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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 3198

ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

27 Νοεµβρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αριθµ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΠ.1/486/24287
Κατανοµή επιτυχόντος από προστατευόµενους του
Ν. 2643/1998 έτους 2014 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατανοµή επιτυχόντος από προστατευόµενους του
Ν. 2643/1998 έτους 2014 στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών..............................................................................................................
Παράταση προθεσµίας για την αδειοδότηση Μονά−
δων Φροντίδας Ηλικιωµένων (Μ.Φ.Η.) κερδοσκο−
πικού ή µη χαρακτήρα, σύµφωνα µε το άρθρο
14 της αριθµ. Π1γ/οικ. 81551/25.6.2007 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 1136/τ. Β΄). ....................................................
Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων Προϊσταµένης Αρχής
στις συµβάσεις δηµοσίων έργων αρµοδιότητας
της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουρ−
γείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. ............
Aποφαινόµενα και γνωµοδοτούντα όργανα της Γενι−
κής Γραµµατείας Υποδοµών Υπουργείου Υποδο−
µών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατά την ανάθεση
και εκτέλεση συµβάσεων µελετών και συναφών
υπηρεσιών. ...........................................................................................
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχων σε ∆ηµοτικές Ενό−
τητες του ∆ήµου Ηγουµενίτσας. ......................................
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, σε υπαλλήλους του
∆ήµου Ορχοµενού. ........................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και της ∆ιεύ−
θυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ρο−
δόπης για το έτος 2015. ...........................................................
Τροποποίηση
της
υπ’
αριθµ.
1375/19/
29−4−2014 απόφασης του ∆.Σ. του Οργανισµού
(Β΄ 1683) µε την οποία εγκρίθηκε η µε αριθ−
µό 228/16/29−04−2014 διατύπωση γνώµης της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ, σχετικά µε
την υλοποίηση «Προγράµµατος επιχορήγησης
για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας
της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσε−
ων µελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς
και των Πανελληνίων Οργανώσεων µελών του
Σ.Ε.Τ.Ε.». ........................................................................................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της εθνικής οικονοµίας − Επείγοντα µέτρα για
την αντιµετώπιση της δηµοσιονοµική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
και Οικονοµικών για τον καθορισµό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανοµής προσωπικού.
3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανοµής και αξιοποίη−
σης του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών
του ∆ηµοσίου που διορίζεται ή προσλαµβάνεται στους
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.
4. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 34034/1708/06−10−2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας και τα συνηµµένα αυτού έγγραφα.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
µής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουµε:
Την κατανοµή, για το έτος 2014, ενός (1) ατόµου Π.Ε.
∆ιεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο Κ.Ε.Π. ∆ήµου
Παλλήνης Αττικής που τοποθετήθηκε µε την υπ’ αριθµ.
1/15−07−2014 απόφαση − πρακτικό της Α΄ ∆ευτεροβάθµιας
Επιτροπής του Ν. 2643/1998 (Κορδοµάτης Σωτήριος).
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Νοεµβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)
Αριθµ. απόφ. 3045/52/21−10−2014
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 1375/19/29−4−2014 απόφα−
σης του ∆.Σ. του Οργανισµού (Β΄ 1683) µε την οποία
εγκρίθηκε η µε αριθµό 228/16/29−04−2014 διατύπω−
ση γνώµης της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ,
σχετικά µε την υλοποίηση «Προγράµµατος επιχορή−
γησης για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότη−
τας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσε−
ων µελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και
των Πανελληνίων Οργανώσεων µελών του Σ.Ε.Τ.Ε.».
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.∆.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του Ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄/08−07−1994),
Β. του Ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12−09−1995),
Γ. του Ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α΄/20−08−1996),
∆. του Ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2 εδ.
Ι∆, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. 2 (ΦΕΚ 258/Α΄/08−11−2001),
Ε. του Ν. 4144/2013, άρθρα 26 και 34 (ΦΕΚ 88/Α΄/18−04−2013),
2. Την υπ’ αριθµ. 587/39/21−10−2014 απόφαση της Επι−
τροπής του ΕΛΕΚΠ.
3. Τη γνώµη των µελών του,
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
αποφασίζει:
Την τροποποίηση της 1375/19/29−4−2014 απόφασης του
∆.Σ. του Οργανισµού (Β΄ 1683) µε την οποία εγκρίθηκε
η µε αριθµό 228/16/29−04−2014 διατύπωση γνώµης της
Επιτροπής ∆ιαχείρισης του ΕΛΕΚΠ ως εξής:
Το Άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ.
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντικείµενο προγράµµατος −
Στόχος του προγράµµατος»
«Σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση της
απασχόλησης συνολικά διακοσίων (200) ανέργων, ηλικί−
ας 18 − 66 ετών και η ενίσχυση της οργανωτικής ικανό−
τητας της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Ε.Σ.Ε.Ε. και των Οργανώσεων
µελών αυτών, του Σ.Ε.Β., του Σ.Ε.Τ.Ε. και των Πανελλη−
νίων Οργανώσεων µελών του Σ.Ε.Τ.Ε. Συγκεκριµένα, θα
απασχοληθούν ενενήντα (90) άτοµα στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και
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στις ∆ευτεροβάθµιες και Πρωτοβάθµιες Οργανώσεις
µέλη αυτής, εξήντα (60) άτοµα στην Ε.Σ.Ε.Ε. και σε Οργα−
νώσεις − µέλη αυτής καθώς και σαράντα πέντε (45) άτοµα
στο Σ.Ε.Τ.Ε. και στις Πανελλήνιες Οργανώσεις − µέλη του
Σ.Ε.Τ.Ε.
Όσον αφορά στις ενενήντα (90) θέσεις που αφορούν
στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και στις ∆ευτεροβάθµιες και Πρωτοβάθ−
µιες Οργανώσεις µέλη αυτής κατανέµονται ως εξής:
Πέντε (5) θέσεις στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και από µία (1) θέση
στις ∆ευτεροβάθµιες και Πρωτοβάθµιες Οργανώσεις
αυτής κατά σειρά προτεραιότητας µέχρι την κάλυψη
και της τελευταίας θέσης.
Όσον αφορά στις πέντε (5) θέσεις που αφορούν στο
ΣΕΒ δικαιούχοι φορείς είναι οι παρακάτω σύνδεσµοι:
1) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Αττικής και Πειραιώς: ∆ύο
(2) θέσεις.
2) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών − Βιοτεχνιών Ροδόπης: Μία
(1) θέση.
3) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και ∆υτικής
Ελλάδος: Μία (1) θέση.
4) Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής
Ελλάδας: Μία (1) θέση.
Το άρθρο 4 της ανωτέρω απόφασης του ∆.Σ.
αντικαθίσταται ως εξής:
«∆ικαιούχοι, ωφελούµενοι
και προϋποθέσεις συµµετοχής»
4.1. ∆ικαιούχοι − Προϋποθέσεις:
∆ικαιούχοι είναι, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και οι ∆ευτεροβάθµιες και
Πρωτοβάθµιες Οργανώσεις µέλη αυτής, η Ε.Σ.Ε.Ε. και οι
Οργανώσεις µέλη αυτής, ο Σ.Ε.Β. (Σύνδεσµος Βιοµηχανιών
Αττικής και Πειραιώς, Σύνδεσµος Βιοµηχανιών − Βιοτεχνι−
ών Ροδόπης, Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Πελοποννήσου και
∆υτικής Ελλάδος, Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Θεσσαλίας
και Κεντρικής Ελλάδας), ο Σ.Ε.Τ.Ε. καθώς και οι Πανελ−
λήνιες Οργανώσεις µέλη του Σ.Ε.Τ.Ε. ∆ικαιούχοι επίσης
είναι και οι Ενώσεις ή Σωµατεία µέλη των Πανελληνίων
Οργανώσεων του Σ.Ε.Τ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ∆ιοικητής
Θ. ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

