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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0001358 ΕΞ 2014 /ΔΚΠ228
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ
667/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκκαθάριση
του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμε−
τώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και διάθεση
των πόρων του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18.12. 2012 (ΦΕΚ 3557/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση.

Τροποποίηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 (ΦΕΚ
667/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Εκκαθάρι−
ση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο
Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α) και
διάθεση των πόρων του», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με την αριθμ. 55923/ ΔΚΠ 353/18.12. 2012
(ΦΕΚ 3557/Β΄) κοινή υπουργική απόφαση. ................

1

Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρο−
νικό διάστημα από 1.10.2014− 31.12.2015. .......................

2

Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για
τη χρηματοδότηση λειτουργίας του προγράμμα−
τος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από
1/4/2013 έως 30/9/2013. ..............................................................

3

Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ
για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.........................

4

Τροποποίηση − συμπλήρωση απόφασης καθορισμού
ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Πε−
ριφερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας για το έτος 2014. ........................

5

Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιο−
λόγησης του Δήμου Κεφαλλονιάς. .................................

6

Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατη−
γορία Ε.ΔΙ.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής. ....................

7

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3895/2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπη−
ρεσιών οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα»
(ΦΕΚ 206/Α΄),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α΄), όπως ισχύει,
γ) της από 29/8/2007 πράξης Νομοθετικού Περιεχο−
μένου «Κοινωνικές παροχές και οικονομικές ενισχύσεις
στους πληγέντες από τις πυρκαγιές» (ΦΕΚ 205/Α΄), όπως
κυρώθηκε με το Ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289/Α΄) και τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78/Α΄),
δ) του ΝΔ 2957/1954 «Περί δημοσίων επενδύσεων...»
(ΦΕΚ 186/Α΄), όπως ισχύει,
ε) του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010
«Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α΄) και
με το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄),
στ) του ΝΔ 1265/1972 «Περί ελέγχου των δαπανών του
κράτους, των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.» (ΦΕΚ 197/Α΄),
ζ) του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών
Προσώπων Δημόσιου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α΄),
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η) του Π.Δ. 227/2007 «Οργάνωση και λειτουργία Ειδικού
Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α)»
(ΦΕΚ 259/Α΄),
θ) του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄), όπως ισχύει,
ι) του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 57/Α΄),
κ) του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής...»
(ΦΕΚ 213/Α΄),
λ) του ΠΔ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 55
του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180Α΄) και ισχύει,
μ) του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 και
μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουρ−
γείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 152/Α΄),
ν) του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α΄).
2) Την κοινή απόφαση 16729/ΔΚΠ 145/14−4−2011 του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Εκκαθάριση του
Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης
Έκτακτων Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων
του» (ΦΕΚ 667/Β΄).
3) Την κοινή απόφαση 55923/ΔΚΠ353/18.12.2012 των
Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποί−
ηση της αριθμ. 16729/ΔΚΠ145/14.4.2011 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (ΦΕΚ 667/Β΄) Εκκαθάριση του Ν.Π.Δ.Δ, με
την επωνυμία Ειδικό Ταμείο Αντιμετώπισης Έκτακτων
Αναγκών (Ε.Τ.Α.Ε.Α.) και διάθεση των πόρων του» (ΦΕΚ
3557/Β΄).
4) Την κοινή απόφαση οικ./5285/Α32/31.8.2007 του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Οριοθέτηση
περιοχών για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια από τις
πυρκαγιές του Αυγούστου 2007 σε περιοχές των Νο−
μών Ηλείας, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Αρκαδίας, Κορινθίας,
Εύβοιας, Αττικής και Αιτωλοακαρνανίας» (ΦΕΚ 1744/Β΄).
5) Την κοινή απόφαση οικ/5645/Α32/12.9.2007 του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Οριοθέτηση
περιοχών για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου
2007 σε περιοχές των νομών Αχαΐας, Μαγνησίας, Κε−
φαλληνίας, Κορινθίας και Αττικής» (ΦΕΚ 1845/Β΄).
6) Την κοινή απόφαση οικ. 6374/Α32/10.10.2007 του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Συμπληρωμα−
τική οριοθέτηση περιοχών για αποκατάσταση ζημιών σε
κτίρια από τις πυρκαγιές του Ιουνίου, Ιουλίου και Αυ−
γούστου 2007 σε περιοχές των Νομών Ηλείας, Αρκαδί−
ας, Κορινθίας, Αργολίδας, Μεσσηνίας, Αχαΐας, Λάρισας,
Άρτας, Εύβοιας, Βοιωτίας, Θεσπρωτίας, Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου, Φθιώτιδας και Αττικής» (ΦΕΚ 2024/Β΄).
7) Την κοινή απόφαση 57230/ΔΕ−6868/23.12.2013 του
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Τα−

κτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη
του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 3288/Β΄).
8) Την ετήσια εγκύκλιο Οδηγιών κατάρτισης και χρη−
ματοδότησης του ΠΔΕ.
9) Την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων που προέκυ−
ψαν στην υλοποίηση των έργων αποκατάστασης και
ανασυγκρότησης των περιοχών που επλήγησαν από
τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του έτους 2007 και τα
οποία χρηματοδοτούνται από τους πόρους του καταρ−
γηθέντος ΕΤΑΕΑ, καθώς και την ανάγκη αξιοποίησης
αδιάθετων κονδυλίων.
10) Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Στο τέλος του δεύτερου εισαγωγικού εδαφίου του
άρθρου μόνου της αριθμ. 55923 /ΔΚΠ 353/18.12.2012 ΚΥΑ
προστίθενται τα κάτωθι εδάφια ως εξής:
«α. Δίνεται η δυνατότητα στους φορείς υλοποίησης
των συνεχιζόμενων έργων, που είχαν εγκριθεί από
το ΕΤΑΕΑ, είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά την διάρκεια της λειτουργί−
ας του Ταμείου και δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την
έκδοση της παρούσης, να μεταβάλουν τα οικονομικά
στοιχεία και τους τίτλους των έργων αυτών, κατόπιν
σχετικής αίτησης στην τριμελή Επιτροπή Αξιολόγη−
σης της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου της αριθμ.
55923/ΔΚΠ353/18.12.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.
Η αίτηση πρέπει να αιτιολογεί εμπεριστατωμένα τις
αιτούμενες μεταβολές και να συνοδεύεται από τα κατά
περίπτωση στοιχεία που θα αποδεικνύουν ότι οι μετα−
βολές αυτές είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση
των έργων αυτών και για την αξιοποίηση αδιάθετων
κονδυλίων. Ως διαδικασία έγκρισης των αιτούμενων με−
ταβολών ορίζεται αυτή που ισχύει για την ένταξη νέων
έργων όπως περιγράφεται στις παραγράφους 3,4,5 και
6 της αριθμ. 55923/ΔΚΠ 353/18.12.2012 κοινής υπουργικής
απόφασης.
Το διαθέσιμο υπόλοιπο που θα προκύπτει από τυχόν
μειώσεις προϋπολογισμών των εν λόγω έργων είναι στη
διάθεση της Περιφέρειας για αυξήσεις προϋπολογισμών
λοιπών συνεχιζόμενων έργων της ίδιας Περιφέρειας που
εγκρίθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία ή για νέα έργα
του ίδιου σκοπού.
β. Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από διαθέσιμα
υπόλοιπα που προέκυψαν από μειώσεις προϋπολογι−
σμών ή τα έργα των οποίων η τροποποίηση των τίτ−
λων τους συνεπάγεται και τροποποίηση του φυσικού
τους αντικείμενου, πρέπει να είναι έργα υποδομής και
αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών από τις
πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007, όπως αυτές κα−
θορίζονται βάσει των αριθμ. οικ./5285/Α32/31.8.2007 (ΦΕΚ
1744/Β΄), οικ/5645/Α32/12.9.2007 (ΦΕΚ 1845/Β΄), οικ.6374/
Α32/10.10.2007 (ΦΕΚ 2024/Β΄) κοινών υπουργικών αποφά−
σεων και θα ακολουθούν τις διαδικασίες που ισχύουν
για την ένταξη νέων έργων όπως αυτές περιγράφονται
στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 της αριθμ. 55923/ΔΚΠ
353/18.12.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.
Το συνολικό, ανά Περιφέρεια, δεσμευμένο ανώτατο
όριο πιστώσεων που προέρχεται από τους πόρους του
ΕΤΑΕΑ και προκύπτει από το άθροισμα των προϋπο−
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λογισμών των έργων της Περιφέρειας σύμφωνα με τις
αποφάσεις έγκρισης του ΕΤΑΕΑ και των αντίστοιχων
ποσών που εγκρίθηκαν με την κοινή υπουργική απόφαση
55923/ΔΚΠ 353/18−12−2012, δεν αυξάνεται.
γ. Μετά την παρέλευση εξαμήνου από την έκδοση
της παρούσης, ο Περιφερειάρχης υποχρεούται εντός
ενός μηνός από τη λήξη του εξαμήνου να υποβάλει
στο ΠΔΕ πρόταση για απένταξη των έργων, που είχαν
εγκριθεί από το ΕΤΑΕΑ, είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά τη διάρκεια της λει−
τουργίας του Ταμείου και δεν έχουν δημοπρατηθεί έως
και τη λήξη του ως άνω εξαμήνου. Οι διαθέσιμοι πόροι
που θα προκύψουν από την απένταξη των έργων αυτών
θα διατεθούν με νέα κοινή υπουργική απόφαση σε νέα
έργα υποδομής και αποκατάστασης των πυρόπληκτων
περιοχών από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007,
όπως αυτές καθορίζονται βάσει των αριθμ. οικ./5285/
Α32/31.8.2007 (ΦΕΚ 1744/Β΄), οικ/5645/Α32/12.9.2007 (ΦΕΚ
1845/Β΄) και οικ. 6374/Α32/10.10.2007 (ΦΕΚ 2024/Β΄) κοινών
υπουργικών αποφάσεων».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρ−
θρου μόνου της αριθμ. 55923/ΔΚΠ 353/18/12/2012 κοινής
υπουργικής απόφασης μετά τη φράση «...από τους ΟΤΑ
α΄ βαθμού» προστίθεται η φράση «και από την Διεύθυν−
ση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας».
Στο ίδιο εδάφιο διαγράφεται η φράση «εντός τριών
μηνών από την έκδοση της παρούσης απόφασης».
3. Στην παράγραφο 5 του άρθρου μόνου της αριθμ.
55923/ΔΚΠ353/18.12.2012 κοινής υπουργικής απόφασης
διαγράφεται η δεύτερη πρόταση «Η Επιτροπή πρέπει να
έχει ολοκληρώσει το έργο της ένα μήνα μετά την λήξη
της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.».
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της αριθμ. 16729/
ΔΚΠ145/14.4.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. 55923/ΔΚΠ 353/
18.12.2012 κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. οικ. 32592/2328
(2)
Προσδιορισμός του ύψους χρηματοδότησης του προ−
γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διά−
στημα από 1.10.2014− 31.12.2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4277/2014 (ΦΕΚ
156/τ. Α΄/2014).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ
216/τ. Α΄/2013).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4047/2012
(ΦΕΚ 31/τ. Α΄/2012) με τις οποίες κυρώθηκε η από
31.12.2011 (Α'268) πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4087/2012 (ΦΕΚ 196/τ. Α΄/2012)
με τις οποίες κυρώθηκε η από 14.06.2012 πράξη νομο−
θετικού περιεχομένου.
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5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4147/2013
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/2013) με τις οποίες κυρώθηκε η από
31.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του Ν. 3655/2008 (Α΄
58) «Σύσταση του ΑΚΑΓΕ», όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄
115) «Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις των ΠΔ/των 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α΄) περί
«Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.»
10. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105Β΄) Απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
11. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (ΦΕΚ 2371/τ. Β΄/2012)
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (ΑΚΑΓΕ)».
12. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που αντιμε−
τωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας ειδικά κατά τη
σημερινή περίοδο οξείας κρίσης που διανύει η χώρα.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού ύψους είκοσι εκατομμυρίων ευρώ ενώ η
δαπάνη ύψους τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ θα
καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του
ΑΚΑΓΕ/Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οι−
κονομικού έτους 2015, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε το ύψος των πόρων που θα διατε−
θούν για την κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους συνταξιούχους στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για το χρονικό διά−
στημα από 1/10/2014 έως 31/12/2015 στο ποσό των εξήντα
πέντε εκατομμυρίων ευρώ (65.000.000,00 €) ως εξής:
α) ποσό έως τριάντα πέντε εκατομμυρίων ευρώ
(35.000.000,00 €) από το Λογαριασμό της Εισφοράς
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων που τηρείται στο ΑΚΑΓΕ.
Η μεταφορά εκτελείται σύμφωνα με το άρθρο 12 της
αριθμ. Φ80.000/οικ. 12445/2646 (ΦΕΚ 2371/τ. Β΄/2012) κοι−
νής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
«Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής
Λειτουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.Γ.Ε.)»,
β) ποσό έως πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000,00
€) από τους πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του
Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό−
νοιας και ειδικότερα του Ειδικού Φορέα 33−220,
γ) ποσό έως δεκαπέντε εκατομμυρίων ευρώ
(15.000.000,00 €) από πόρους του άρθρου 259 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) του Υπουργείου Εσωτερικών
και
δ) ποσό έως δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000,00 €)
από πόρους της ειδικής εισφοράς ασφαλισμένων που θε−
σμοθετήθηκε με το άρθρο 138 του 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄)
για τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Κατ’ οίκον
φροντίδα Συνταξιούχων».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Η διαχείριση των παραπάνω πόρων, η επικαιροποί−
ηση του ενιαίου ηλεκτρονικού Μητρώου ωφελουμένων
και οι διαδικασίες αποτελεσματικής υλοποίησης του
Προγράμματος θα καθοριστούν σε προγραμματική σύμ−
βαση που θα υπογραφεί μεταξύ των Υπουργών Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών,
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανά−
πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), στην οποία
σύμβαση θα περιληφθούν και ρήτρες αξιολόγησης της
εφαρμογής του Προγράμματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. Φ.3/6/οικ.33225/2383
(3)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά−
πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρη−
ματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος «Βοή−
θεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως
30/9/2013.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του Ν. 4087/2012
(ΦΕΚ 196/τ. Α΄/2012) Κύρωσης της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος
Βοήθεια στο σπίτι».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3863/2010 (Α΄ 115),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» 2 (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε από
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Π.Δ. 88/2012
(ΦΕΚ Α΄ 143).
4. Τις διατάξεις των ΠΔ/των 86/2012 (Α΄ 141) και 89/2014
(Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.80000/8663/1779/15−5−2012
(Β΄ 1713) κοινής υπουργικής απόφασης «Κανονισμός Λει−
τουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης ΑΚΑΓΕ».
7. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.80000/οικ. 12445/2646/
10−8−2012 (Β΄ 2371) κοινής υπουργικής απόφασης «Κα−
νονισμός Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λει−
τουργίας του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.)».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού Οι−
κονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.) » (Β΄ 2371/2012).
9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 20 του
Ν. 4147/2013 (Α΄ 98), σχετικά με την παράταση του Προ−
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα

από 01.04.2013 έως την 30.09.2013 με χρηματοδότηση
από πόρους του λογαριασμού της Εισφοράς Αλληλεγ−
γύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κε−
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
10. Την αριθμ. Φ.80.000/οικ.23837/4495 (ΦΕΚ Β΄ 2139/
30.08.2013) κοινή υπουργική απόφαση για τον προσδιορισμό
του ύψους χρηματοδότησης του προγράμματος «Βοήθεια
στο σπίτι» κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
11. Την αριθμ. Φ.80.000/οικ.31362/5844 (2779/Β΄/1.11.2013)
κοινή υπουργική απόφαση για την μεταφορά του 85%
του συνολικά εκτιμώμενου κόστους του Προγράμματος
στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι−
οίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α) για τη χρηματοδότηση λειτουρ−
γίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την
περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.
12. Τις αριθμ. Δ32/Φ.3/6/οικ.3897/282 (563/Β΄/7.3.2014),
Φ.3/6/οικ. 10780/829 (1219/Β΄/14.5.2014), Φ.3/6/οικ. 15918/
1250 (1470/Β΄/6.6.2014) και Φ.3/6/οικ.23993/1806 (2455 Β΄/
15.9.2014) κοινές υπουργικές αποφάσεις για την μετα−
φορά του ποσού των 3.536.174,87 € στην ΕΕΤΑΑ, που
αποτελεί μέρος του υπολειπόμενου 15% του συνολικά
εκτιμώμενου κόστους Προγράμματος.
13. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής για τη διαχεί−
ριση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε στην αριθμ. 25η/2.10.2014
συνεδρίασή της.
14. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που χρήζουν
αυξημένης φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο
οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα.
15. Το γεγονός ότι με βάση το αριθμ. 6/19−9−2014
πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμ−
ματικής Σύμβασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και
της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι−
οίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α), η κάλυψη του κόστους αποπλη−
ρωμής της 2ης δόσης (3.023,32 ευρώ) και της 3ης δόσης
(64.366,88 ευρώ) για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν
για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» για την περίο−
δο από 1/04/2013 έως 30/09/2013 στους συνταξιούχους
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου
ανέρχεται στο ποσό των 67.390,20 ευρώ.
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη
ύψους 67.390,20 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του
Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ/Εισφορά Αλληλεγγύης Συ−
νταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη μεταφορά του ποσού των εξήντα
επτά χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και είκοσι
λεπτών (€ 67.390,20) στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την
κάλυψη του κόστους αποπληρωμής της 2ης δόσης
(3.023,32 ευρώ) και της 3ης δόσης (64.366,88 ευρώ) για
τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν για το Πρόγραμμα
«Βοήθεια στο σπίτι» για την περίοδο από 1/04/2013 έως
30/09/2013 στους συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνι−
κής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γί−
νει από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου
Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση
επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ Β΄ 2371/12).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδας
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

F
Αριθμ. οικ. 2618
(4)
Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για
την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) και ιδίως το
άρθρο 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.
24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).
3. Το Π.Δ. 46/2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 79).
4. Την αριθμ. Υ 436/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Νικόλαου Ταγαρά» (ΦΕΚ Β΄ 831).
5. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών
και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση
Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).
6. Το Π.Δ. 72/2010 «Συγκρότηση, διοικητική − οργανω−
τική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθε−
ωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.)» (ΦΕΚ Α΄ 132).
7. Το Ν. 4122/2013«Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων –
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 42).
8. Την αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30−03−2010 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισμού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 407).
9. Το αριθμ. 20701/23−07−2010 έγγραφο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδας.
10. Την αριθμ. οικ. 17178/30−8−2010 απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για
την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 1387).
11. Το αριθμ. 7261/21−2−2012 έγγραφο του Τεχνικού Επι−
μελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), με το οποίο υποβλήθηκαν
προς έγκριση τροποποιήσεις και προσθήκες επί των Τε−
χνικών Οδηγιών 20701−1/2010, 20701−3/2010, 20701−4/2010
καθώς και το κείμενο νέας Τεχνικής Οδηγίας για εγκα−
ταστάσεις συστημάτων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού
και θερμότητας και ψύξης σε κτίρια.
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12. Την αριθμ. οικ. 1192/2012 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για
την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 1413).
13. Την κοινοποίηση 2013/213/GR σχεδίου υπουργικής
απόφασης με τίτλο «Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνι−
κών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων»
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε εφαρμογή των διατάξεων
του Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληρο−
φόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προ−
διαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες
της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς
τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄ 28).
14. Το αριθμ. C(2013) 4758 final/19−7−2013 έγγραφο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση 2013/213/
GR − Σχέδιο υπουργικής απόφασης με τίτλο «Έγκριση
και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενερ−
γειακή Απόδοση Κτιρίων – Διατύπωση παρατηρήσεων
σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 της οδηγίας
98/34/ΕΚ της 22ας Ιουνίου 1998».
15. Το αριθμ. 724/2013/6−6−2014 έγγραφο της Ε.Υ.ΕΠ.
ΕΝ., σε απάντηση του 14 σχετικού.
16. Το 791/3−10−2014 μήνυμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
με το οποίο αποδέχεται τα αναφερόμενα στο 15 σχετικό.
17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε και ορίζουμε υποχρεωτική την εφαρμογή
των Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:
α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδια−
γραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργει−
ακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποι−
ητικού ενεργειακής απόδοσης»,
β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομι−
κών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας
των κτιρίων»,
γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών
περιοχών»,
δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργεια−
κών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσε−
ων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού»,
ε) ΤΟΤΕΕ 20701−5/2012 «Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού,
Θερμότητας και Ψύξης: Εγκαταστάσεις σε κτίρια»,
σύμφωνα με τα συνημμένα παραρτήματα, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφαση αυτής.
2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσης απόφασης
καταργούνται οι οικ. 17178/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1387) και οικ.
1192/2012 (ΦΕΚ Β΄ 1413) αποφάσεις του Υπουργού Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκρι−
ση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για την
Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων».
4. Πάσα αναφορά στις διατάξεις των παραπάνω κα−
ταργούμενων αποφάσεων θεωρείται εφεξής αναφορά
στις διατάξεις της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 13586
(5)
Τροποποίηση − συμπλήρωση απόφασης καθορισμού
ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης
εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περι−
φερειακή Ενότητα Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας για το έτος 2014.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ. 1 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 3 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35/τ. Α΄/18.02.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμε−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 1, εδ. α. του
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/15.03.2010) «Προστασία της
εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για τη αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 25, παρ. 6 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/τ. Α΄/09.09.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις
στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων
αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας− Θράκης».
6. Την αριθμ. 11935/18.11.2013 (ΦΕΚ 3427/τ. Β΄/31.12.2013)
απόφασή μας, αναφορικά με τον καθορισμό του ανώτα−
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα
Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το
έτος 2014.
7. Τα αριθμ. Π.Κ.Μ. 311562/(3454)/08.08.2014 και 348161/
(3754)/22.09.2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Διοικητικού−
Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με τα οποία αιτεί−
ται: α) την αύξηση των κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός
έδρας από είκοσι (20) σε εξήντα (60) για τον κλάδο ΤΕ
Δ/κου – Λογ/κου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, λόγω της ύπαρξης αυξημένων υποχρεώσεων
του αναπληρωτή προϊσταμένου της εν λόγω Διεύθυνσης
και β) την παροχή δυνατότητας ετήσιου συμψηφισμού
των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15)
ημέρες το μήνα και μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των
εξήντα (60) ημερών ετησίως για τον ανωτέρω αναφε−
ρόμενο κλάδο ΤΕ Δ/κου − Λογ/κου της Διεύθυνσης Με−
ταφορών & Επικοινωνιών, λόγω της συνεχούς ανάγκης
για τη διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων της
αρμοδιότητάς του
8. Την αριθμ. οικ. 53844/10.07.2013 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−
Θράκης (ΦΕΚ 2017/τ. Β΄/16.08.2013) περί ανάθεσης άσκη−
σης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης και παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης.

9. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης από
την απόφαση αυτή δαπάνης ανέρχεται συνολικά στο
ποσό των 1.600,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 390 0711
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας) οικονομικού
έτους 2014, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε την αριθμ. 11935/18.11.2013 απόφασή
μας, ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΕ Δ/κου – Λογ/κου ………......……….. 60 ημέρες
Β. Συμπληρώνουμε την αριθμ. 11935/18.11.2013 απόφασή
μας, προσθέτοντας τρίτο εδάφιο στην παράγραφο β.
αυτής, ως κατωτέρω:
«Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ο ετήσιος συμψηφισμός
των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο δέκα πέντε (15)
ημέρες το μήνα και μέχρι συμπληρώσεως του ανώτατου
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των
εξήντα (60) ημερών ετησίως και για τον κλάδο ΤΕ Δ/κου−
Λογ/κου της Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών,
λόγω της συνεχούς ανάγκης για τη διενέργεια τακτικών
και εκτάκτων ελέγχων της αρμοδιότητάς του».
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 11935/18.11.2013 (ΦΕΚ
3427/τ. Β΄/31.12.2013) προγενέστερη απόφασή μας,
όπως αυτή έχει συμπληρωθεί−τροποποιηθεί από τις
αριθμ. 2149/18.03.2014 (ΦΕΚ 1013/τ. Β΄/23.04.2014) και
7332/24.06.2014 (ΦΕΚ 2260/τ. Β΄/20.08.2014) όμοιες δικές
μας.
Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή
της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 26 Σεπτεμβρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 950/2014
(6)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολό−
γησης του Δήμου Κεφαλλονιάς.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74),
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 (Α΄ 98) και
γ) των οργανικών διατάξεων του ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟ−
ΝΙΑΣ (ΦΕΚ 724/13−3−2012).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του
Δήμου.
3. Το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 4275/2014, αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται στο Δήμο Κεφαλλονιάς Ειδική Επιτροπή
Αξιολόγησης, με έδρα το Αργοστόλι.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από
τον Πρόεδρο και τα μέλη του, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη−
ρεσιών Στυλιανό Παυλάτο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Ευρύκλεια Παπαδήμα.
β. Την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Δόμησης Μαρού−
λη Παπαδάτου Κων/να, ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Καθαριότητας Παναγή
Δελακά.
γ. Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
Ιωάννη Μπάρκα ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊ−
στάμενο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Γεράσιμο
Παυλάτο.
3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
του Δήμου Κεφαλλονιάς ορίζεται η προϊσταμένη του
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού Ευτυχία Παπαδάτου,
με αναπληρώτρια την προϊσταμένη του Τμήματος Δι−
οικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης Αιρετών οργάνων
Μαρία Πυλαρινού Πετράτου.
4. α) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
i) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα
με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4250/2014 και
ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε−
τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992,
όπως ισχύει.
β) Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Δήμου Κεφαλ−
λονιάς είναι αρμόδια και για την εξέταση των ενστάσεων
και τον τελικό χαρακτηρισμό των επιδόσεων ως εξαιρε−
τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992,
όπως ισχύει, και για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δι−
καίου του Δήμου Κεφαλλονιάς που δεν έχουν δικό τους
υπηρεσιακό συμβούλιο.
5. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αρ−
χίζει από την έκδοση της παρούσης και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2016 δεδομένων των προθεσμιών που ορί−
ζονται κατά το νόμο και διέπουν την ολοκλήρωση της
διαδικασίας αξιολόγησης και την εξέταση των ενδεχό−
μενων ενστάσεων επί αυτών.
6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 24 Σεπτεμβρίου 2014
Ο Δήμαρχος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
F
Αριθμ. 5903
(7)
Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κατηγορία
Ε.ΔΙ.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου 20
του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2
παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10−8−2012 τ. Α΄), των άρ−
θρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ. Α΄),
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σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 21
του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17−9−2013 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11−2−2014 τ. Α΄) και του άρθρου 55,
παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15−5−2014 τ. Α΄).
3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ−
νεδρ. 2884/3−4−2014, για τη διαδικασία ένταξης διοικη−
τικών υπαλλήλων ΙΔΑΧ που είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
4. Την αίτηση ένταξης στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Ελέ−
νης Φωτοπούλου, που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία είναι κάτο−
χος διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο
ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που θερα−
πεύει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Ιδρύματος.
5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής
Σχολής για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτρο−
πής για την ένταξη του υπηρετούντος με σύμβαση ιδι−
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην κατηγορία Ε.ΔΙ.Π.
αριθμ. 53/4−9−2014.
6. Την από 15−9−2014 Εισήγηση της Τριμελούς Ειση−
γητικής Επιτροπής.
7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής
Σχολής αριθμ. 2/1−10−2014 για την ένταξη στην κατηγο−
ρία Ε.ΔΙ.Π. της Ελένης Φωτοπούλου, που υπηρετεί στο
Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με
γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με τα γνωστικά
αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανι−
κών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος (έγγραφο
της Κοσμητείας αριθμ. 293/15−10−2014).
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά−
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογική
κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.
9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Ελένης Φωτοπούλου του Παύλου, που
υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Ιδρύματος στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 παρ.
3, περ. 5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά το
χρόνο της ένταξης της και μέχρι την έκδοση του κατά
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011
προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική
κατάσταση και την κατανομή της στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02029450311140008*

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

