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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 87899/ΙΒ/165 (1)

  Ανακαθορισμός ύψους της κρατικής επιχορήγησης 
του Ο.Ε.Δ.Β. για το οικον. έτος 2011.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/1995 τ.Α΄) περί «Δημοσίου Λο−

γιστικού» και ειδικά το άρθρο 20, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/17.8.10 τ.Α΄).

2. Τον Α.Ν. 585/1968 «Περί καταργήσεως διατάξεων 
καθοριζουσών τα κατώτατα όρια επιχορηγήσεων εκ 
του Κρατικού Προϋπολογισμού προς Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου , Οργανισμούς και Ιδρύ−
ματα» (Φ.Ε.Κ. 225/Α/1968).

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 952/1937 αρθρα 1 και 2 «περί 
ιδρύσεως Οργανισμού για την Έκδοση Βιβλίων» και τις 
διατάξεις του Ν.Δ.749/1970 «περί Διδακτικών Βιβλίων»  
και ειδικά τα άρθρα 1 και 14 (Οικονομικά θέματα).

4. Τις διατάξεις του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία 
της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις».

5. Το Π.Δ. 353/97 «Διατήρηση από το Υπ,.Π.Δ.Β.Μ.Θ. της 
εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

6. Τον Τακτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2011.

7. Την αριθμ. Φ1/Α/1443/166054/ΙΒ/30−12−10 Υπουργική 
Απόφαση περί «Κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπο−
λογισμού οικον. έτους 2011 του Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε επιμέρους ΚΑΕ».

8. Το άρθρο 50 παρ. 8 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 /2011 
τ.Α΄) «τροποποίηση διατάξεων του Νόμου 2362/1995».
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9. Την αριθμ. 2/42379−16/6/2011 του Γ.Λ.Κ. «Μεταβολές 
εκτελούμενου προϋπολογισμού».

10. Το Ν. 3966/2011 άρθρα 33, 60 και 61.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ−

καλείται δαπάνη ποσού 281.248 €, η οποία βαρύνει τις 
πιστώσεις του ΚΑΕ 2436 του Ειδικού Φορέα19−220, απο−
φασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε το ύψος της επιχορήγησης προς τον 
Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) για 
το οικον. έτος 2011, από 16.150.000,00 € σε 16.431.248,00€ 
μόνο όσο αφορά τις πιστώσεις του ΚΑΕ 2436, του Ει−
δικού Φορέα 19−220.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 32265/IB/33/18−3−2011 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 645 τ.Β΄/19−4−2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. Φ.7/86611/Β3 (2)
Αντικατάσταση διατάξεων της αριθμ. Φ.7/Β3/1133/1993 

υπουργικής απόφασης «Σύνθεση Επιτροπής Αθλητι−
σμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 229/Β΄/1993), 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
αριθμ. Φ.7/Β3/2339/7−4−1996 (ΦΕΚ 445/Β΄/1996).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 70 παρ. 6 του νόμου 

1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Την αριθμ. Φ.14.1/Β3/1034/1986(ΦΕΚ 110τ.Β΄) υπουργική 
απόφαση «Σύσταση Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης» που κυρώθηκε με το άρθρο 7 του 
Ν.1674/86.

3. Την αριθμ. Φ.141/Β3/4059/1987 (ΦΕΚ619 τ.Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Οργανωτικό πλαίσιο λειτουργίας της 
Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Τ.Ε.)».

4. Την αριθμ. Φ.7/Β3/2339/7−4−1996 (ΦΕΚ 445/Β΄/1996) 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 
αρ.Φ.7/Β3/1133/1993 υπ.απόφασης «Σύνθεση Επιτροπής 
Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»(ΦΕΚ 229−Β΄/ 
1993).

5. Την αριθμ. Φ7/Β3/1133/26.3.93 (ΦΕΚ 229 τ.Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Σύνθεση Επιτροπής Αθλητισμού Τριτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης».

6. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του 
αθλητισμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό

8. Την από 15/2/2011 υπογεγραμμένη πρόταση της Γε−
νικής Συνέλευσης της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης, αποφασίζουμε:

Το εδάφιο δ’ του κεφ. Β΄ της Υπουργικής απόφασης 
Φ.7/Β3/1133/1993(ΦΕΚ 229Β΄), όπως αντικαταστάθηκε με 

την όμοια υ.α.Φ7/Β3/2339/1996 (ΦΕΚ445Β΄), αντικαθίστα−
ται εκ νέου ως εξής:

«Τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιτρο−
πής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΤΕ), διο−
ρίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων από τους προτεινόμενους 
κατά περίπτωση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο α’ του 
παρόντος κεφαλαίου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση 
ορίζεται ο Πρόεδρος από τους τακτικούς εκπροσώπους 
που επιλέγονται (εκλέγονται) από τη Γενική Συνέλευση 
της ΕΑΤΕ, ο Αντιπρόεδρος από τα υπηρετούντα μέλη 
ΔΕ Π των τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
των Πανεπιστημίων κατά προτεραιότητα με γνωστι−
κό αντικείμενο τη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό, ο 
Γραμματέας και ο ταμίας Διαχειριστής Υλικού. Για όλα 
τα μέλη της Γραμματείας πλην του Προέδρου και του 
Αντιπροέδρου ορίζονται αναπληρωτές. Οι διοικητικές 
πράξεις και τα πάσης φύσεως έγγραφα που εκδίδονται 
από την Εκτελεστική Γραμματεία υπογράφονται οπωσ−
δήποτε από τον Πρόεδρο ή όταν απουσιάζει ή κωλύεται, 
από τον Αντιπρόεδρο».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
     Αριθμ. Γ/ΕΞ/5018/18−7−2011 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

για τους υπαλλήλους της Γραμματείας της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

KAI ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 «Ανα−

μόρφωση μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης 
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 6 
του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας− 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομι−
κής κρίσης» και το άρθρο 38 του Νόμου 3986/2011/ΦΕΚ Α΄ 
152/1.7.2011 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015».

2. Την ανάγκη καταβολής αποζημίωσης υπερωρια−
κής απασχόλησης σε σαράντα έξι (46) υπαλλήλους της 
Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προ−
σωπικού Χαρακτήρα, δεδομένου ότι εκτελούν υπηρεσία 
όπως ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της υπη−
ρεσίας εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη είκοσι δύο 
χιλιάδων ογδόντα ευρώ (22.080€), η οποία θα καλυφθεί 
από την εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
εξόδων οικονομικού έτους 2011 της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων ειδικός φορέας 17−610 ΚΑΕ 0511 «Αποζημίωση 
για υπερωριακή εργασία».

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
Την υπερωριακή απασχόληση απογευματινών ωρών 

και μέχρι την 22η ώρα, για την κάλυψη εκτάκτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, σε σαράντα έξι (46) 
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υπαλλήλους της Γραμματείας της Αρχής Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για καθένα 
από αυτούς για το χρονικό διάστημα από 1.9.2011 έως 
15.12.2011 είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για τον κάθε υπάλ−
ληλο.

Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχόλησης 
ορίζεται η Προϊσταμένη Διοικητικού − Οικονομικού Τμή−
ματος της Αρχής Προστασίας Αιμιλία Χρυσοβελίδη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
    Αριθμ. Οικ. 28710/25551 (4)
 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας της 

Διεύθυνσης Τεχνικού και της Διεύθυνσης Οικονομικού 
του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του πδ 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27.12.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κύρω−
ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 31/2011 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του «Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών» 
περί καθιέρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
σε ορισμένες υπηρεσίες του ΝΠΔΔ, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: α) διαφορετικό ωράριο λειτουργίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικού και της Διεύθυνσης Οικονομικού για 
δέκα μονίμους υπαλλήλους δημοσίου δικαίου, κλάδου ΔΕ 
29 Οδηγών από τις 06:00 π.μ. έως τις 13:30 μμ καθημερινά 
και ειδικότερα για επτά οδηγούς για το Α΄ Μαγειρείο και 
τρεις οδηγούς για το Β΄ Μαγειρείο, β) διαφορετικό ωρά−
ριο λειτουργίας για τα Τμήματα Α΄ και Β΄ Μαγειρείου της 
Διεύθυνσης Οικονομικού από 02:00 πμ έως 09:30 π.μ. και 
γ) εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία της Διεύθυνσης 
Τεχνικού και τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 
31/2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτι−
κού Βρεφοκομείου Αθηνών. Από τις διατάξεις της απόφα−
σης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 15.300,00 € περίπου 
σε βάρος του προϋπολογισμού του ΔΒΑ που θα βαρύνει 
τους ΚΑ: 6012.002, 6012.003, 6022.002, 6022.003, 6051.003, 
6051.011, 6051.012, 6053.013, 6051.015, 6052.001, 6052.009, 
6052.010,6052.012, 6052.013 και 56.100,00 € περίπου για τα 
επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. 1988 (5)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις θέσεις: 

«ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ − ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΑΦΑ − ΜΑΚΡΙΑ ΙΚΑΛΑ − 
ΧΑΛΕΠΗ − ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ − ΒΙΑΡΑΔΙΚΑ − ΜΗΤΑΤΑ 
− ΕΛΛΗΝΙΚΑ − ΓΩΝΙΑ − ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ» τοπ. ΔΙΑΜΕΡΙ−
ΣΜΑΤΩΝ ΜΗΤΑΤΩΝ, ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΑΤΣΙΩΝ, 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕ−
ΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗ−
ΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δα−
σικού Κωδικός».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
Β/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22.3.1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13.6.1994) 
«ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/16−09−1994) 
«συμπλήρωση διατάξεων για ην Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α 98/22−04−2005).

7. Τα άρθρα 6 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

8. Το Π.Δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής».

9. Την με αριθμ. 713/25−5−2001 (ΦΕΚ 880/Β/9−7−2001) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής περί 
«Τροποποίησης ορίων μονίμου καταφυγίου άγριας ζωής 
στις θέσεις «ΘΟΛΑΡΙΑ − ΑΓ. ΜΟΝΗ − ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ − ΜΕΓ. 
ΔΡΑΓΟΝΕΡΑ − ΑΝΤΙΔΡΑΓΟΝΕΡΑ − ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ» Δήμου 
Κυθήρων, Νομού Πειραιά περιφέρειας Αττικής».

10. Την με αριθμ. 4257/21−12−2010 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, περί «κήρυξης αναδα−
σωτέας δασικής έκτασης συνολικού εμβαδού 6.856,865 
στρ., ιδιοκτησίας Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυ−
θήρων − Αντικυθήρων, στις θέσεις «Αγία Μόνη − Κοκ−
κινοχώραφα − Μακριά Σκάλα − Χαλεπή − Παλιόκαστρο 
− Βιαράδικα − Μητάτα − Ελληνικά − Γωνία − Κοκκινόγεια» 
Δημ. Διαμερισμάτων Μητάτων, Φριλιγκιάνικων και Φρα−
τσίων του Δήμου Κυθήρων της Νομαρχίας Πειραιά».

11. Την με αριθμ. οικ.3345/1−7−2011 εισήγηση του Δα−
σαρχείου Πειραιά σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα 
απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυ−
ξη και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της 
άγριας πανίδας της Χώρας μας.

12. Την προφορική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών 
Πειραιά για απαγόρευση άσκησης θήρας για πέντε χρό−
νια για την προστασία του θηραματικού πλούτου και 
της βλάστησης στην περιοχή, αποφασίζουμε:
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Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας για πέντε (5) χρόνια 
στις περιοχές «Αγία Μόνη − Κοκκινοχώραφα − Μακριά 
Σκάλα − Χαλεπή − Παλιόκαστρο − Βιαράδικα − Μητάτα 
− Ελληνικά − Γωνία − Κοκκινόγεια» Δημ. Διαμερισμάτων 
Μητάτων, Φριλιγκιάνικων και Φρατσίων του Δήμου Κυ−
θήρων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, περιοχές 
αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά και μόνο σε έκταση 
εμβαδού 15.695 στρ. (δεκαπέντε χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα πέντε στρεμμάτων) που φαίνεται στον επισυ−
ναπτόμενο (σε σμίκρυνση 50%) στην παρούσα χάρτη 
κλίμακας 1:25.000 θεωρημένο με ημερομηνία 1.7.2011 από 
το Δασαρχείο Πειραιά, (όπως συμπληρώθηκε από μας) 
με μπλε περίγραμμα, με στοιχεία κορυφών Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,
Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Π,Ρ,Σ,Τ,Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω,Α1,Β1,Γ1,Δ1,Ε1,Ζ1,Η1,Θ1,Α 
και περιγράφονται με τα παρακάτω όρια:

«Αρχίζει από την διασταύρωση οδού Φριλιγκιάνικων 
− Διακοφτίου, συνεχίζει κατά μήκος του δρόμου προς 
Παλαιόπολη μέχρι τη θέση Ασπρόγεια και μετά βόρεια 
προς τη θέση Πλατύ Κοντράδι στην τομή με τον επαρχι−
ακό δρόμο Φριλιγκιάνικα − Διακόφτι και ακολουθεί αυτόν 
(κατά μήκος των ορίων του μόνιμου καταφυγίου Αγριας 
Ζωής) ως τη διασταύρωση με δρόμο Αγίας Μόνης. Στη 
συνέχεια και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Φριλι−

γκιάνικων− Διακοφτίου μέχρι τη θέση Χάσκουσα, μετά 
νότια μέχρι το γεφύρι του Μάκρωνα. Στη συνέχεια κατά 
μήκος της οριογραμμής μέχρι την κορυφή Χαλεπί δυτι−
κά με το ρέμα Περάτη και συνέχεια νότια με όριο του 
Παλαιοκάστρου μέχρι την επαρχιακή οδό Παλαιόπολης 
− Φράτσια. Κατά μήκος της οδού Παλαιόπολης − Φράτσια 
μέχρι το δυτικό όριο του Πρινολάγκαδου Φρατσίων. Το 
όριο στη συνέχεια ακολουθεί κατεύθυνση βόρεια προς 
οικισμό Βιαράδικα και κατά μήκος της επαρχιακής οδού 
προς οικισμό Μητάτα. Συνέχεια βόρεια με το όριο της 
οδού Μητάτα − Φριλιγκιάνικα μέχρι τη διασταύρωση 
της επαρχιακής οδού Φριλιγκιάνικα − Διακόφτι προς 
Παλαιόπολη στη θέση Στενό όριο».

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 2288 (6)
Άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας

Δήμου Κω

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 τ.Α/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της».

2. Το Π.Δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236 A΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008, (ΦΕΚ 
87/7−6−2008).

4. Την υπ’ αριθμ. 1283/2009 Συμπληρωματική Διαπι−
στωτική Πράξη, του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ335/Β/25−02−2009), «περί άσκησης 
επιπλέον αρμοδιοτήτων».

5. Την αριθμ. 250/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Κω η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 
22710/08−06−2011 έγγραφο του Δήμου Κω.

6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού η του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κω.

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ
Η Δημοτική Αστυνομία Δήμου Κω θα ασκεί το σύνολο 

των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 1, παρά−
γραφο 1 και 3, του Ν. 3731/2008 και ιδίως την άσκη−
ση των αρμοδιοτήτων: α) της περ. «14», περί ελέγχου 
της τήρησης των διατάξεων για την ηχορρύπανση, 
της κοινής ησυχίας και της λειτουργίας μουσικής των 
καταστημάτων και των δημόσιων έργων, β) της περ. 
«20»,περί ελέγ¬χου της τήρησης των μέτρων για την 
προστασία των μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, αρχαιο−
λογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής του Δήμου 
ή της Κοινότητας και των εγκαταστάσεων αυτών, που 
λαμβάνονται από τις οικείες δημοτικές και κοινοτικές 
αρχές και γ) της περ. «23», περί ελέγχου της τήρησης 
των διατάξεων για το ωράριο Λειτουργίας των κέ−
ντρων διασκέδασης και των συναφών καταστημάτων, 
καθώς και των εμπορικών καταστημάτων και των κα−
ταστημάτων τροφίμων, της παραγρ. 1, του αρθρ. 1, του 
ιδίου ως άνω Νόμου, που δεν έχουν συμπεριληφθεί, 
στην υπ’αριθμ. 1283/2009 Συμπληρωματική Διαπιστω−
τική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Ν. Αιγαίου, (ΦΕΚ 
335/Β/25−02−2009).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ρόδος, 26 Ιουλίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

    Αριθμ. 7551 (7)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας για το προσωπικό της 

Υπηρεσίας Ύδρευσης του Δήμου Κασσάνδρας του 
Ν. Χαλκιδικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρ. 6 και 280 του ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 
235/Α΄/27.12.2010).

3. Τις διατάξεις του άρ. 36 του ν. 3584/2007 «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ 76/Α΄/28.03.2007).

4. Τις διατάξεις της με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 
(ΦΕΚ 769/Β΄/27.06.2006) απόφασης του Υπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθι−
έρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλ−
λήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».

5. Την με αριθμ. 122/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Κασσάνδρας με την οποία προτείνο−
νται εξαιρέσεις στο ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης του Δήμου.

6. Το γεγονός ότι η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου αφορά το προσωπικό που εργάζεται στην Υπηρεσία 
Ύδρευσης και καλύπτει τις διατάξεις του νόμου λόγω της 
ιδιοτυπίας των αρμοδιοτήτων του κυρίως για τη συντήρηση 
των δικτύων ύδρυσης−αποχέτευσης, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ωράριο εργασίας του προσωπικού που 
απασχολείται στην Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου Κασ−
σάνδρας από την πρώτη Απριλίου έως την τριακοστή 
πρώτη Οκτωβρίου ως εξής:

Δύο συνεργεία αποτελούμενα από ένα χειριστή και 
δύο εργάτες ύδρευσης κατά την πρωινή βάρδια με πεν−
θήμερη εργασία από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 
07:30 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. και

Ένα συνεργείο αποτελούμενο από ένα χειριστή και 
δύο εργάτες ύδρευσης κατά την απογευματινή βάρδια 
από τις 15:00 μ.μ. έως τις 21:15 από Δευτέρα έως Παρα−
σκευή και 08:00 έως 14:15 το Σάββατο.

Στην περίπτωση αυτή, ως μέρα υποχρεωτικής ανάπαυ−
σης μη εργάσιμη μέρα αργίας, θα καθορίζεται σύμφωνα 
με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Η απασχόληση του προσωπικού κατά την απογευ−
ματινή βάρδια και το Σάββατο θα είναι κυλιόμενη ανά 
βδομάδα και συνεργείο.

Η μέρα του Σαββάτου, δε θεωρείται μέρα αργίας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και για το λόγο 
αυτό δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Κασσάνδρας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 16 Ιουνίου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ      
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019650209110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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