφων Μηχανικών)
(4) τέσσερις υπάλληλοι TE Μηχανικών (3 TE Μηχανι−

κών, 1 TE Μηχανολόγων Μηχανικών)

(7) επτά υπάλληλοι ΔΕ Τεχνικών (1 Εργοδηγών, 2 Μη−
χανοτεχνιτών, 4 Εργατοτεχνιτών)

(5) πέντε υπάλληλοι ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων
(5) πέντε υπάλληλοι ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων (και αυ−

τοκινήτων με λεπίδα αποχιονισμού και διανομέα αλατιού) 
για τις ανάγκες επίβλεψης δημοσίων έργων, συγκρό−

τησης επιτροπών αφανών εργασιών, παρακολούθησης 
φυσικού εδάφους, διενέργειας αυτοψιών, συντήρηση 
εθνικού − επαρχιακού οδικού δικτύου, αντιμετώπισης 
έκτακτων καιρικών φαινομένων και λοιπές εργασίες 
αρμοδιότητας της Υπηρεσίας τους.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2015 της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως εξής:

− Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου

Θα προκληθεί δαπάνη ποσού 12.500,00 € που θα κα−
λυφθεί ως εξής: ποσό 2.500,00 € από τον ΕΦ 072 ΚΑΕ 
0711.0001, όπου έχει εγγραφεί πίστωση 84.000,00 €
και ποσό 10.000,00 € από τους λογαριασμούς ΣΑΕΠ 
026, όπου έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 120.000,00 €, 
ΣΑΕΠ 026/2 όπου έχει εγγραφεί πίστωση 240.000,00 €
και ΣΑΜΠ 026/3 όπου έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 
10.000,00 €.

− Για τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας
Θα προκληθεί δαπάνη ποσού 17.000,00 € η οποία θα 

καλυφθεί ως εξής: ποσό 5.000,00 € από τον ΕΦ 071, ΚΑΕ 
9779.0001, ποσό 5.000,00 € από τον ΕΦ 071, ΚΑΕ 9459.0002 
και ποσό 7.000,00 € από τον ΕΦ 072, ΚΑΕ 0711.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 12 Οκτωβρίου 2015

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
F   

(7)  
 Τροποποίηση − ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−

στους και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγι−
κής λειτουργίας επένδυσης της επιχείρησης «F.H.L. 
Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ − ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «F.H.L. 
MANUFACTURING − TRADING CO S.A.», η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 .

 Με την υπ’ αριθμ. 117162/1794/Π02/6/00026/Σ/Ν.3908/ 
2011/12−10−2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης πιστοποιείται η τροποποίηση −
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ −
ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «F.H.L. MANUFACTURING − TRADING 
CO S.A.» που αφορά στον ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕ−
ΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ 
ΓΡΑΝΙΤΩΝ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότη−
τας: 23.07.2011) στη θέση ΒΙ.ΠΑ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, του 
Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Νομός Δράμας) και στη θέση 
«ΣΟΡΓΙΑΛΙΚΙ» ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΩΛΑΚΑ, του 
Δήμου ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, της Περιφέρειας Αν. 



26138 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Μακεδονίας και Θράκης (Νομός Δράμας), με τους 
εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
εννιακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (1.694.972,00 €).

(β) Η ιδία συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων 
εβδομήντα εννιά ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών 
(1.220.379,84 €) που αποτελεί ποσοστό 72% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων πε−
ντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών 
(474.592,16 €) που αποτελεί ποσοστό 28% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος της φορολογικής απαλλαγής ανέρχεται 
στο ποσό των διακοσίων τριών χιλιάδων τριακοσί−
ων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών 
(203.396,64 €) που αποτελεί ποσοστό 12% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Οι θέσεις εργασίας ορίζονται ως εξής: Υφιστάμενες 
164,67 EME, Νέες 0 EME, Συνολικές 164,67 EME.

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 13−7−2015.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−

σης ποσού τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και δεκαέξι λεπτών 
(474.592,16 €).

  Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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