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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/6013 (1)

    Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου 
στο ΚΕΠ Δήμου Βούλας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (ΦΕΚ 206/Α/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004).

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/114/6631/15.3.2007 έγ−
γραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Ανδρεουλάκου 
Αποστόλου, σχετικά με την κατανομή μίας (1) σύμβα−
σης μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας δεκαοκτώ 
μηνών, για την στελέχωση του ΚΕΠ Δήμου Βούλας, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση 
μίσθωσης έργου διάρκειας δεκαοκτώ μηνών (18), για τη 
στελέχωση του ΚΕΠ του Δήμου Βούλας.

Κάθε σύμβαση θα συναφθεί ηλεκτρονικά και θα απο−
σταλεί με το ταχυδρομείο στην ΟΔΕ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
Σε διαφορετική περίπτωση η νέα σύμβαση δε θα γίνεται 
δεκτή και θα επιστρέφεται.

Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΔΕ/
ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., η οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί 
από την αρμόδια υπηρεσία των ΟΤΑ. Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δε θα κάνει δεκτή τη σύμ−
βαση αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.

Ως τόπος εκτέλεσης του έργου αυτού ορίζεται ο Δή−
μος Βούλας.

Η ανωτέρω σύμβαση λήγει (ανεξάρτητα από τη διάρ−
κειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί 
το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών, κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησι−
ακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Μέτρο 2.2. 
Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000€ ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον Τακτικό Προϋπολογισμό»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γέρακας, 16 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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      Αριθμ. 595 (2)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, στην ευρύ−

τερη περιοχή εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός 
του χωριού Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πετσού−
λι, Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός σταθμός και Κοκ−
κινόβραχος.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 256 του ν.δ. 86/1969, όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 177/1975 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών 
του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός» όπως αυτές 
μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
από τις δ/ξεις του ν. 2637/1998.

2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/
τ.Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτού Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Τ.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 δ/ξεις του ν. 2503/1997 «Για τη Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».

5. Την υπ’ αριθμ. 2920/16.6.2006 αναφορά − εισήγηση 
του Δασαρχείου Καπανδριτίου με την οποία προτείνε−
ται η εν θέματι απαγόρευση, προκειμένου να επιτευχθεί 
η ανάγκη που έχει προκύψει, για την προστασία και 
ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, ο αριθμός των 
οποίων την τελευταία τριετία έχει πολλαπλασιασθεί.

6. Το υπ’ αριθμ. 527/7.2.2007 έγγραφο της Κοινότητας 
Αφιδνών.

7. Τα υπ’ αριθμ. 2847/14.6.2006 και το υπ’ αριθμ. 
2490/06/16.1.2007 έγγραφα του Δασαρχείου Καπανδρι−
τίου και της Δ/νσης Δασών Αν. Αττικής αντίστοιχα με 
τα οποία ζητήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αμαρουσίου χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκ−
φρασθεί, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) χρόνια, από 25.8.2007 έως 25.8.2012 σε έκταση 
συνολικού εμβαδού 5.625 στρεμμάτων (δάση, δασικές 

εκτάσεις, αγροτικές και οικιστικές εκτάσεις) της ευρύ−
τερης περιοχής, εντός της οποίας υπάρχει ο οικισμός 
του χωριού Αφιδνών Ν. Αττικής, οι περιοχές Πετσούλι, 
Αγ. Αθανάσιος, Σιδηροδρομικός σταθμός και Κοκκι−
νόβραχος. αρμοδιότητας Δασαρχείου Καπανδριτίου, 
όπως αυτή περικλύεται από την συνεχή μαύρη γραμμή 
με στοιχεία που εμφαίνεται στο προσαρτόμενο στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, από−
σπασμα χάρτη ΓΥΣ κλιμ. 1:50.000 και η οποία έκταση 
περιγραφικά, περικλείεται από τα εξής όρια:

Βόρεια: Από τη διασταύρωση της Εθνικής οδού Αθηνών 
− Λαμίας και Επαρχιακής οδού Καπανδριτίου − Αφιδνών 
και το Νεκροταφείο Αφιδνών και από εκεί στο βόρειο 
όριο του οικισμού Αφιδνών.

Ανατολικά: Με Εθνική οδό μέχρι τη διασταύρωση αυ−
τής με Εθνική οδό Καπανδριτίου − Αφιδνών.

Νότια: Από τον «Κοκκινόβραχο» μέχρι την Εθνική οδό 
Αθηνών − Λαμίας.

Δυτικά: Από το όριο οικισμού Αφιδνών διέρχεται δια 
του ορίου του ρυμοτομικού σχεδίου των Ζ΄ κατηγορίας 
κληροτεμαχίων (ΠΕΤΣΟΥΛΙ) ακολουθεί το όριο των κλη−
ροτεμαχίων Ι΄ κατηγορίας με το υπερκείμενο Κοινοτικό 
δάσος φθάνει μέχρι το όριο του ιδιωτικού δάσους (ΒΟ−
ΡΕΙΝΟ ΛΙΟΣΑΤΙ) και μέχρι τον «Κοκκινόβραχο».

Με την παρούσα Απόφαση μας δεν θίγεται, ουδέ ανα−
τρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απα−
γόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια 
ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες 
διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. 
που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφεί−
σης εκτάσεως.

Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την 
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
θήρας και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 
2007 − 2008.

  Αγία Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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Αριθμ. 2403 (3)
      Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημο−
τικό Κλειστό Γυμναστήριο Αιγίου» του Δήμου Αιγίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 περί 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 5236/εγκ. 8/26.1.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το θέμα της προσαρμογής των Συ−
στατικών Πράξεων των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ στις πιο πάνω 
διατάξεις.

2. Την υπ’ αριθμ. 6989/26.4.2001 προηγούμενη απόφαση 
μας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 570/2001 τεύχος Β΄ περί 
σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αιγίου με την επωνυμία 
«Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αιγίου».

3. Την υπ’ αριθμ. 22/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιγίου περί τροποποίησης της 
Συστατικής Πράξης του πιο πάνω Νομικού Προσώπου.

4. Την υπ’ αριθμ. 11278/28.9.2005 (ΦΕΚ 1434/18.10.2005) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε. περί εξουσιο−
δότησης υπογραφών, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι νόμιμα εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
22/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αιγίου περί τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Δημοτικό Κλειστό 
Γυμναστήριο Αιγίου» όπως πιο κάτω:

1) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Κλειστό 
Γυμναστήριο Αιγίου» διοικείται από πέντε (5) μέλη:

α) Τρεις (3) αιρετούς (Δημοτικούς Συμβούλους μεταξύ 
των οποίων μπορεί να είναι και ο Δήμαρχος) με τους 
αναπληρωτές τους, από τους οποίους ο ένας (1) με τον 
αναπληρωτή του ορίζεται από τη μειοψηφία. Σε περί−
πτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει Δημοτικό Σύμβουλο, 
ή εκείνος που έχει ορισθεί παραιτηθεί, χωρίς να αντικα−
τασταθεί, μετέχει σύμβουλος της πλειοψηφίας.

β) Δύο δημότες ή κατοίκους του Δήμου, που είναι χρή−
στες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν 
ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές 
γνώσεις ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, 
με τους αναπληρωτές τους.

2) Την εκλογή, μετά τον ορισμό των μελών από το Δη−
μοτικό Συμβούλιο, ανάμεσα από αυτά τα τακτικά μέλη, 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως που μέλος έχει ορι−
σθεί ο Δήμαρχος, ο οποίος αυτοδίκαια καθίσταται και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
απουσίας του ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόε−
δρος. Το Ν.Π.Δ.Δ. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 
κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός 
κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. (που ορίζεται με απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου) ακολουθεί την θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−

λίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 6989/26.4.2001 από−
φαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 
συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την επω−
νυμία «Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Αιγίου», που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 570/2001 τεύχος Β΄.

Από την δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Ν.Π.Δ.Δ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 27 Φεβρουαρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

F

Αριθμ. 2396 (4)
      Τροποποίηση Συστατικής Πράξης 
του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ Δήμου Αιγίου». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν. 3463/2006 περί 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 5236/εγκ. 8/26.1.2007 ερμηνευτική εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το θέμα της προσαρμογής των Συ−
στατικών Πράξεων των Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ στις πιο πάνω 
διατάξεις.

2. Την υπ’ αριθμ. 7210/14.3.1986 απόφαση της Νομαρχί−
ας Αχαΐας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 264/1986/ τεύχος 
Β΄ περί σύστασης Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αιγίου με την 
επωνυμία «Κ.Α.Π.Η. Δήμου Αιγίου».

3. Την υπ’ αριθμ. 19/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αιγίου περί τροποποίησης της 
Συστατικής Πράξης του πιο πάνω Νομικού Προσώπου.

4. Την υπ’ αριθμ. 11278/28.9.2005 (ΦΕΚ 1434/18.10.2005) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Δ.Ε. περί εξουσιο−
δότησης υπογραφών, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε ότι νόμιμα εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
19/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αιγίου περί τροποποίησης της Συστατικής Πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου, με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η Αιγίου» 
όπως πιο κάτω:

1) Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η Αιγίου» διοι−
κείται από εννέα (9) μέλη:

α) Τέσσερις (4) αιρετούς (Δημοτικούς Συμβούλους 
μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και ο Δήμαρχος με 
τους αναπληρωτές τους, από τους οποίους οι δύο (2) με 
τους αναπληρωτές τους ορίζονται από την μειοψηφία. 
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει Δημοτικούς 
Συμβούλους, ή εκείνοι που έχουν ορισθεί παραιτηθούν, 
χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι της 
πλειοψηφίας.

β) Ένα (1) αιρετό μέλος του Κ.Α.Π.Η, που εκλέγεται 
ανάμεσα από τα μέλη του.
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γ) Ένα (1) κοινωνικό λειτουργό, υπάλληλο του Υπουρ−
γείου Υγείας και Πρόνοιας.

δ) Δύο (2) δημότες που προτείνονται από το Δήμαρχο 
που ασχολούνται με τα ανθρωπιστικά επαγγέλματα.

ε) Ένα (1) εκπρόσωπο των τοπικών συλλόγων των 
συνταξιούχων.

2) Την εκλογή, μετά τον ορισμό των μελών από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, ανάμεσα από τα τακτικά μέλη, 
του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού 
Συμβουλίου, πλην της περιπτώσεως που μέλος έχει ορι−
σθεί ο Δήμαρχος, ο οποίος αυτοδίκαια καθίσταται και 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Τον 
Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση 
απουσίας του ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόε−
δρος. Το Ν.Π.Δ.Δ. εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε 
κάθε δημόσια αρχή από τον Πρόεδρο και όταν αυτός 
κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.

3) Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ν.Π.Δ.Δ. (που ορίζεται με απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου) ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού 
Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Διοικητικού Συμ−
βουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους με απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των 
καθηκόντων τους.

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη συστατική πράξη 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ/Β/264/1986 του Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «Κ.Α.Π.Η Δήμου Αιγίου».

Από τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 28 Φεβρουαρίου 2007

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ

F

    Αριθμ. 2432 (5)
      Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή ερ−

γασίας στους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτ/
σης Ανατολικής Αττικής για τις ανάγκες του προ−
γράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς του 
έτους 2005.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 

για τη διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή ερ−
γασία.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 ανα−
μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Δι−
οίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 ανα−
προσαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του 
Δημοσίου ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες 
συναφείς διατάξεις.

4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/1999.
5) Το υπ’ αριθμ. 941/15.1.2007 έγγραφο της Γενικής Δ/

νσης Φυτικής Παραγωγής − Δ/νση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής περί διενέργειας προγράμματος δακοκτο−
νίας για το έτος 2007.

6) Τις ανάγκες της Υπηρεσίας για υπερωριακή απα−
σχόληση του προσωπικού του εμπλεκόμενου στο πρό−
γραμμα Δακ/νίας 2007, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την παροχή υπερωριακής αμοιβής ερ−
γασίας και έως 60 ώρες κατά μήνα, για απογευματινή 
εργασία και μέχρι 16 ώρες κατά μήνα για Κυριακές 
και εξαιρέσιμες στους α) Δ/ντή Δακοκτονίας β) Επό−
πτη Δακοκτονίας και στον αναπληρωτή του γ) Λογι−
στή Δακοκτονίας και στον αναπληρωτή του και δ) στο 
Γραμματέα Δακοκτονίας οι οποίοι θα απασχοληθούν 
στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2007 και για το χρονικό 
διάστημα από 1.3.2007 έως 31.12.2007.

Με απόφαση του Δ/ντού Γεωργίας θα καθορίζονται οι 
μήνες της ως άνω υπερωριακής με αμοιβή εργασίας κα−
θώς και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον καθένα 
υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. 
Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από 
πιστώσεις του προγράμματος Δακοκτονίας του ΦΟΡΕΑ 
295 και Κ.Α. 0511 και 0512, και θα ανέλθει έως του ποσού 
των 20.000 ευρώ (είκοσι χιλιάδες ευρώ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 8 Μαρτίου 2007

Με εντολή Νομάρχη
Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΕΓΓΙΝΗΣ

F

Αριθμ. 1572 (6)
      Καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας με αμοιβή για το 

προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Εύβοι−
ας για το έτος 2007.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 156/2005 απόφαση του Νομαρχιακού 

Συμβουλίου Ευβοίας με την οποία ψηφίσθηκε τροποποί−
ηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας της Ν.Α. Ευβοίας και κωδικοποίηση σε Ενιαίο 
Κείμενο (ΦΕΚ 1915/Τ−Β/30.1 2.2005).

3. α) Τις διατάξεις της παραγρ. 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 7 του 
ν. 2738/1999.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και άλλες συναφείς 
διατάξεις» και το άρθρο 18 του ν. 3254/2004 «Ρύθμιση 
θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων 
του 2004 και α.δ.» (ΦΕΚ 137/Α/22.7.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 7201/8.2.2007 έγγραφο της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής.
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5. Την υπ’ αριθμ. 90/26.2.2007 απόφαση της Νομαρχι−
ακής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης.

6. α) Οι πιστώσεις έχουν εξασφαλιστεί με τα υπ’ 
αριθμ. 332318/22.12.2006 και 30422/11.1.2007 έγγραφα του 
Υπουργ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Η δαπάνη έχει προβλεφθεί και είναι εγγεγραμμένη 
στον Προϋπολογισμό της Ν.Α. Ευβοίας για το Οικον. 
Έτος 2007 και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού 
Φορέα 292 με ΚΑΕ 5244.

γ) Από την προώθηση της Απόφασης αυτής προκα−
λείται δαπάνη ύψους 4.321 €, βαρύνουσα τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού της Ν.Α. Ευβοίας.

7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
της Δ/νσης Κτηνιατρικής προκειμένου να ανταποκρι−
θούν στις αυξημένες υπηρεσιακές υποχρεώσεις τους 
και ειδικότερα όπως αυτές αφορούν την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, αποφασίζου−
με:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων της Δ/νσης 
Κτηνιατρικής της Ν.Α. Ευβοίας − 13 Κτηνιάτρων και 1 
Διοικητικού − για το έτος 2007 προκειμένου να αντιμε−
τωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της εν 
λόγω Δ/νσης και ειδικότερα όπως αυτές αφορούν την 
πρόληψη και αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας για κάθε υπάλληλο 
θα ανέρχονται μηνιαίως σε 60 ώρες απογευματινής 
εργασίας και για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
σε 16 ώρες. Η δαπάνη η οποία ανέρχεται στο ύψος των 
4.321€ έχει προβλεφθεί και είναι εγγεγραμμένη στον 
Προϋπολογισμό της Ν.Α. Εύβοιας Οικ. Έτους 2007 και 
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 292 με 
ΚΑΕ 5244.

Ορίζουμε όπως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπό−
θεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού 
υπερωριακά από άλλο φορέα.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργα−
σίας θα είναι ο Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός 
από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χαλκίδα, 8 Μαρτίου 2007

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ

F

      Αριθμ. 1260 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση αυ−

τής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Ηρα−
κλείου, για το α΄ και β΄ εξάμηνο, έτους 2007.

  Η ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτ/σης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.18 εδ.2 του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση Οργάνωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Tις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
κ.λπ. (ΦΕΚ 180 Α/99) και του άρθρου 16 του ν. 3205/2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.και Ο.Τ.Α., κ.λπ.» καθώς και την 
υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 διευκρινιστική εγκύκλιο 
του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τις οποίες η διαπίστωση της 
ανάγκης για υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων των. 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και η καθιέρωση αυτής, 
γίνεται με απόφαση Νομάρχη.

4. Τις ειδικές απρόβλεπτες, έκτακτες ή επείγουσες 
υπηρεσιακές ανάγκες που παρουσιάζονται από την ανά−
γκη ελέγχου, επιτήρησης και πρόληψης κατά της γρίπης 
των πουλερικών, για την αντιμετώπιση των οποίων η 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση απασχολεί τους υπαλλήλους 
της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας μόνιμους και με σύμβαση 
Ιδ. Δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου.

5. Την υπ’ αριθμ. 0029149/2/68072/21.12.2006 απόφα−
ση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία 
έχει εξασφαλιστεί πίστωση (21.599,00) ευρώ, και έχει 
εγγραφεί στον Φορέα 292 ΚΑΕ 5244 του Νομαρχιακού 
Προϋπολογισμού.

6. Την υπ’ αριθμ. 696/7.2.2007 απόφαση Προϊσταμέ−
νου Δ/νσης Κτηνιατρικής «Συγκρότηση Τοπικού Κέντρου 
Επείγουσας Ανάγκης», αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία 
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης 
των υπαλλήλων μόνιμων και με σύμβαση Ιδ. Δικαίου 
ορισμένου και αορίστου χρόνου, αυτών που περιλαμ−
βάνονται στο Τοπικό Κέντρο Επείγουσας ανάγκης και 
καθιερώνουμε αυτή με αμοιβή, για την αντιμετώπιση 
των ανωτέρω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, κατά 
τις απογευματινές ώρες, α΄ και β΄ εξαμήνου έτους 
2007.

Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας θα καθορι−
σθούν από τις απρόβλεπτες, έκτακτες ή επείγουσες 
περιπτώσεις τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας κατά 
της γρίπης των πουλερικών και θα είναι το ανώτερο 
κατά άτομο και ανά μήνα (60) ώρες απογευματινές. 
Η συνολική δαπάνη δεν θα υπερβεί την υπάρχουσα 
πίστωση.

Η δαπάνη αποζημίωσης βαρύνει τις εγκεκριμένες πι−
στώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Ηρακλείου, συ−
νολικού ύψους (21.599,00) ευρώ στον Φορέα 292 ΚΑΕ 
5244.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα−
σχόλησης θα γίνει με απόφαση του Προϊσταμένου της 
Δ/νσης Κτηνιατρικής Ηρακλείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα μήνα 
από την ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ. 

 Ηράκλειο, 6 Μαρτίου 2007

Η Νομάρχης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ − ΗΛΙΑΚΗ
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      Αριθμ. 2963 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και κατανομή αυτής 

σε υπαλλήλους της Δ/νσης Γεωργίας Λακωνίας για 
το πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2007.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 21 Α/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης», 
όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε μεταγενέστερα 
και ισχύει μέχρι σήμερα.

2. Την υπ’ αριθμ. 116/28.11.2001 απόφαση του Νομαρχια−
κού Συμβουλίου της Ν.Α. Λακωνίας ΦΕΚ 1775 Β΄/31.12.2001 
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Ν.Α. Λακωνί−
ας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 154 Α΄/1999 «Διαεπαγγελμα−
τικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205 / 2003 
ΦΕΚ 297 Α/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και Υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ. και 
άλλες συναφείς διατάξεις», με την επιφύλαξη της παρα−
γράφου 10 του άρθρου 12 του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α) 
και της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180 Α΄).

5. Το υπ’ αριθμ. 115089/15.1.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων που αφορά 
στην εφαρμογή του προγράμματος καταπολέμησης 
δάκου περιόδου 2007.

6. Τις αυξημένες ανάγκες σε συνδυασμό με την στελέ−
χωση της Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Γεωργίας Λακωνί−
ας για την υλοποίηση του προγράμματος Δακοκτονίας 
έτους 2007 που πρέπει να αντιμετωπιστούν με την κα−
θιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το διάστημα από 
1.3. 2007 έως και 31.12.2007.

7. Το γεγονός ότι από την προώθηση αυτής της απόφα−
σης προκαλείται δαπάνη 20.000,00 € η οποία θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α. Λακωνίας και 
συγκεκριμένα του Φορέα 0295 και ΚΑΕ 0511

8. Το υπ’ αριθμ. 116921/5.3.2007 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης σχετικά με την υπερωριακή 
αμοιβή εργασιών των υπαλλήλων που απασχολούνται 
στο πρόγραμμα δακοκτονίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 3007/6.6.2007 απόφαση του Νομάρχη 
Λακωνίας για ορισμό Δ/ντού Δακοκτονίας, εποπτών, 
λογιστών και γραμματέων του προγράμματος Δακο−
κτονίας 2007, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε τις ώρες απασχόλησης υπερωριακής εργα−
σίας για το προσωπικό της Δ/νσης Γεωργίας Λακωνίας 
που θα εργαστεί υπερωριακά κατά τη διάρκεια της 
δακικής περιόδου από 1.3.2007 έως και 31.12.2007 ως 
ακολούθως:

α. Για τον Δ/ντή δακοκτονίας μέχρι 400 ώρες για 
απογευματινή εργασία.

β. Για τους επόπτες δακοκτονίας μέχρι 600 ώρες για 
απογευματινή εργασία.

γ. Για το Λογιστή δακοκτονίας μέχρι 450 ώρες για 
απογευματινή εργασία.

δ. Για το Γραμματέα δακοκτονίας μέχρι 200 ώρες για 
απογευματινή εργασία.

2. Με απόφαση του Δ/ντή Γεωργίας θα καθορίζονται 
οι μήνες της ως άνω υπερωριακής με αμοιβή εργασίας 
και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον καθένα 
υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος 
δακοκτονίας.

3. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή 
θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομά−
δος, μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου και έως 
22ας ώρας.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της 
πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης εργασί−
ας θα είναι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Γεωργίας.

4. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 20.000,00 € είναι 
μέσα στα όρια της εγκεκριμένης πίστωσης του Προϋ−
πολογισμού της Ν.Α. Λακωνίας του Φορέα 0295 και ΚΑΕ 
0511 του οικονομικού έτους 2007 και σε καμία περίπτω−
ση δεν είναι δυνατή η υπέρβασή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σπάρτη, 6 Μαρτίου 2007

Ο Νομάρχης
ΚΩΝ. ΦΟΥΡΚΑΣ

F

Αριθμ. 5808 (9)
      Κατανομή ωρών υπερωριακής εργασίας με αμοιβή στους  

υπάλληλους της Δ/νσης Γεωργίας Πειραιά που ασχο−
λούνται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2007.

  Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 25 παρ. του ν. 2738/9.9.1999 ΦΕΚ 180 Τεύ−

χος Α΄ με θέμα «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στην 
Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αο−
ρίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

2. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 με θέμα «Αναμόρφωση 
μισθολογίου προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
συναφείς διατάξεις».

3. Το άρθρο 15 του ν. 2592/18.3.1998 ΦΕΚ 47 Τεύχος 
Α με θέμα «Αναπροσαρμογή συντάξεων πολιτικών συ−
νταξιούχων του δημοσίου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών 
θεμάτων και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 10 του ν. 2732/30.7.1999 ΦΕΚ 154 Τεύχος 
Α με θέμα «Διαεπαγγελματικές οργανώσεις και ρύθμιση 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας».

5. Την υπ’ αριθμ. 123877/24.5.2005 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 775/Β/9.6.2005 
και αφορά τη διάρκεια της Δακικής περιόδου.

6. Την υπ’ αριθμ. 116921/5.3.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά την 
υπερωριακή με αμοιβή εργασία και εκτός έδρας μετα−
κινήσεις στους Υπαλλήλους των Ν.Α. που ασχολούνται 
με το Πρόγραμμα Δακοκτονίας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε:
1. Την παροχή υπερωριακής με αμοιβή εργασίας για 

το χρονικό διάστημα 1.3.2007 έως 31.12.2007 στους υπαλ−
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λήλους της Δ/νσης Γεωργίας Πειραιά που ασχολούνται 
με το πρόγραμμα Δακοκτονίας ως ακολούθως:

Α. Δ/ντης Δακοκτονίας ώρες 400 για απογευματινή 
εργασία και 160 εξαιρέσιμες.

Β. Επόπτης Δακοκτονίας ώρες 600 για απογευματινή 
εργασία και 160 εξαιρέσιμες.

Γ. Λογιστής ώρες 450 για απογευματινή εργασία.
Δ. Γραμματέας ώρες 200 για απογευματινή εργασία.
2. Με απόφαση του οικείου Δ/ντή Δ/νσης Γεωργίας θα 

καθορίζονται οι μήνες της άνω υπερωριακής με αμοιβή 
εργασίας και ο αριθμός των ωρών κατά μήνα για τον 
καθένα υπάλληλο ανάλογα με τις ανάγκες εφαρμογής 
του προγράμματος Δακοκτονίας.

3. Η απογευματινή υπερωριακή απασχόληση με 
αμοιβή θα εκτελείται όλες τις εργάσιμες ημέρες της 
εβδομάδος και από ώρα 15ης έως 22ης. Υπεύθυνοι για 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής 
προσφοράς της προαναφερόμενης εργασίας θα είναι 
οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων στις οποίες ανήκουν οι 
απασχολούμενοι υπάλληλοι.

4. Η πληρωμή της υπερωριακής εργασίας θα γίνει από 
τις σχετικές πιστώσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
του Προγράμματος Δακοκτονίας (Φορέας 0295, Κ.Α.Ε. 
0511 και 0512) και θα ανέλθει στο ποσό € 18.000,00 (δεκα−
οκτώ χιλιάδες ευρώ).

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 14 Μαρτίου 2007

Ο Αντινομάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ  
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