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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΠΟΛ 1055 (1)
Συμπλήρωση−Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης 

ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από 
την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχεί−
ων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3 

του άρθρου 3 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της 
παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 
222), όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 
1 του άρθρου 51 του ν.4223/2013 και ισχύουν από 1/1/2014.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/
2000), όπως ισχύουν.

3. Την απόφαση ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/31.12.2013) 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Απαλλαγή από 
την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων 
των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.».

4. Τη δυνατότητα μεταβίβασης των δικαιωμάτων ενιαίας 
ενίσχυσης σε τρίτα πρόσωπα.

5. Την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και 
ελάφρυνσης των νέων αυτών υποχρεώσεων.

6. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 1 της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 
3367Β΄/31.12.2013) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαλλάσσονται, από 1.1.2014, από την υποχρέωση 
τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που 
υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 
άρθρο 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι 
οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχει−
ριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων 
παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, 
ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης 
κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000).

Σε περίπτωση μη πλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω κριτη−
ρίων, εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και οι 
εν λόγω αγρότες εντάσσονται υποχρεωτικά στο κανονικό 
καθεστώς ΦΠΑ με δυνατότητα μη τήρησης απλογραφικών 
βιβλίων, εφόσον δεν ασκείται άλλη δραστηριότητα, για την 
οποία υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων. Όσοι αγρότες 
πληρούν ένα από τα κριτήρια αυτά και δεν ασκήσουν την επό−
μενη διαχειριστική περίοδο την αγροτική τους εκμετάλλευση 
ούτε δικαιούνται να λάβουν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, 
δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων.

Στην περίπτωση που μέχρι το τέλος της προηγούμενης 
διαχειριστικής περιόδου δεν προκύπτει το ύψος των δι−
καιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό 
της προπροηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. Επί με−
ταβίβασης δε, των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης εντός 
της προβλεπόμενης προθεσμίας, η υποχρέωση για τήρηση 
βιβλίων και έκδοση στοιχείων καταλαμβάνει τους αγρότες 
με εναπομείναντα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης πάνω από 
το προβλεπόμενο όριο (5.000 ευρώ και άνω).»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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 Αριθ. Φ12/Β/23576/Δ11 (2)
Έγκριση μίσθωσης λεωφορείου από το Πανεπιστήμιο

Αιγαίου (Μυτιλήνη) για τη μεταφορά φοιτητών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του Ν.2083/92, 

όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 3 του 
Ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152 Α) σε συνδυασμό με την παρ. 22α του 
άρθρου 80 και του στοιχείου λδ της παρ. 2 του άρθρου 5 
του Ν.4009/2011 και του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν.4076/2012.

β) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

γ) Το ΠΔ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α).

δ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (Α−213) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, κ.λπ.».

ε) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ48 απόφασης «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β).

στ) Το υπ’ αριθ. 2592/20−12−2013 έγγραφο του Πανεπιστη−
μίου Αιγαίου και το υπ’ αριθ. 25/19−12−2013 πρακτικό της 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται δαπάνη ύψους 65.000 € (εξήντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ) που θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογι−
σμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΚΑΕ 0828) χωρίς αύξηση 
της κρατικής επιχορήγησης προς το Πανεπιστήμιο αυτό.

η) Την υπ’ αριθ. 541/2−2−2014 βεβαίωση του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου περί ανάληψης υποχρέωσης της πίστωσης των 
65.000 € στον ΚΑΕ 0828 του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2014, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, για τη μίσθωση λεωφορείου από το Πανε−
πιστήμιο Αιγαίου για τη μεταφορά φοιτητών του Ιδρύματος 
από και προς τους χώρους εκπαίδευσης (Πλατεία Σαπφούς 
− Πανεπιστήμιο (Λόφος) και αντίστροφα) για το διάστημα 
από τη δημοσίευση της παρούσης έως 31.12.2014.

2. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μίσθωση 
ανέρχεται στο ποσό των 65.000 € (εξήντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ) και καλύπτεται από τις πιστώσεις του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ   

F
Αριθ. Φ.2ΓΑ/2078/Δ5  (3) 

 Χορήγηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης – Γυμνασίου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.682/1977 (Α΄244).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.. . 2013−2016», όπως 
τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του 

ν.4111/2013 (Α΄ 18) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις ... και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α΄ 107) 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... και 4127/2013» και του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»...

3. Τις υπ’ αριθ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την 
παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012» (Β΄3057), και 
υπ’ αριθ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 756).

4. Την υπ’ αριθ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφα−
ση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.. . ΝΠΔΔ» 
(Β΄3324).

5. Την από 21−11−2013 αίτηση του Γκατζούνα Διονυσίου, 
νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑ−
ΤΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.» με την οποία δηλώνεται και ο αριθμός 
των αιθουσών.

6. Την υπ’ αριθ. 91/05−12−2013 απόφαση του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. διατύπωση γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων.

7. Το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 90595/ΣΤ5/5−7−2013 απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων ... στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 1667), αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2013−2014, χορηγούμε στην εταιρία 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε.», άδεια Ιδιωτικού Σχολεί−
ου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης −Γυμνασίου, για τρεις 
(3) αίθουσες. Ο διακριτικός τίτλος της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας είναι «Ιδιωτικό Γυμνάσιο − ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΠΑΤΡΩΝ Μ.Ε.Π.Ε» Το Σχολείο θα λειτουργήσει στην οδό 
Κορυδαλλέως 86, στην Πάτρα, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Γκατζούνα 
Διονύσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   

F
Αριθ. ΑΣ4.1/οικ.11070/801  (4) 
 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΑΣ4.1/ 

17740/1966/2011 (Β΄ 2525) «Εναρμόνιση της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/18/
ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2011, περί τροπο−
ποιήσεως των παραρτημάτων II, V και VI της οδηγίας 
2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινο−
τικού σιδηροδρομικού συστήματος». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 36 του ν. 3891/2010 (Α΄ 188) «Αναδιάρθρω−

ση, εξυγίανση και ανάπτυξη του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ και άλλες διατάξεις για το σιδηροδρομικό τομέα»,

β) των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/
1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 1440/1984 
(Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του ν. 1892/90 (Α΄ 101),
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γ) του άρθρου δευτέρου του Ν. 3671/2008 «Κύρωση της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας που τροποποιεί τη Συνθήκη 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένες συναφείς πράξεις» 
(Α΄ 129),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για τη Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),

2. Το Π.Δ. 85/2012 άρθρο 1 (ΦΕΚ Α΄ 141) όπως τροποποιή−
θηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153).

3. Το προεδρικό διάταγμα 104/2010 (A' 181) «Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη−
γίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλει−
τουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος 
(ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008), και της Οδηγίας 2009/131/ΕΚ της 
Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2009, περί τροποποιήσε−
ως του παραρτήματος VII της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ (ΕΕ L 
273/12 της 17.10.2009)».

4. Την οδηγία 2011/18/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 
2011, περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων II, V και VI 
της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα 
του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος.

5. Την κοινή υπουργική απόφαση ΑΣ4.1/17740/1966/2011 
(Β΄ 2525) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2011/18/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης 
Μαρτίου 2011, περί τροποποιήσεως των παραρτημάτων II, V 
και VI της οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα 
του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος».

6. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθ. 329/03.07.2013 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 1655), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1208/10.07.2013 όμοια 
(Β΄ 1718).

8. Την ανάγκη συμμόρφωσης της Ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις παρατηρήσεις με αριθμό αναφοράς EU PILOT 
5579/13 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Το παράρτημα III του Άρθρου 2 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης ΑΣ4.1/17740/1966/2011 (Β΄ 2525) «Εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2011/18/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2011, περί τρο−
ποποιήσεως των παραρτημάτων II, V και VI της οδηγίας 
2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού 
σιδηροδρομικού συστήματος, τροποποιείται ως εξής:

Το σημείο 8 του τμήματος 2 αντικαθίσταται από:
«2.8. Γλώσσα
Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τις δια−

δικασίες επαλήθευσης "CE" συντάσσονται στην Ελληνική»
σε:
«2.8. Γλώσσα
Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τις δια−

δικασίες επαλήθευσης "CE" συντάσσονται σε μια από τις 
ενωσιακές επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο 

οποίο είναι εγκατεστημένος ο αιτών ή σε επίσημη γλώσσα 
της ΕΕ αποδεκτή από αυτόν.»

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2014

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   

F
 Αριθ. 6003/13/1679/−α΄ (5)

Αναβολή των τακτικών κρίσεων των Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, έτους 2014. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ − 98/22−4−2005) «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

2. Το Ν.1481/1984 (ΦΕΚ Α΄ − 152/8−10−1984) «Οργανισμός 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» όπως τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Το Π.Δ. 184/2009 (ΦΕΚ Α΄ − 213/7−10−2009) «Σύσταση 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του».

4. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ − 141/21−6−2012) «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών».

5. Το Ν. 2800/2000 (ΦΕΚ Α΄− 41/29−2−2000) «Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».

6. Το Π.Δ. 24/1997 (ΦΕΚ Α΄ − 29/28−2−1997) «Ιεραρχία, κα−
ταστάσεις και εξέλιξη των αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και 
ισχύει σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 κεφ. Α΄ παρ. 4 της υπ’ αριθ. 
7004/3/60 από 6−9−2012 (ΦΕΚ. τ.Β΄ − 2459/7−9−2012) απόφα−
ση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής 
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».

8. Την από 20−2−2014 πρόταση Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

9. Την ανάγκη διενέργειας των τακτικών κρίσεων των 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2014 με το 
νέο οργανόγραμμα της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτό 
θα διαμορφωθεί μετά την ψήφιση στη Βουλή του σχε−
δίου νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμμα−
τείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη 
και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αναβάλλουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 
παρ. 2 του Π.Δ. 24/1997, τις τακτικές κρίσεις των Αξιωμα−
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας έτους 2014, για χρονικό 
διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, από την έκδοση της παρού−
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σας απόφασης, εν όψει του γεγονότος ότι η επικείμενη 
ψήφιση του σχεδίου νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολί−
τη», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 29−1−2014, δεν 
αναμένεται, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό 
της Βουλής, να πραγματοποιηθεί πριν από το πέρας του 
πρώτου 10ημέρου του Μαρτίου τρέχοντος έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ   

F
 Αριθ. 253 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπάλληλων της Δι−

εύθυνσης Ανάπτυξης για το χρονικό διάστημα έως
31−12−2014. 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΧΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτε−

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης − Πρόγραμμα, Καλλικράτης.»

2. Το Π.Δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/A/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

3. Την υπ’ αριθ. 359/2013 (ΦΕΚ 131/Β΄/28−01−2013) απόφαση 
του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου».

4. Το Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013} και την υπουργική 
απόφαση υπ’ αριθ. Α2−861/2013 (ΦΕΚ 2044/Β/2013).

5. Το Π.Δ. 524/78, άρθρο 8 (ΦΕΚ 112/Α/78), «Έλεγχοι Μέ−
τρων και Σταθμών» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
43 του Ν.4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013).

6. Το Ν. 3103/03 (άρθρο 3) ΦΕΚ 23/Α/29−01−2003.
7. Το Ν. 3190/03 (άρθρο 12 παρ. 2) ΦΕΚ 249/Α/03 με το 

οποίο διατίθεται ποσοστό 25% των ετήσιων εισπράξε−
ων από τους ελέγχους Μέτρων και Σταθμών, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομίας − Οι−
κονομικών, στις κατά τόπους Υπηρεσίες Εμπορίου των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για την αντιμετώπιση των 
εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχου.

8. Την υπ’ αριθ. Φ2−2312/20−12−2012 (ΦΕΚ 3460/Β/28−12−2012) 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων που ρυθμίζει θέματα 
σχετικά με τη διενέργεια του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων 
και Σταθμών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου 
της χώρας.

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προκύψουν για τη 
διενέργεια του Π.Ε.2014, καθώς και τις λοιπές ανάγκες που 
προκύπτουν από την εφαρμογή του Ν.3103/2003.

10. Το άρθρο 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011)
11. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999.
12. Την υπ’ αριθ. 230 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Χίου «Ορισμός Υπαλλήλων για τη διενέργεια Ελέγχου Μέ−
τρων και Σταθμών έτους 2013», αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα έως 31−12−2014 
την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας μέχρι της 22ας 
βραδινής ώρας για έξι (6) υπαλλήλους της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

2. Έργο των υπαλλήλων που θα εργασθούν υπερωρια−
κά είναι η διενέργεια αρχικού, περιοδικού και έκτακτου 
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών και λοιπών μετρολογικών 
ελέγχων στο Νομό Χίου.

3. Ώρες μηνιαίας απασχόλησης κατά υπάλληλο μέχρι 
είκοσι (20).

4. Αριθμός υπαλλήλων που θα απασχοληθούν έξι (6).
5. Η δαπάνη ύψους 2.000,00 € θα καλυφθεί από τον ειδικό 

λογαριασμό «Μέτρων και Σταθμών»
6. Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφε−

ρειακής Ενότητας Χίου θα βεβαιώσει την πραγματοποίηση 
της υπερωριακής απασχόλησης καθώς και την εκτέλεση 
του αντίστοιχου έργου.

7. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31−12−2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χίος, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ   

F
 (7) 

Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Στρογγυλού Αλεξάνδρα του Βασι−
λείου, κατοίκου Κίρρας Φωκίδας.

 Με την υπ’ αριθ. 2177/21−1−2014 απόφαση του Περιφερει−
ακού Συμβούλου, Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/
1959 Α΄ 247, τον άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), 
του Π.Δ. 93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/
1992 (Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. Ζ περ. 11 αριθ. 17 του 
Ν.3852/2010 (Α΄87) χορηγείται στην Στρογγυλού Αλεξάνδρα 
του Βασιλείου, κάτοικο Κίρρας Φωκίδος, άδεια άσκησης 
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις 
υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπη−
ρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ  
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