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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

2

Μεταφορά προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(ΕΤΑΑ) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ).
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σφαγής και διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρέατος
πουλερικών και λαγόμορφων από τους παραγωγούς, σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004.

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9379/119137/
2.11.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα,
σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 2367).

4

Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς β΄ εξαμήνου έτους 2016.

Αρ. Φύλλου 2330

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.ΕΦΚΑ/33260/Δ9/8674
(1)
Μεταφορά προσωπικού του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του
Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων
(ΕΤΑΑ) στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 101 του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 85Α΄).
1.2. Tου Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98Α΄).
1.3. Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180Α΄).
1.4. Tου Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20Α΄), όπως τροποποιήθηκε
με το Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης,
την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών
οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29Α΄).
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1.5. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116Α΄).
2. Το με αρ. πρωτ. 1/16-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΔ5Δ4691ΩΓ0ΤΟ) έγγραφο του Διοικητή του ΕΦΚΑ «Πρόσκληση για
στελέχωση υπηρεσιών ΕΦΚΑ».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/Συν. 2η/4-7-2016 απόφαση του
προσωρινού Δ.Σ. του ΕΦΚΑ.
4. Την υπ’ αριθμ. 107/Συν.18η/29-06-2016 απόφαση
του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
5. Την υπ’ αριθμ. 227/25/24-06-2016 απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΑΕΕ.
6. Την υπ’ αριθμ. 404/27-06-2016 απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΤΑΑ.
7. Την υπ’ αριθμ. 1506/1/27-06-2016 απόφαση του Δ.Σ.
του ΟΓΑ.
8. Τις αιτήσεις προτίμησης των υπαλλήλων του ΙΚΑΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη, δεδομένου ότι η δαπάνη μισθοδοσίας
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των μεταφερόμενων υπαλλήλων εξακολουθεί να βαρύνει τους φορείς προέλευσής τους.
10. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169Β΄), αποφασίζουμε:
Μεταφέρονται οι παρακάτω υπάλληλοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), του Οργανισμού Ασφάλισης
Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) με την ίδια εργασιακή
σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και μισθολογικό
κλιμάκιο που κατέχουν στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), για τη στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, ως εξής:

Α. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΝΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΕΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΙΚΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΣΕΡΕΜΕΤΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΠΑΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΠΑΛΕΓΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β
ΜΟΝΙΜΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α

ΜΟΝΙΜΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α

ΜΟΝΙΜΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Β

ΜΟΝΙΜΟΣ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α
Β
Δ
Α
Γ
Α
Α

ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Β

ΜΟΝΙΜΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Β
Β
Β
Β
Β

ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ
ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α

ΜΟΝΙΜΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α
Β

ΜΟΝΙΜΗ
ΜΟΝΙΜΟΣ

Β. ΟΑΕΕ
A/A
1
2
3
4
5
6

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΟΡΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΪΜΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΤΣΩΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΚΟΥΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α
ΜΟΝΙΜΟΣ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Β
ΜΟΝΙΜΗ
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7

ΤΣΑΝΤΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

8

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΕΜΠΗΣ - ΚΟΛΥΦΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΥΡΙΑΖΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Α

ΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Π.δ. 164/2004
(5 ΩΡΕΣ)
ΙΔΑΧ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

Α

ΙΔΑΧ

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

Γ

ΜΟΝΙΜΗ

9
10
Γ. ΟΓΑ
A/A
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΠΟΡΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΜΠΟΤΗ ΕΙΡΗΝΗ

2
3

ΚΛΑΔΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α
ΜΟΝΙΜΗ

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Β

ΜΟΝΙΜΗ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Γ

ΜΟΝΙΜΗ

Δ. ΕΤΑΑ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΠΡΑΣΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΙΦΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΟΥΣΜΕΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΔΡΑΓΟΥΤΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ ΑΣΗΜΙΝΑ
ΔΕΡΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΣΥΡΙΤΖΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ
ΤΖΑΝΝΕΤΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΓΙΟΥΒΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΒΑΘΜΟΣ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Β
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ
Β
ΜΟΝΙΜΗ
Β
ΜΟΝΙΜΗ
Γ
ΜΟΝΙΜΗ
Β
ΜΟΝΙΜΗ
Α
ΜΟΝΙΜΗ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2379/82701
(2)
Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων σφαγής και διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρέατος
πουλερικών και λαγόμορφων από τους παραγωγούς, σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 4235/2014
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του Ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων, (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ. 1), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
β) (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωϊκής
προέλευσης (EEL 139/30.4.2004, σ. 55), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
γ) (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα
προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από
τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα) (ΕΕ L 300/14.11.2009, σ. 1), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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δ) (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2009, για την προστασία των ζώων κατά τη
θανάτωσή τους (ΕΕ L 303/18.11.2009, σ. 1).
ε) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), (ΕΕ L 304/22.11.2011,
σ. 18), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
στ) (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη
της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών
(ΕΕ L 335/14.12.2013, σ. 19).
3. Τα με αριθ. πρωτ. 2568/89434/13-8-2015 και 3772/
135372/7-12-2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Υγιεινής και
Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προς τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), σύμφωνα με
το άρθρο 8 του Π.δ. 39/2001 (Α΄ 39) «Καθιέρωση μίας
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών
προτύπων και προδιαγραφών και των πληροφοριών σε
συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός
των όρων και προϋποθέσεων διάθεσης μικρών ποσοτήτων κρέατος πουλερικών και λαγομόρφων από τους
παραγωγούς, σε εφαρμογή των περ. δ΄ της παρ. 3 του
άρθρου 1 του Κανονισμού 853/2004.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται
στους χώρους σφαγής, οι οποίοι βρίσκονται εντός του
αγροκτήματος εκτροφής πουλερικών και λαγόμορφων
και οι οποίοι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του
Κανονισμού 853/2004 (εφεξής χώροι σφαγής).
Άρθρο 2
Θανάτωση, σφαγή και διάθεση πουλερικών και
λαγόμορφων
1. Η θανάτωση των πουλερικών και λαγόμορφων
στους χώρους σφαγής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 του Κανονισμού 1099/2009,
κατά περίπτωση.
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2. Σε εφαρμογή της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1
του Κανονισμού 853/2004, τα αγροκτήματα εκτροφής
πουλερικών και λαγόμορφων, τα οποία σφάζουν μέχρι
δέκα χιλιάδες (10.000) πουλερικά και λαγόμορφα ετησίως, δύνανται να προμηθεύουν:
α) άμεσα τον τελικό καταναλωτή στο αγρόκτημα τους
ή/και στην εβδομαδιαία αγορά που βρίσκεται πλησιέστερα σε αυτό ή/και
β) καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν
το κρέας στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός
της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία υπάγεται η
έδρα του αγροκτήματος (εφεξής οικεία Περιφερειακή
Ενότητα), μέχρι εκατόν πενήντα (150) ολόκληρα πουλερικά ή λαγόμορφα χωρίς τεμαχισμό, την εβδομάδα,
δικής τους παραγωγής, τα οποία σφάζονται εντός του
αγροκτήματος σε χώρους σφαγής που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, διατηρούνται και
μεταφέρονται υπό ψύξη, ώστε η θερμοκρασία τους να
μην υπερβαίνει τους 4 °C και εκτίθενται προς πώληση
μόνο σε ψυγείο προθήκη.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις χώρων σφαγής
1. Ο ιδιοκτήτης των χώρων σφαγής υποχρεούται να
διατηρεί για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια στο αγρόκτημά
του, αρχείο στο οποίο καταγράφονται:
α) το είδος και ο αριθμός των ζώων που σφάζονται
καθώς και η ημερομηνία της σφαγής τους και
β) ο αγοραστής του κρέατος, με εξαίρεση τους τελικούς καταναλωτές.
2. Το κρέας των πουλερικών ή λαγόμορφων που διατίθεται πρέπει να φέρει ετικέτα με την επωνυμία της
επιχείρησης, τη διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας
αυτής, τον κωδικό εκμετάλλευσης, τον αριθμό καταχώρισης του σφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και διατηρησιμότητας, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται
στον Κανονισμό 1169/2011, στον Εκτελεστικό Κανονισμό 1337/2013 και στα τυχόν εθνικά συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής τους.
Άρθρο 4
Καταχώριση χώρων σφαγής και
εγγραφή στο μητρώο
1. α) Σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κανονισμού 852/2004, οι χώροι σφαγής καταχωρίζονται στο
μητρώο της παρ. 2 και λαμβάνουν αριθμό καταχώρισης
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Π.δ. 79/2007
(Α΄ 95), όπως κάθε φορά ισχύει, μετά από αίτηση των
υπευθύνων τους, η οποία υποβάλλεται και εξετάζεται
σύμφωνα με το ίδιο ως άνω άρθρο. Η απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Υγιεινής και
Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Γενικής
Διεύθυνσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α. AT.
β) Στην απόφαση καταχώρισης αναφέρονται:
αα) Το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη της εκμετάλλευσης.
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ββ) Το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου της εκμετάλλευσης.
γγ) Η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση της εκμετάλλευσης.
δδ) Ο αριθμός του ζωικού κεφαλαίου της εκμετάλλευσης, ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα ετησίως.
2. Η ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας τηρεί
μητρώο των χώρων σφαγής που καταχωρίζει σύμφωνα
με την παρ. 1, το οποίο και κοινοποιεί στη Διεύθυνση
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης,
όταν το ζητά.
Άρθρο 5
Απαιτήσεις καταχώρισης εγκατάστασης
1. Οι χώροι σφαγής καταχωρίζονται στο μητρώο της
παρ. 2 του άρθρου 4, εφόσον μετά από τον επιτόπιο
έλεγχο της παρ. 1 του ιδίου ως άνω άρθρου, διαπιστωθεί ότι διαθέτουν:
α) Κατάλληλους χώρους εργασίας, τουλάχιστον πενήντα (50) τετραγωνικών μέτρων, σαφώς διακριτούς από
το υπάρχον πτηνοτροφείο ή κονικλοτροφείο, διευθετημένους έτσι ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις.
β) Διακριτούς χώρους:
αα) ακάθαρτης περιοχής, όπου πραγματοποιούνται
οι εργασίες της αναισθητοποίησης, της αφαίμαξης, του
ζεματίσματος και της αποπτίλωσης αν πρόκειται για πουλερικά ή εκδοράς αν πρόκειται για λαγόμορφα,
ββ) καθαρής περιοχής, όπου πραγματοποιείται ο εκσπλαχνισμός, η πλύση και η υδρόψυξη για τα πουλερικά
και η προετοιμασία του σφαγίου και
γγ) τουαλέτας με προθάλαμο.
γ) Ψυγείο για την αποκλειστική αποθήκευση των σφάγιων πουλερικών ή των λαγομόρφων, στο οποίο εξασφαλίζεται η διατήρησή τους στη θερμοκρασία μέχρι
των 4 °C, απαγορευομένης της κατάψυξής τους.
δ) Δάπεδο από στεγανό και ανθεκτικό υλικό που καθαρίζεται και απολυμαίνεται εύκολα με σχάρες και σιφώνια για τη συλλογή των απορριμμάτων και διάθεση
των νερών πλύσης.
ε) Λείους τοίχους και οροφή που καθαρίζονται εύκολα.
στ) Πόρτες από αναλλοίωτο υλικό που καθαρίζονται
εύκολα.
ζ) Επαρκή φωτισμό (φυσικό ή τεχνητό) και επαρκή
εξαερισμό.
η) Κατάλληλο σύστημα προστασίας και απολύμανσης
από ανεπιθύμητα έντομα και τρωκτικά.
θ) Έναν τουλάχιστον ποδοκίνητο νιπτήρα με παροχή
κρύου και ζεστού νερού για τον καθαρισμό χεριών και
εργαλείων και εξοπλισμού με θερμοκρασία τουλάχιστον
82° C για την αποστείρωση.
ι) Εξοπλισμό και εργαλεία, όπως λεκάνες εμβαπτισμού
των πουλερικών από ανοξείδωτο υλικό, που καθαρίζονται και απολυμαίνονται εύκολα.
ια) Κατάλληλα δοχεία εφοδιασμένα με καπάκι για την
αποθήκευση του αίματος και των άλλων ζωικών υποπροϊόντων του χώρου σφαγής, τα οποία απορρίπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1069/2009 και τυχόν εθνικών συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του.
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2. Οι χώροι και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για
τις δραστηριότητες της σφαγής πρέπει να πλένονται και
να απολυμαίνονται μετά την ολοκλήρωση της σφαγής
και πριν από την επαναχρησιμοποίησή τους, με εγκεκριμένα απορρυπαντικά και απολυμαντικά, τα οποία φυλάσσονται σε ειδικό για τον σκοπό αυτόν αποθηκευτικό
χώρο ή ερμάριο.
3. Για όλες τις χρήσεις της παρ. 1 πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό, ήτοι το νερό που πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές της αριθ. Υ2/2600/21.06.2001 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης,
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και
Υγείας και Πρόνοιας «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου
1998» (B’ 892/11.7.2001).
4. Κατά τη λειτουργία του σφαγείου πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή των
ορθών πρακτικών υγιεινής για την πρόληψη της μόλυνσης των σφαγίων.
5. Το προσωπικό που απασχολείται στην εγκατάσταση
πρέπει να:
α) τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες που αφορούν
την υγιεινή και την καθαριότητα,
β) είναι εφοδιασμένο με το απαραίτητο πιστοποιητικό
υγείας, σύμφωνα με την αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/4.4.2012
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις
υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β΄ 1199/11.4.2012) και
γ) φέρει κατάλληλο και καθαρό ιματισμό εργασίας.
Άρθρο 6
Εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των
αρχών του HACCP
1. Οι υπεύθυνοι των χώρων σφαγής εφαρμόζουν σύστημα αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού 852/2004.
2. Κατά την εφαρμογή των αρχών του HACCP απαιτείται:
α) η διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων με συχνότητα προσαρμοσμένη στη δυναμικότητα της επιχείρησης και
β) η ουσιώδης και εξισορροπημένη τήρηση αρχείων
που τεκμηριώνουν την εφαρμογή των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, προσαρμοσμένη στο μέγεθος της
επιχείρησης και στις εφαρμοζόμενες διαδικασίες.
Άρθρο 7
Έλεγχοι - Κυρώσεις
Οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (Α΄ 32) εφαρμόζονται
αναλογικά για τους ελέγχους επί της τήρησης των διατάξεων της παρούσας και την επιβολή των κυρώσεων
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργείται η αριθ. 255610/4-3-2010 απόφαση του Υπουργού
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διάθεση μικρών
ποσοτήτων κρέατος πουλερικών - λαγόμορφων από
τους παραγωγούς των οποίων η ετήσια παραγωγή δεν
υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά» (Β'327/26-3-2010).
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 5514/73410
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 9379/119137/
2.11.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα,
σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Β΄ 2367).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
β. Του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999
(Α΄ 45).
γ. Του άρθρου 34 α του Ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως
και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών
και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας»
(Α΄ 155), όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του
Ν. 2538/1997 (Α΄ 242).
δ. Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει (Α΄ 174).
ε. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
2. Την υπ’ αριθ. Υ26/6.10.2015 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη» απόφαση του Πρωθυπουργού (Β΄ 2144).
3. Την υπ’ αριθ. 9379/119137/2.11.2015 απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής “με
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εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα,
σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄ 2367),
όπως ισχύει.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 9379/119137/2.11.2015
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 2367), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
η υπό στοιχείο 5 περίπτωση που αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής
αντικαθίσταται και το δικαίωμα υπογραφής, με «εντολή
Αναπληρωτή Υπουργού», μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο όργανο, ως εξής:
«

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων
σε εφαρμογή του άρθρου 34 α του
Ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως
5. και καταστολής των ασθενειών και
εχθρών των φυτών ...» (Α΄ 155), όπως
προστέθηκε με το άρθρο 3 παρ. 1 του
Ν. 2538/1997 (Α΄ 242).

Γενικός
Γραμματέας
»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. 83953/3501
(4)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς β΄ εξαμήνου έτους
2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθ. 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄).
β. Της παρ. 10 του άρθ. 12 του Ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107Α΄).
γ. Της παρ. 7 του άρθ. 25 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α΄).
δ. Του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57Α΄)
ε. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 ( ΦΕΚ 40Α΄).
στ. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) και του Π.δ. 146/2010
(ΦΕΚ 239Α΄).
ζ. Τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, οικονομικού έτους 2016, στο
φορέα 072 και στους ΚΑΕ 0511.
η. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης δώδεκα
(12) υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού
κατά τις εργάσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:
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1. Την έγκριση της υπερωριακής εργασίας δώδεκα (12)
υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στη
Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, για το χρονικό διάστημα: από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις
31-12-2016.
Υπηρεσία

Αριθμός
Υπαλλήλων

Σύνολο ωρών

Δ/νση Δ/κού
Οικον.

12

1.440
απογευματινές

Η υπερωριακή εργασία θα πραγματοποιηθεί κατά
τις απογευματινές ώρες από τη λήξη του ωραρίου των
εμπλεκόμενων υπαλλήλων έως 22.00, για κάθε εργάσιμη
ημέρα και μέχρι της συμπληρώσεως των εκατόν είκοσι
(120) ωρών, ανά υπάλληλο, ανά εξάμηνο.
Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία και επιτακτική διότι η
Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού μετά την αποχώρηση
τεσσάρων υπαλλήλων ταυτόχρονα με το νόμο για την
ενδοκινητικότητα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ως
προς την αντιμετώπιση των αντικειμένων της . Μετά την
απουσία και άλλου υπαλλήλου πλέον το Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού έχει απομείνει με ένα άτομο. Ειδικά τα Τμήματα
Ταμειακής, λογιστικής και προσωπικού - μισθοδοσίας,
τα οποία εξυπηρετούν υπηρεσίες αλλά και πολίτες. Επομένως είναι απαραίτητη η απογευματινή εργασία των
υπαλλήλων για την κάλυψη κάποιων αντικειμένων που
απαιτούν ησυχία και συγκέντρωση, με δεδομένο το γεγονός ότι πρόκειται για οικονομική υπηρεσία που έχει
να κάνει με νούμερα, αριθμούς και επιταγές όπου δεν
συγχωρούνται λάθη αλλά και οι εναπομείναντες υπάλληλοι πρέπει να καλύψουν τα αντικείμενα αυτών που
αποχώρησαν.
Κάθε υπάλληλος έχει επιφορτισθεί με την διπλάσια
εργασία στην οποία πρέπει να ανταπεξέλθει τηρώντας
τα χρονικά περιθώρια που θέτει ο νόμος. Τα αντικείμενα
που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης είναι:
α) Αποστολή αξιόπιστων οικονομικών στοιχείων στους
φορείς Γενικής Κυβέρνησης και στην Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας, στο πλαίσιο των μηχανισμών στήριξης της
Ευρωζώνης και του ΔΝΤ σύμφωνα με το Ν. 3845/2010.
β) Έλεγχος των πραγματικών ταμειακών υπολοίπων
με τα στοιχεία του λογιστικού συστήματος ενόψει της
νέας χρονιάς, η εξαγωγή αποκλίσεων μεταξύ προϋπολογισθέντων και απολογιστικών μεγεθών, η σύνταξη
απαραίτητων χρηματοοικονομικών λογιστικών καταστάσεων έναρξης και τέλους χρήσεων, όπως Ισολογισμού,
Πίνακα Αποτελεσμάτων Χρήσεων και Προσαρτήματος,
ενημέρωση βιβλίου μητρώου Παγίων, η αντιμετώπιση
επειγουσών εργασιών (π.χ. αντιστοιχίσεις ΚΑΕ με λογαριασμούς λογιστικού σχεδίου, ενημερώσεις προγράμματος έργων -OTS- κ.λπ.), σε μηνιαία βάση ή ετήσια βάση
απαιτούν εργασία πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής
απασχόλησης.
γ) Έλεγχος ιδιωτικών επενδύσεων που έχουν ενταχθεί
σε διάφορους αναπτυξιακούς νόμους και δεν εντάσσονται στα συνήθη υπηρεσιακά καθήκοντα.
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δ) Καταχωρήσεις υπολόγου διαχείρισης έργων ΠΔΕ
(τιμολόγια και συσχετίσεις εξοφλήσεων) μέσω του ΠΣΥΠΟΔΕ (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ).
ε) Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών
και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου των
υπαλλήλων, σύμφωνα με τις αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/
οικ.33906/16-12-2013 και αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/45/2843/
Μάρτιος 2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για
την πραγματοποίηση του οποίου κρίνεται επιβεβλημένη
η επιπλέον εργασία σε απογευματινό ωράριο προκειμένου να ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, η οποία
είναι χρονοβόρα και χρειάζεται άνοιγμα όλων των φακέλων των υπαλλήλων της ΠΕ Καστοριάς, στοιχεία των
οποίων οφείλουν να φωτοτυπηθούν και να αποσταλούν
στις αρμόδιες Υπηρεσίες για επιβεβαίωση και έλεγχο
νομιμότητας, υπό συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας και
πλήρους ησυχίας.
στ) Το υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/
26-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορά τη Νέα Εφαρμογή Απογραφής Προσωπικού του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με τη νέα ονομασία
«Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου».
ζ) Την αριθμ. 65283/25-08-2015 Δημόσια Πρόσκληση No 5/2015 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Οργανισμός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.
η) Το αριθμ. 96026/01-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
Αξιολόγηση των αιτήσεων και δικαιολογητικών των
επιτυχόντων της ανωτέρω Δημόσιας Πρόσκλησης του
Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα διάρκειας πέντε (5) μηνών.
Ειδικότερα, η παραλαβή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των κατατεθειμένων αιτήσεων και δικαιολογητικών
συμμετοχής.
θ) Σύνταξη και παρακολούθηση κάποιων διαγωνισμών
της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Π.Δ.Μ. καθώς
υπάρχουν καθορισμένες ημερομηνίες διεκπεραίωσης,
την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων η διεκπεραίωση των οποίων είναι αδύνατον να
πραγματοποιηθεί τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης λόγω έλλειψης προσωπικού.
Ι) Τακτοποίηση αρχείου και εκκαθάριση αυτού.
Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων θα πληρωθούν από πιστώσεις του
υπό έγκριση προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους 2016 και συγκεκριμένα από τον
φορέα 072 και τον ΚΑΕ 0511 ύψους περίπου 8000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησεως.
Καστοριά, 22 Ιουνίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02023302707160008*

