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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων
(άρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β’- ΦΕΚ 51/Α΄/1997) όπως ισχύει.

2

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΟΥ» για την ανάληψη του κόστους επισκευήςσυντήρησης του ΠΛΣ 139 του Λιμεναρχείου Ζακύνθου.

3

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Ύδρας για την ανάληψη του κόστους επισκευής και συντήρησης του ΠΛΣ 217
του Λιμεναρχείου Ύδρας.

4

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ)» για την
ανάληψη του κόστους εργασιών επισκευής-συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή του
λειτουργία.

5

6

Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» της ανάληψης του
κόστους επισκευής του υπηρεσιακού οχήματος
ΑΛΣ-2619 του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 2281/96031/
14-09-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ
2014-2020» (ΦΕΚ 3277/Β΄/2017).

Αρ. Φύλλου 2187

Τροποποίηση - διόρθωση της 1888/16415/
25.2.2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 11/28.1.2019
(6ΘΔΨΩΗΚ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου, Τυρνάβου {ΦΕΚ 678/Β’/28.2.2019
(ΑΔΑ:Ω070Ρ10-Β0Ι).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
8

Διόρθωση σφάλματος στην 19/15-04-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ
«Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Παιδείας» Δήμου Θήρας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1868/τ.Β΄/27-05-2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ. 7916
Διεκπ. 4380
(1)
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων
(άρθρο 149 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής Μέρος Β'- ΦΕΚ 51/Α΄/1997) όπως ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 89 παρ.2 του Συντάγματος και του άρθρου 41 παρ.1 και 2 του ν. 1756/1988.
2. Το άρθρο 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό - ΦΕΚ 106/Α΄/1987).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 97, 98Α, 98Β, 149 παρ. 3,
164ΣΤ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51/
Α΄/1997), όπως ισχύει, καθώς και του Ειδικού Κανονισμού
της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
(ΥΕΕΠ) της Βουλής των Ελλήνων και του Ειδικού Κανονισμού της Υπηρεσίας Διάθεσης Ευρωπαϊκών και Λοιπών
Πιστώσεων (ΥΔΕΛΠ) (Παραρτήματα αριθμ. 8 και 9 μετά
το άρθρο 65 του Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β' - ΦΕΚ
51/Α΄/1997, όπως ισχύει).
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4. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (εφαρμοζομένου κατά
τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής Μέρος Β'), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4605/2019
(ΦΕΚ 52/Α΄/2019).
5. Το άρθρο 54 του Οργανισμού του Ιδρύματος της
Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία
(ΦΕΚ 31/Α΄/2019).
6. Την 1130/801/22.1.2018 (ΦΕΚ 48/ Υ.Ο.Δ.Δ/31.1.2018)
απόφαση Προέδρου Βουλής, όπως τροποποιήθηκε με
τις 12629/7920/9.10.2018 (ΦΕΚ 611/Υ.Ο.Δ.Δ/22.10.2018)
και 2162/1102/6.2.2019 (ΦΕΚ 77/Υ.Ο.Δ.Δ/18.2.2019) αποφάσεις.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού Δαπανών
της Βουλής, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της
Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της
Βουλής των Ελλήνων (4553/2306/15.3.2019 απόφαση Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ΦΕΚ 1051/Β΄/
29.3.2019), ως εξής:
Άρθρο 1
Στο άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της
Βουλής των Ελλήνων, όπως ισχύει, αριθμείται η υφιστάμενη παράγραφος ως παράγραφος 1 και προστίθεται
παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) όταν δεν απαιτείται προηγούμενη
δημοσίευση της προκήρυξης, β) αν υποβλήθηκε μόνο
μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι
υποψήφιοι και γ) εφόσον πρόκειται για εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας - πλαίσιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 39 ν.4412/2016, όπως ισχύει, ή για σύμβαση
που συνάπτεται στο πλαίσιο Δυναμικού Συστήματος
Αγορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 33 και
270 ν.4412/2016, όπως ισχύει.».
Άρθρο 2
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού
Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια (γ) και (δ) ως εξής:
«Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της
προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και
δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και
κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω του
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού (Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β.) ή,
εαν αυτό δεν είναι εφικτό, με οποιοδήποτε πρόσφορο
μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της αναθέτουσας αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του Σ.Η.ΔΗ.ΣΥ.Β. έως πέντε
(5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.».
Άρθρο 3
Στο άρθρο 24 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής
των Ελλήνων, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6
ως εξής:
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«6. Η ΕΕΠΠ επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων
που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να ελέγξει
παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που
αφορούν τη διενέργεια της διαδικασίας.».
Άρθρο 4
Η περίπτωση (γ) του άρθρου 26 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών της Βουλής των Ελλήνων, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«(γ) σε περίπτωση σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο και
εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών, παραβιάζονται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν είτε από τις
περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2, την περίπτωση
α της παραγράφου 4 και τις παραγράφους 5 και 6 του
άρθρου 33 και την παράγραφο 5 του άρθρου 39, είτε από
τις περιπτώσεις α και β της παραγράφου 2, την περίπτωση α της παραγράφου 4 και τις παραγράφους 5 και 6 του
άρθρου 270 του ν.4412/2016, κατά περίπτωση (άρθρο
368 περ. γ ν.4412/2016)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ
Ι

(2)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΕΡΓΟΥ» για την ανάληψη του κόστους επισκευής-συντήρησης του ΠΛΣ 139 του Λιμεναρχείου
Ζακύνθου.
Με την 2824.76/ 37924 /2019/ 23-5-2019 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς
επίσης και τις διατάξεις των άρθ. 496-512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η με αριθμ. Εισερχ. Λ/Χ Ζακύνθου: 1445/05-04-2019 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της
εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» για την ανάληψη του κόστους επισκευής-συντήρησης (εργασίες-ανταλλακτικά-αναλώσιμα και
προμηθευτές όπως ακριβώς αναφέρονται στην επιστολή
του δωρητή) του ΠΛΣ 139 του Λιμεναρχείου Ζακύνθου,
συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα
δύο ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (#10.372,29#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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(3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ύδρας για την ανάληψη του κόστους επισκευής και συντήρησης του ΠΛΣ 217
του Λιμεναρχείου Ύδρας.
Με την 2824.76/37918/2019/23-5-2019 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς
επίσης και τις διατάξεις των άρθ. 496-512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η 17/2019 απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας με την πρόθεση δωρεάς
για την ανάληψη του κόστους επισκευής και συντήρησης
του ΠΛΣ 217 του Λιμεναρχείου Ύδρας, συνολικής αξίας
χιλίων οχτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ (#1.872#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

(4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ)» για την
ανάληψη του κόστους εργασιών επισκευής-συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής
προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή του
λειτουργία.
Με την 2824.76/ 37916 /2019/23-5-2019 απόφαση του
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.
4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς
επίσης και τις διατάξεις των άρθ.496-512 του Αστικού
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 23-04-2019 επιστολή
δωρεάς της εταιρείας «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της
Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία (Όμιλος Εταιρειών ΟΤΕ)» για
την ανάληψη του κόστους εργασιών επισκευής-συντήρησης των πλωτών και χερσαίων μέσων του Λιμενικού
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή του λειτουργία, συνολικής αξίας
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (#35.000,00#€). Σύμφωνα
με την επιστολή της δωρήτριας εταιρείας η καταβολή του
προαναφερόμενου ποσού θα γίνεται με απευθείας εξόφληση από την εταιρεία των προμηθευτών /συνεργατών,
οι οποίοι θα επιλέγονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προσκομίζοντας στον «Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ»
τις εκάστοτε απαιτούμενες οικονομικές προσφορές και
με την έκδοση των νομικών αντίστοιχων παραστατικών.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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(5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία
«ΕΘΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» της ανάληψης του
κόστους επισκευής του υπηρεσιακού οχήματος
ΑΛΣ-2619 του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Με την 2824.76/37920/2019/23-5-2019 απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των
άρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή
η με αριθμ. Εισερχ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ: 4193/17-04-2019
επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε.» συνοδευόμενη από το No 06 πρακτικό του Δ.Σ.
της, για την ανάληψη του κόστους επισκευής, (ανταλλακτικών, εργασιών και αντικατάστασης ελαστικών)
στην ΚΑΡΕΝΤΑ Α.Ε. του υπηρεσιακού οχήματος ΑΛΣ2619 του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
συνολικής εκτιμώμενης αξίας δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (#2.700#€) περίπου.
Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 1225/117675

(6)

Τροποποίηση και συμπλήρωση της 2281/96031/
14-09-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης
του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ
2014-2020» (ΦΕΚ 3277/Β΄/2017).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο
Γεωργίας και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε."
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 200/Α΄/1998), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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β) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει με το ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/2012).
γ) Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ
32/Α΄/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/Α΄/2014), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
στ) Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20/Α΄/2015).
ζ) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση του Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»(Α' 114).
η) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (ΦΕΚ 208/Α΄/2016).
θ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017).
ι) Του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών » (ΦΕΚ 180/Α΄/2017).
κ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/Α΄/2018).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978,
(ΕΚ) αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του
Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τεύχος B’ 2187/07.06.2019

4. Τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
907/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 «για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 908/2014 της
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014 «για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση
λογαριασμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους,
τις εγγυήσεις και τη διαφάνεια», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Την αριθ. C (2015) 9170/11-12-2015 απόφαση
της Επιτροπής «για την έγκριση του προγράμματος
αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης»
(CCI: 2014GR06RDNP001), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
7. Την 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση διαδικασιών
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020"»
(ΦΕΚ 1273/Β΄/2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την 2545/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές
Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ» (ΦΕΚ 3447/Β΄/2016),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την 8427/01-08-2017 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.4 "Στήριξη για τις λειτουργικές
δαπάνες και την εμψύχωση" του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020» (ΦΕΚ 2747/Β΄/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την 2635/13-09-2017 κοινή υπουργική απόφαση
«Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 "Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)"
του Προγράμματος "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
περιόδου 2014-2020"» (ΦΕΚ 3313/Β΄/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την 13214/30-11-2017 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο υλοποίησης υπομέτρου 19.2, του μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη
με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για
παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις
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εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων» (ΦΕΚ 4268/
Β΄/2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Την 13215/30-11-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πλαίσιο
υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων,
(ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και
λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων» (ΦΕΚ 4285/Β΄/2017), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
13. Την 3886/11-05-2018 απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες
εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη
βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία
για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και
δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» (ΦΕΚ 1735/
Β΄/2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14. Την παρ. 5.2 της αριθμ. 25853/28-02-2019 Εγκυκλίου οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του
ΠΔΕ 2019 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 20202022 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΑΔΑ:
Ω80Θ465ΧΙ8-ΦΘΤ).
15. Την 140248/24-12-2018 κοινή υπουργική απόφαση
«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη
λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και
ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (ΦΕΚ 5901/Β΄/2018).
16. Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης της
2281/96031/14-09-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού
Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού
Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του
ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3277/Β΄/2017).
17. Την με αριθμ. 32204/05-04-2019 εισήγηση του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - ΝΠΙΔ και του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της 2281/96031/
14-09-2017 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών στο
πλαίσιο διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Αγροτικής Ανάπτυξης στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα
υπομέτρα 19.2, 19.3 και 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ
3277/Β΄/2017), ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 1
Φορείς στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με βάση το άρθρο 7 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ)
907/2014 της Επιτροπής και το άρθρο 62, Κεφ. Β1 του
ν. 4314/2014, αναθέτει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών
μέρος των καθηκόντων του, όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, για τις πληρωμές:
- της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,
- του υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία
επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης
Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» για συνεργασίες που θα αναπτυχθούν και θα αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες φορέων εντός της συγκεκριμένης
περιφέρειας,
- του υπομέτρου 16.4 «Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού
για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών και για δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με
την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών αγορών»,
- του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)»,
- του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020),
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.».
Άρθρο 2
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Αντικείμενο της ανάθεσης
Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών αναλαμβάνουν τον έλεγχο
των δικαιολογητικών πληρωμής, βάσει της διαδικασίας
1.6.4 «Διοικητικός έλεγχος και έγκριση αιτήσεων πληρωμής ή προκαταβολής» του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β΄/2016)
και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για την χρηματοδότηση:
- της δράσης 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική
γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις»,
- του υπομέτρου 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία
επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (ΕΣΚ) για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα
της γεωργίας» για συνεργασίες που θα αναπτυχθούν και
θα αφορούν σε προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες φορέων εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας,
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- του υπομέτρου 16.4 «Στήριξη για οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων
αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών και για
δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό πλαίσιο σχετικά με την ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων και τοπικών
αγορών»,
- του υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία
τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER)»,
- του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση», του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).».
Άρθρο 3
Κατά τα λοιπά ισχύει η 2281/96031/14-09-2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης
στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών για τα υπομέτρα 19.2, 19.3
και 19.4 του ΠΑΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 3277/Β΄/2017).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
Ι

Αριθμ. 8116/81080
(7)
Τροποποίηση - διόρθωση της 1888/16415/
25.2.2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 11/28.1.2019
(6ΘΔΨΩΗΚ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δήμου, Τυρνάβου {ΦΕΚ 678/Β'/28.2.2019
(ΑΔΑ:Ω070Ρ10-Β0Ι).
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ.63/2005 (98/Α΄).
2. Της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 του
ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (131/Α΄).
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3. Του άρθρου 10, του ν. 3584/2007 (143/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της
παρ. 1, του άρθρου 38, του ν. 3801/2009 (163/Α΄).
4. Των άρθρων 1, 63 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87/Α΄).
5. Των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 (47/Α΄)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν.4368/2016 (21/Α')
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις».
6. Του άρθρου 91 του ν.4583/2018 «Κατάργηση των
διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (212/Α΄), καθώς
και των 1921/11.1.2019 (ΑΔΑ: 9ΕΡ7465ΧΘ7-Π16) και
4947/24.1.2019 (ΑΔΑ: 6Λ5Ν465ΧΘ7-ΚΛΑ) εγγράφων
του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Του π.δ.138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ
231/Α').
8. Την 13917/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ).
9. Την οικ.6983/85785/1.6.2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς
Ελλάδας, περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην
Προϊσταμένη της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες
Διευθύνσεων και Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (ΦΕΚ 2002/Β'/12.06.2017), όπως διορθώθηκε
με το ΦΕΚ Β΄2189/27.6.2017, τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Το 6303/58902/21.5.2019 έγγραφο.
11. Το 5181/20.5.2019 έγγραφο του Δήμου Τυρνάβου.
12. Την 1888/16415/25.2.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκε η 11/28.1.2019
(6ΘΔΨΩΗΚ-ΘΩΩ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Τυρνάβου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου {ΦΕΚ
678/Β'/28.2.2019 (ΑΔΑ: ΩΕ070Ρ10-Β0Ι}, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε-διορθώνουμε την 1888/16415/
25.2.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, με
την οποία εγκρίθηκε η 11/28.1.2019 (6ΘΔΨΩΗΚ-ΘΩΩ)
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Τυρνάβου, {ΦΕΚ 678/Β'/28.2.2019
(ΑΔΑ:ΩΕ070Ρ10-Β0Ι)}, ως ακολούθως:
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1. Από το εσφαλμένο:
«Συστήνονται δύο (2) νέες θέσεις ως εξής:
ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών, ώστε στο σύνολο οι θέσεις
να είναι δύο (2),
Στο ορθό:
«Συστήνονται δύο (2) νέες θέσεις ως εξής:
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, ώστε στο σύνολο οι θέσεις
να είναι δύο (2).
2. Αντίστοιχη διόρθωση πραγματοποιείται και στον
πίνακα όπου εμφανίζονται οι θέσεις:
Από το εσφαλμένο:
ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών,
Στο ορθό:
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.
Μετά τη διόρθωση ο πίνακας διαμορφώνεται ως κάτωθι:
α/α

Κλάδος/
Ειδικότητα

Υφιστάμε- Νέες Σύνολο
νες θέσεις θέσεις θέσεων
ΟΕΥ
ΟΕΥ
ΟΕΥ

1.

TE Κοινωνικών
Λειτουργών

1

1

2

2.

TE Νοσηλευτικής

1

1

2

3.

ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών

0

2

2

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

4
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 22 Μαΐου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Νομικών Προσώπων Λάρισας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΟΤΟΥΛΗ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)
Στην 19/15-04-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας
και Παιδείας» Δήμου Θήρας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1868/τ.Β΄/27-05-2019, στη σελίδα 21535, στη β' στήλη,
στον 3ο στίχο, εκ των κάτω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο:
«Κέρκυρα, 15 Απριλίου 2019»
στο ορθό:
«Θήρα, 15 Απριλίου 2019».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021870706190008*

