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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος
του ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου για
υπόθεση λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων ................
Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητη−
ρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. ...................................
΄Ιδρυση αυτοτελούς κλιμακίου ασύλου. .............................
Συμπλήρωση της με αριθμ. 1915/10−2−2014, ΦΕΚ 503
Β΄ 28−2−2014 απόφαση Γενικού Γραμματέας Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ..
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής
απασχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών
Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας. ...........................................................................
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Α.Δ.Τ. με αρ.Σ−742932 και του Α.Φ.Μ.030910725 και ήδη
αγνώστου διαμονής, καταλογίσθηκαν δασμοφορολο−
γικές επιβαρύνσεις συν. ύψους 5.972,01 (πέντε χιλιάδες
εννιακόσια εβδομήντα δύο ευρώ και ένα λεπτό).
Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 152
παρ. 5 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 29179/340/Φγ61
(2)
Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ. 134560/29408/
30.12.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Εσωτερικών......................................................................................... 6
Διορθώσεις σφαλμάτων στην αριθμ. 62408/Ε5 από−
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά−
των. ............................................................................................................ 7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων σε βάρος
του ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Γεωργίου για
υπόθεση λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων.
Με τη υπ’ αριθμ. ΠΤΠ. 276/01/ΔΙΣ/29−04−2014 Πράξη του
Προϊσταμένου του Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτη−
μάτων Πειραιά, που εκδόθηκε για υπόθεση λαθρεμπο−
ρίας υγρών καυσίμων − σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθ. 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2, 150, 152, 155 και επόμ. του
Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως
ισχύει − σε βάρος του ΜΠΟΛΟΚΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του
Γεωργίου, με τελευταίες γνωστές δ/νσεις διαμονής ή/
και επαγγελματικής δραστηριότητας στη Νίκαια, οδός
Μαιάνδρου αρ. 12, οδός Παρασκευοπούλου αρ. 4, οδός
Περιστάσεως αρ.7 και επαγγελματική έδρα στον Πει−
ραιά, οδός Θηβών αρ.26, κάτοχο του δ.α.τ. με γεν αριθ.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουρ−
γίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών
επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/7−3−2012).
β. Του άρθρου 28 του Ν.1733/1987 «Μεταφορά τεχνολο−
γίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση
Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171/Α/22−9−1987).
γ. Της υπ’ αριθμ. 17176/14−11−1988 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουρ−
γία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.» (ΦΕΚ 832/Β/15−11−1988).
δ. Του π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτρο−
πής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)» (ΦΕΚ 173/Α/5.10.1993).
ε. Των άρθρων 4 και 30 παρ. 2, 3, 9 και 10 του
Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Με−
ταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
82/Α/10−4−2012).
στ. Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/1−9−2000
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυ−
ξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών
«Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία
Κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/6−
9−2000).
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ζ. Της υπ’ αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493)/6−2−2008 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και
Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος διενέργειας των
μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθε−
σης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από
κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/3−3−2008).
η. Του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012
(Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως»
(ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013).
θ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25−6−2013).
ι. Της υπ’ αριθμ. 329/3−7−2013 (ΦΕΚ 1655/Β/4−7−2013)
Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως ισχύει.
ια. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 263/Α/26−11−1999),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ. Του π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομη−
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 116/Α/10.5.1989),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιγ. Της υπ’ αριθμ. 36755/4927/24−7−2013 (ΦΕΚ 1840/Β/
29.7.2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Μεταβίβαση
δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με
εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενι−
κό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και
στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του
π.δ. 293/99 (Α’263) όπως ισχύει».
ιδ. 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).
ιε. Της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.2366/1995 «Ρύθμιση
θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
256/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του
ν.2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998), την παρ. 1 του άρθρου 10
του ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και το άρθρο 48 του
ν.2963/2001 (ΦΕΚ 263/Α/2001). Τα άρθρα 13, 14, 15 και 20
του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδι−
κασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύ−
ει. Το άρθρο 21, παρ. 2 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).
2. Την υπ’ αριθμ. 65977/974/Φγ61/12−12−2013 Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση, εγκατάσταση, ανά−
πτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνι−
κού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ
3260/Β/2013, ΑΔΑ: ΒΙ6Μ1−ΞΧ4).
3. Τις αποφάσεις της 212ης/29−6−2012 και της 215ης/
8.2.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε., με τις οποίες

το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. εισηγείται την έκδοση της παρούσας.
4. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις που υποβλή−
θηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες
και πολίτες κατά τη δημόσια διαβούλευση, που πραγ−
ματοποιήθηκε στο διάστημα από 6 έως 31 Αυγούστου
2012 με το με αρ. πρωτ. 35117/703/3−8−2012 έγγραφο του
Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
στον ιστοχώρο «OpenGov.gr», οι οποίες συνεκτιμήθηκαν
για τη σύνταξη του τελικού κειμένου της παρούσας.
5. Το υπ’ αριθμ. 1778/13/Φγ61/13−1−2014 έγγραφο της
Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με θέμα «Ειδική Αι−
τιολόγηση των αλλαγών σε σχέση με την εισήγηση της
ΕΕΑΕ για το σχέδιο ΚΥΑ με θέμα “Κανονισμός Λειτουρ−
γίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών
Πεδίων”».
6. Το γεγονός ότι για να λειτουργήσει επαρκώς το Δί−
κτυο του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών
Πεδίων, που στόχο έχει τον συνεχή έλεγχο της τήρησης
των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του
κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενημέρωση του, θα
πρέπει να εκδοθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζονται:
α) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής
των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο του Εθνικού
Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.
β) Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/
και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα
με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
γ) Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρι−
σης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου.
δ) Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των
μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
ε) Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε.,
το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την
Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως Πε−
ριφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεο−
πτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, Τ.Ε.Ε., των
μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο−
βολίας και η δημοσιοποίησή τους.
στ). Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την
Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων
της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο−
λίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τον σκοπό της παρούσας απόφασης, εφαρμόζο−
νται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) αισθητήρας μέτρησης: η μονάδα εισόδου ενός συ−
στήματος μέτρησης, συνήθως ανεξάρτητη μονάδα, που
μετατρέπει την μετρούμενη ποσότητα σε μια κατάλληλη
τιμή εξόδου.
β) δίκτυο: ένα διασυνδεδεμένο σύστημα σταθμών επε−
ξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών
μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινο−
βολίας.
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γ) ένταση ηλεκτρικού πεδίου (Ε): ένα διανυσματικό μέ−
γεθος που εκφράζει το λόγο της δύναμης που ασκείται
σε ένα ηλεκτρικό πεδίο επί ενός ακίνητου στοιχειώδους
ηλεκτρικά φορτισμένου σωματιδίου προς το φορτίο
αυτό εκφράζεται σε βολτ ανά μέτρο (V/m).
δ) ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία: η ενέργεια που
διαδίδεται μέσω του ελευθέρου χώρου με τη μορφή
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων.
ε) ηλεκτρομαγνητικό πεδίο: ο χώρος εντός του οποίου
ασκούνται δυνάμεις στα ηλεκτρικά φορτισμένα σωμα−
τίδια της ύλης. Ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο χαρακτη−
ρίζεται από μια ηλεκτρική συνιστώσα και μια μαγνητική
συνιστώσα που σχετίζονται με την δύναμη επί ενός
ακίνητου και κινουμένου ηλεκτρικά φορτισμένου σω−
ματιδίου, αντίστοιχα.
στ) κατασκευή κεραίας: το σύστημα των κεραιών εκ−
πομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών
στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων. Τα πα−
θητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων θεωρούνται
επίσης ως κατασκευές κεραίας.
ζ) λόγος έκθεσης: ένας καθαρός αριθμός που χρησι−
μοποιείται για να σταθμιστεί η επιβάρυνση στην έκθεση
του κοινού από διάταξη/διατάξεις που λειτουργούν σε
μία σχετικά στενή περιοχή συχνοτήτων (π.χ. στην συ−
χνότητα εκπομπής μιας συγκεκριμένης κεραίας ή στην
φασματική περιοχή που χρησιμοποιείται από μια συγκε−
κριμένη υπηρεσία) σε μία συγκεκριμένη θέση.
η) συνολικός λόγος έκθεσης: το άθροισμα των σχετι−
κών λόγων έκθεσης που προκύπτουν για το ίδιο φυσι−
κό μέγεθος (ηλεκτρικό ή μαγνητικό πεδίο) και την ίδια
επίδραση (ηλεκτροδιεγερτική ή θερμική) σε μία θέση
μέτρησης μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο συνο−
λικός λόγος έκθεσης χρησιμοποιείται στην παρούσα
απόφαση για να εκτιμηθεί κατά πόσον υπερβαίνονται
τα επίπεδα αναφοράς για την έκθεση σε ηλεκτρομα−
γνητική ακτινοβολία.
Άρθρο 3
Διαδικασία διαχείρισης του Δικτύου
1. Για τη διαχείριση του Δικτύου συγκροτείται από την
Ε.Ε.Α.Ε., Ομάδα Διαχείρισης του Δικτύου (εφεξής Ο.Δ.Δ.).
Η Ο.Δ.Δ. είναι αρμόδια για:
α. το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των ανα−
γκαίων μετρήσεων,
β. τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος στο
οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων
και την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων
στη Δικτυακή Πύλη,
γ. την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και την ανα−
βάθμιση, εφόσον απαιτείται, του χρησιμοποιούμενου
εξοπλισμού,
δ. την κατάρτιση σε ετήσια βάση του προγράμματος
συντηρήσεων και διακριβώσεων του εξοπλισμού του
Δικτύου,
ε. τον έλεγχο καλής λειτουργίας με βάση τα ανα−
φερόμενα στη σχετική παράγραφο του Κανονισμού,
καθώς και
στ. την αποκατάσταση των βλαβών του μετρητικού
εξοπλισμού.
2. Για την εποπτεία του Δικτύου ορίζεται από την
Ε.Ε.Α.Ε. και το Υ.Υ.Μ.Δ., η μικτή Ομάδα Εποπτείας του
Δικτύου (εφεξής Ο.Ε.Δ.), η οποία είναι αρμόδια για:
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α. τη λειτουργία, την επέκταση και την ανάπτυξη του
Δικτύου,
β. την επικοινωνία με τους Δήμους και τις Περιφέ−
ρειες της χώρας, με σκοπό την επιλογή των θέσεων
εγκατάστασης, ή και μετεγκατάστασης, των σταθερών
σταθμών μέτρησης, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες
ανάγκες. Οι Δήμοι προτείνουν θέσεις ή πιθανές θέσεις
εγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης εντός
των ορίων τους, οι οποίες πρέπει να πληρούν τα κριτή−
ρια του Άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού.
3. Κάθε Δήμος ορίζει και γνωστοποιεί υπεύθυνο από
το προσωπικό του, για την επικοινωνία με την:
− Ο.Δ.Δ., ο οποίος εκπροσωπεί το Δήμο σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με την εύρυθμη
και ομαλή καθημερινή λειτουργία των σταθερών και
κινητών σταθμών μέτρησης, και με την
− Ο.Ε.Δ., ο οποίος εκπροσωπεί το Δήμο σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες που σχετίζονται με τη διευ−
θέτηση των αναγκαίων ενεργειών και διαδικαστικών
θεμάτων που άπτονται της αρχικής εγκατάστασης, ή/και
μετεγκατάστασης των σταθερών σταθμών μέτρησης.
4. Οι Δήμοι παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά την
εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών του Δικτύου
και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του εξοπλισμού, τη δι−
αρκή και εύκολη πρόσβαση του προσωπικού της Ο.Δ.Δ.
σε αυτούς και την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων κάθε
είδους, όπως την παροχή ρεύματος και δικτυακής δια−
σύνδεσης (όπου αυτό είναι εφικτό). Επίσης μεριμνούν
για την ασφαλή στάθμευση των οχημάτων των κινητών
σταθμών μέτρησης του Δικτύου.
5. Για τη διεκπεραίωση όλων των πρακτικών θεμάτων
που αφορούν την καλή λειτουργία και τη συντήρηση
των κινητών σταθμών μέτρησης του Δικτύου, υπεύθυ−
νη είναι η Ε.Ε.Α.Ε. Τα οχήματα των κινητών σταθμών
μέτρησης του Δικτύου φέρουν πινακίδες κρατικής υπη−
ρεσίας (ΚΥ).
6. Τα οχήματα των κινητών σταθμών μέτρησης επαν−
δρώνονται με ευθύνη της Ο.Δ.Δ. Με τη λειτουργία των
οχημάτων διεκπεραιώνονται αιτήματα των Δήμων και
των Περιφερειών, τα οποία υποβάλλονται από τον υπεύ−
θυνο του Δήμου στην Ο.Δ.Δ., η οποία καταρτίζει το
πρόγραμμα λειτουργίας των οχημάτων, ανά δίμηνο. Στο
πρόγραμμα αυτό λαμβάνονται υπόψη και αιτήματα πο−
λιτών ή φορέων που υποβάλλονται μέσω της Δικτυακής
Πύλης του Δικτύου.
Άρθρο 4
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των φο−
ρέων που συνδέονται στο Δίκτυο
1. Το Δίκτυο δύναται να διασυνδεθεί, να λάβει και
να επεξεργαστεί στοιχεία και πληροφορίες από άλλα
συναφή συστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί και
λειτουργούν. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Δικτύου υπο−
στηρίζονται συνεργατικές δράσεις με τους φορείς υλο−
ποίησης των παραπάνω έργων. Τα συστήματα συνεχούς
καταμέτρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
που ήδη υπάρχουν, μπορούν να συμπεριληφθούν στο
Δίκτυο μετά από αίτημα των κατόχων τους προς την
Ο.Ε.Δ. Τα αποτελέσματα από τις μετρήσεις που πραγ−
ματοποιούνται από τα ανωτέρω συστήματα, δύνανται
να δημοσιοποιούνται στη Δικτυακή Πύλη του Δικτύου με
ευθύνη του φορέα που διαχειρίζεται το κάθε σύστημα
κατόπιν συνεννόησης με την Ο.Ε.Δ.
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2. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων συναφών συστημά−
των και των εγκαταστάσεών τους είναι υποστηρικτική
του Δικτύου και λαμβάνεται μέριμνα από την Ο.Ε.Δ.
ώστε να εξυπηρετείται σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη/
μεγαλύτερη κάλυψη της χώρας. Η δυνατότητα ενσωμά−
τωσης, η διαλειτουργικότητα και ο τρόπος διασύνδε−
σης συναφών συστημάτων με το Δίκτυο διερευνώνται
και καθορίζονται κατά περίπτωση από την Ο.Ε.Δ. σε
συνεργασία με τους φορείς που είναι οι κάτοχοι των
συστημάτων αυτών και τα διαχειρίζονται.
Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και
μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης
1. Το πλήθος των σταθερών σταθμών μέτρησης που
εγκαθίστανται, εξάγεται με κριτήριο την επίτευξη των
στόχων του Δικτύου και την κατά το δυνατό μέγιστη
και ομοιογενή κάλυψη του Ελληνικού χώρου, στοχεύ−
οντας στις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση
κατοίκων και εγκατεστημένων κεραιών. Οι σταθεροί
σταθμοί του Δικτύου τοποθετούνται κατά βάση στην
οροφή δημόσιων κτιρίων και λαμβάνεται μέριμνα για
την ύπαρξη γειτνίασης με χώρους συνάθροισης του
κοινού. Οι Δήμοι ή/και οι δημόσιοι φορείς που φιλο−
ξενούν τον εξοπλισμό μέτρησης στις κτιριακές υπο−
δομές τους, παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά την
εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών του Δικτύου
στις θέσεις αυτές και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του
εξοπλισμού, τη διαρκή και εύκολη πρόσβαση της Ο.Δ.Δ.
σε αυτούς και την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων
κάθε είδους, όπως την παροχή ρεύματος και δικτυα−
κής διασύνδεσης. Κάθε σταθμός μέτρησης παραμένει
εγκατεστημένος σε κάθε θέση για χρονικό διάστημα
τουλάχιστον έξι μηνών.
2. Οι χώροι εγκατάστασης είναι εξωτερικοί και βρί−
σκονται σε όσο το δυνατόν μικρότερες αποστάσεις
από γειτνιάζουσες κεραίες εκπομπής αλλά και σε ύψη
και θέσεις σε σχέση με αυτές, ώστε η προσπίπτουσα
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία να είναι η μέγιστη. Σε
κάθε πιθανή θέση εγκατάστασης των σταθμών μέτρη−
σης πραγματοποιούνται κατ’ αρχήν συχνοεπιλεκτικές
μετρήσεις από συνεργεία της Ε.Ε.Α.Ε. ούτως ώστε να
προσδιορίζεται το σημείο με τη μέγιστη τιμή ηλεκτρο−
μαγνητικής ακτινοβολίας, όπου γίνεται και η εγκατάστα−
ση του σταθμού μέτρησης (εφόσον αυτό είναι εφικτό).
Λαμβάνεται υπόψη ότι σε κάθε χώρο μέτρησης είναι
πιθανόν να μεταβάλλεται, από θέση σε θέση, εκτός
από την ένταση της ακτινοβολίας, και τα φασματικό
περιεχόμενο του πεδίου. Επιπλέον δεν πρέπει να υπάρ−
χουν πλησίον των αισθητήρων των σταθμών μεταλλικές
επιφάνειες ή άλλα αγώγιμα αντικείμενα που μπορεί να
δημιουργούν ανακλάσεις επηρεάζοντας τις μετρήσεις.
Επίσης, οι σταθμοί μέτρησης, σε κάθε περίπτωση, εγκα−
θίστανται σε σημεία τα οποία βρίσκονται στο μακρινό
πεδίο όλων των γειτονικών σταθερών πηγών ηλεκτρο−
μαγνητικής ακτινοβολίας.
Κατόπιν συνεργασίας και συνεννόησης της Ο.Ε.Δ. με
τους υπευθύνους των Δήμων, δύναται να τοποθετούνται
σταθεροί σταθμοί μέτρησης του Δικτύου επιπροσθέτως
των δημοσίων κτιρίων και σε άλλες θέσεις που οι Δήμοι
επιθυμούν, όπως κτίρια «ευαίσθητων χρήσεων» − π.χ.
σχολεία, γηροκομεία, νοσοκομεία, βρεφονηπιακοί σταθ−
μοί. Οι Δήμοι παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια κατά την

εγκατάσταση και λειτουργία των σταθμών του Δικτύου
στις θέσεις αυτές και εξασφαλίζουν την ασφάλεια του
εξοπλισμού, τη διαρκή και εύκολη πρόσβαση της Ο.Δ.Δ.
σε αυτούς και την παροχή τεχνικών διευκολύνσεων κάθε
είδους, όπως την παροχή ρεύματος και δικτυακής δια−
σύνδεσης (όπου αυτό είναι εφικτό).
Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης τοποθετούνται σε θέ−
σεις που προκύπτουν με τα ανωτέρω κριτήρια και κατα−
νέμονται στους Δήμους της χώρας κατ’ αναλογία με το
πλήθος των αδειοδοτημένων από την Ε.Ε.Τ.Τ. κεραιών,
όπως αυτό προκύπτει από το Εθνικό Μητρώο Κεραιών
που τηρεί η Ε.Ε.Τ.Τ. Το πλήθος των εγκατεστημένων
ανά περιοχή σταθερών σταθμών μέτρησης καθορίζεται
και αναπροσαρμόζεται από την Ο.Ε.Δ. σύμφωνα με τις
κατά περίπτωση ανάγκες, κατ’ αντιστοιχία με το Εθνικό
Μητρώο Κεραιών.
Άρθρο 6
Φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων
των μετρήσεων του Δικτύου
Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των με−
τρήσεων του Δικτύου, είναι η Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλοι
ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πα−
νεπιστήμια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοι−
νωνιακών υπηρεσιών και το Τ.Ε.Ε.
Ειδικότερα:
Με τη λειτουργία του Δικτύου, επιτυγχάνεται η υπο−
στήριξη του μηχανισμού για τον συνεχή έλεγχο και
τον περιορισμό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων μιας
περιοχής στα θεσμοθετημένα όρια έκθεσης του κοινού,
προς ενίσχυση του έργου της Ε.Ε.Α.Ε., του Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Ε.Ε.Τ.Τ.
Επίσης, παρέχεται διαρκής πληροφόρηση των πολιτών
σχετικά με τη έκθεση τους σε ηλεκτρομαγνητική ακτι−
νοβολία καθώς και ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες,
στις Περιφέρειες, στους Δήμους και το Τ.Ε.Ε.
Οι πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών είναι σε θέση να συλλέξουν άμεσα τα στοι−
χεία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων που απαιτούνται για
την αδειοδότηση και εγκατάσταση των κεραιοσυστη−
μάτων τους.
Άρθρο 7
Οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσίευση
των μετρήσεων του Δικτύου
και παρεχόμενες υπηρεσίες
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματο−
ποιούνται από τους σταθμούς μέτρησης του Δικτύου
αναρτώνται σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα
με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά
γεωγραφική περιοχή. Επίσης, παρουσιάζεται η συνολική
τιμή πεδίου (απόλυτη τιμή σε V/m και ο συνολικός λόγος
έκθεσης). Επίσης, οι θέσεις εγκατάστασης των σταθμών
μέτρησης προβάλλονται σε χάρτες απεικόνισης για όλη
τη χώρα. Η κάθε θέση εγκατάστασης παρουσιάζεται με
φιλικό προς τον επισκέπτη τρόπο μέσω φωτογραφιών
και λοιπών πληροφοριών για τη κάθε θέση.
Μέσω της ιστοσελίδας του Δικτύου δίνεται η δυνα−
τότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να επωφεληθεί από τις
κάτωθι υπηρεσίες:
α. Υπηρεσία Προβολής Μετρήσεων (ιστορικού μετρή−
σεων, συγκριτικών μετρήσεων και επιτόπου μετρήσεων)
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β. Υπηρεσία Υποβολής Αιτήματος Μέτρησης ηλεκτρο−
μαγνητικής ακτινοβολίας, Ενστάσεων και Καταγγελιών
γ. Υπηρεσία Άμεσης−Περιοδικής Ενημέρωσης
Επιπλέον, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να εγγράφε−
ται σε υπηρεσία ηλεκτρονικής ενημέρωσης ειδήσεων
(newsletter) για μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινο−
βολίας καθώς και ειδήσεων (newsletter) σχετικά με το
αντικείμενο των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων γενικότερα,
όπως νομοθεσίες κ.τ.λ. Επιπροσθέτως, μέσω μηχανισμών
άμεσης ειδοποίησης, θα ενημερώνονται οι αρμόδιοι φο−
ρείς (π.χ. Ε.Ε.Α.Ε, Υ.Υ.Μ.Δ., Ε.Ε.Τ.Τ.) αλλά και οι Δήμοι της
χώρας, για τις περιπτώσεις εκείνες που οι μετρούμενες
τιμές υπερβαίνουν τα όρια έκθεσης του κοινού όπως
αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία.
Η Ε.Ε.Τ.Τ. καθώς επίσης και άλλοι αρμόδιοι ή ενδιαφε−
ρόμενοι φορείς, όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστή−
μια, πάροχοι ραδιοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και το Τ.Ε.Ε., κατόπιν αίτησής τους προς
την Ο.Ε.Δ., αποκτούν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης στη
Δικτυακή Πύλη του Δικτύου, όπως π.χ τη δυνατότητα
λήψης των πρωτογενών (αδόμητων) δεδομένων του
συνόλου των μετρήσεων καθώς και άλλες σχετικές
πληροφορίες.
Κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου αιτήματός τους προς
την Ο.Ε.Δ., η Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς,
όπως Περιφέρειες, Δήμοι, Πανεπιστήμια, πάροχοι ρα−
διοτηλεοπτικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και
το Τ.Ε.Ε. μπορούν να ζητούν την εγκατάσταση ή/και
μετεγκατάσταση των σταθερών σταθμών μέτρησης
του Δικτύου σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες πρέ−
πει πάντως να πληρούν τα κριτήρια του Άρθρου 4 του
παρόντος Κανονισμού.
Άρθρο 8
Δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων
Με μέριμνα της Ε.Ε.Α.Ε. δημοσιεύονται κατ’ έτος τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα των μετρήσεων των
σταθερών σταθμών μέτρησης του Δικτύου καθώς και
των μετρήσεων του συνόλου του μετρητικού εξοπλι−
σμού των οχημάτων. Επίσης με μέριμνα της Ε.Ε.Α.Ε.
δημοσιεύονται κατ’ έτος τα αποτελέσματα των επί τό−
που περιοδικών συχνοεπιλεκτικών μετρήσεων με άλλο
εξοπλισμό στις θέσεις εγκατάστασης των σταθερών
σταθμών μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των
μετρήσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των
αυτεπάγγελτων ελέγχων, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 30 του ν.4070/2012.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
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ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Α. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
όπως ισχύουν.
2. Του π.δ. 184/2009 «Σύσταση του Υπουργείου Προ−
στασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του» (Α΄ 213), όπως ισχύουν.
3. Του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012
(Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160) και 118/2013 (Α΄ 152).
4. Του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141), «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7)
«Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 'σχετικά με τους
κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για
την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων
τρίτων χωρών' και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.
6. Της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172)
«Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου στο
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο−
λίτη», όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 133/2013 (ΦΕΚ
Α΄198) και ισχύει.
7. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά−
νων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες
διατάξεις».
8. Το γεγονός ότι παρίσταται έκτακτη ανάγκη ίδρυσης
αυτοτελούς κλιμακίου ασύλου στην Πάτρα, προκειμένου
να διεκπεραιώνονται με ταχύτητα και αποτελεσματι−
κότητα οι αιτήσεις διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή
ανιθαγενών κρατουμένων που κρατούνται σε χώρους ή
καταστήματα κράτησης και φυλακές εντός των ορίων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (νομοί Αιτωλοακαρ−
νανίας, Αχαΐας και Ηλείας), της Περιφέρειας Ηπείρου
(νομοί Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης), κα−
θώς και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (νομοί Ζακύνθου,
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας), αποφασίζουμε:
1. Την ίδρυση αυτοτελούς κλιμακίου ασύλου, το οποίο
θα εδρεύει και θα λειτουργεί στην Πάτρα, στο κτίριο
του 3ου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών, το οποίο θα
είναι αρμόδιο νια την παραλαβή και εξέταση αιτήσεων
διεθνούς προστασίας αλλοδαπών ή ανιθαγενών κρα−
τουμένων που κρατούνται σε χώρους ή καταστήματα
κράτησης και φυλακές εντός των ορίων της Περιφέρει−
ας Δυτικής Ελλάδας (νομοί Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας
και Ηλείας), της Περιφέρειας Ηπείρου (νομοί Άρτας,
Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης), καθώς και της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (νομοί Ζακύνθου, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας και Λευκάδας).
2. Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του προαναφερό−
μενου αυτοτελούς κλιμακίου ορίζεται η 1η Ιουνίου 2014.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
Η Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. 6573
(4)
Συμπλήρωση της με αριθμ. 1915/10−2−2014, ΦΕΚ 503 Β΄
28−2−2014 απόφαση Γενικού Γραμματέας Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010):
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999
(ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δι−
ατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40/A΄/15.3.2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ
21/Α΄) «Κώδικας Ν.Α.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999
(ΦΕΚ 180/Α΄/9.9.1999).
6. «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοί−
κηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου
και άλλες διατάξεις».
7. Το υπ’ αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
8. Τις υπ’ αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 2/
66700/0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις των
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας.
9. Την με αρ. πρωτ. 53844/1007−2013 (ΦΕΚ 2017/Β/2013)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας Θράκης, «περί Ανάθεση άσκησης
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης και παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας − Θράκης.
10. Το υπ’ αριθμ. 03/195/29−01−2014 έγγραφο της Π.Ε
Καβάλας.
11. Το υπ’ αριθμ. 03/οικ.65/09−01−2014 έγγραφο Π.Ε Κα−
βάλας Τμ. Διοικητικού − Οικονομικού όπου Βεβαιώνεται
η πίστωση στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 ποσού
369.955,00 € στον ΚΑΕ0711.
12. Την με με αριθμ. 1915/10−2−2014, ΦΕΚ 503 Β΄28−2−2014
απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας
− Θράκης.
13. Το με αριθμ. 04/4695/19−03−2014 έγγραφο της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Κα−
βάλας.
14. Την με αριθμ. 03/οικ Δ.Υ Βεβαίωση Ύπαρξης Πί−
στωσης ύψους 500,00 ευρώ στον ΚΑΕ 0713 το οποίο
θα διαμορφωθεί στο ποσό των 1.500,00 ευρώ μετά την
4η τροποποίηση, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τη με αριθμ. 1915/10−2−2014, ΦΕΚ 503
Β΄ 28−2−2014 απόφασή μας που αφορά τον καθορισμό
ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός
έδρας Π.Ε Καβάλας οικονομικού έτους 2014 Π. Ε Δράμας
ως εξής:
α) Συμπληρώνουμε στα έχοντας υπόψη εδάφιο 14)
Το με αριθμ. 04/4695/19−03−2014 έγγραφο της Δ/νσης
Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Καβάλας.
β) Συμπληρώνουμε στο τέλος του σώματος της ανω−
τέρω απόφασης, απόσπασμα ως κάτωθι:
Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας για
τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε ημέ−
ρες το μήνα. Ειδικότερα για όλους τους κλάδους των
τεχνιτών των κτηνιάτρων των γεωτεχνικών υπαλλή−
λων καθώς και των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών
που υλοποιούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και του Υπουργείου Γεωργίας επιτρέπεται ο ετήσιος
συμψηφισμός των κατά μήνα ημερών με ανώτατο όριο
δεκαπέντε ημέρες το μήνα μέχρι συμπληρώσεως των
εξήντα ημερών ετησίως λόγω της φύσεως του αντι−
κειμένου των Π.Ε. (χρηματοδοτούμενα προγράμματα
με προθεσμία έκτακτα γεγονότα όπως σεισμοί χιονο−
πτώσεις κ.λπ.).
Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
θα ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητα τους τα
ανωτέρω κατά κατηγορία και κλάδο όρια αριθμού ημε−
ρών εκτός έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα
και κατ’ έτος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 16 Απριλίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος Γεν. Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας
Η. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 12556
(5)
Διαπίστωση ανάγκης και καθιέρωση υπερωριακής απα−
σχόλησης με αμοιβή υπαλλήλων της Δ/νσης Μετα−
φορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενο−
τήτων Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 σύμφω−
να με τις οποίες επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με
αμοιβή πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλη−
σης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ και των
Ο.Τ.Α. μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών όπως ισχύει.
4. Την αριθμ. οικ 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995
σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστηρίου».
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6. Την παρ. 1 εδάφιο γ του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11−4−2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/Ε.Κ.».
7. Την αριθμ. 1305/26−02−2014 (ΦΕΚ 636/Β΄/13−03−2014)
απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί «Μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη Θεσ−
σαλίας, Δωροθέα Κολυνδρίνη−Χαλαστάρα.
8. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε.
Μαγνησίας και Σποράδων, για την αντιμετώπιση των
οποίων απαιτείται να απασχοληθούν οι υπάλληλοι της
υπηρεσίας, κατά το έτος 2014 πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας τους.
9. Το γεγονός ότι για την υπερωριακή απασχόληση
έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2014 της Περιφέρειας Θεσσα−
λίας Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας και Σποράδων.
10. Την υπ’ αριθμ. 578/2014 με ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΡ−ΖΚ1
Εγκριτική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από εισήγηση της Αντι−
περειφερειάρχη Θεσσαλίας Κολυνδρίνη Δ.. για δαπάνη
που αφορά σε αμοιβή υπερωριακού έργου υπαλλήλων
της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Μαγνησίας
και Σποράδων.
11. Την αριθμ. Α/Α 1364/09−05−2014 απόφαση δέσμευ−
σης πίστωσης προϋπολογισμού των Π.Ε. Μαγνησίας και
Σποράδων, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση είκοσι έξι (26) υπαλλήλων της Δ/νσης Μετα−
φορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων
Μαγνησίας και Σποράδων έως τις 31−12−2014 για την
κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά
τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών έως
31.12.2014 και μέχρι 4.160 ώρες συνολικά για είκοσι έξι
(26) υπαλλήλους των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνη−
σίας και Σποράδων ως κατωτέρω:
Υπερωρίες: είκοσι έξι (26) υπάλληλοι με είκοσι (20)
ώρες το μήνα για (8) μήνες = 26 × 20 × 8 = 4.160 ώρες.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλη−
σης στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμε−
τέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
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χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης για τον
κάθε υπάλληλο κατά μήνα, θα γίνει με απόφασή μας
ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (30.200,00€), θα καλυφθεί από
πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014,
του φορέα 073 και του ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης
ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας
και Σποράδων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Βόλος, 14 Μαΐου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 134560/29408/30−12−2013 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών που δημοσι−
εύτηκε στο ΦΕΚ 95/τ.Β΄/21−1−2014 και αφορά στον τόπο
γέννησης του ΦΕΓΓΑ Χαϊμ του, Ηλία διορθώνεται το
εσφαλμένο: «ΧΑΛΚΙΔΑ», στο ορθό: « ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών)
F
(7)
Στην αριθμ. 62408/Ε5 απόφαση του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1137/τ.Β΄/5.5.2014, στη σελίδα 16301, γίνονται οι εξής δι−
ορθώσεις:
Πίνακας Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ α/α 5
Από το εσφαλμένο: «κοινοτική εργασία»
Στο ορθό: «κοινοτική εργασία I»
Πίνακας Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Διαγράφεται ο υπότιτλος «Μάθημα»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
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
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

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
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