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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 53733/47122 (1)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ−

νες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης 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 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 927/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης ωραρίου λει−
τουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου για το 
έτος 2013.

5. Το γεγονός ότι το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις 
του Δημάρχου Αθηναίων, να διεξάγει την αλληλογραφία 
του Δημάρχου, να τηρεί το ημερολόγιο προσωπικών 
επαφών του Δημάρχου και να προγραμματίζει τις σχε−
τικές συναντήσεις με διαφόρους φορείς, να συγκεντρώ−
νει και να ταξινομεί όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που 
πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο.

6. Το γεγονός ότι το Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
εκτελεί κάθε υπηρεσία που του αναθέτει ο Γενικός 
Γραμματέας, ο οποίο προΐσταται όλου του προσωπικού 
του Δήμου και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε 
όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση (07:30 
έως 20:00) από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τη 
λειτουργία το Σάββατο από 08:00 έως 14:00 της Διεύ−
θυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δή−
μου Αθηναίων,

β) την κατ’ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, λει−
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος 
Διοικητικής Εξυπηρέτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών της 
Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, το οποίο λόγω της 
μεγάλης προσέλευσης δημοτών σε καθημερινή βάση 
και δεδομένων των ελλείψεων που υπάρχουν αδυνατεί 
κατά την ώρα εργασίας και προσέλευσης του κοινού 
να ανταποκριθεί στις εργασίες του, για να εξυπηρετεί 
τους δημότες σε εύλογο χρονικό διάστημα,

γ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Υγείας, για την οργάνωση και επίβλεψη 
της λειτουργίας του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την στήριξη 
οικογενειών ΑμεΑ, την εύρυθμη λειτουργία των συμ−
βουλευτικών σταθμών, την εξυπηρέτηση ευπαθών ομά−
δων, την ιατρική υποστήριξη σε αστέγους της πόλης, 
τη λειτουργία των λεσχών φιλίας σε έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα,

δ) την 24ωρη λειτουργία (σε βάρδιες 06:00 − 14:00, 
14:00−22:00 και 22:00−06:00) καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες του Τμήματος Διοικητικού, Επο−
πτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων, του 
Γραφείου Προσωπικού Ασφαλείας και του Γραφείου 
Γραμματειακής Υποστήριξης Εκτελεστικής Επιτροπής 
και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της Διεύθυνσης 
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Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για τη φύλαξη, ασφάλεια 
και καθαριότητα των δημοτικών κτιρίων, τη γραμμα−
τειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων του δημοτικού 
συμβουλίου, ομοίως δε και αυτών της οικονομικής επι−
τροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, τον έλεγχο 
και διεκπεραίωση όλων των δημοσιεύσεων των διευθύν−
σεων του Δήμου σε ημερήσιο και τοπικό τύπο,

ε) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοιμητηρίων, προ−
κειμένου να διενεργούνται πάσης φύσεως τελετές, να 
λειτουργούν και να φυλάσσονται οι χώροι των οστε−
οφυλακίων, να εξασφαλίζεται η χρήση του ψυκτικού 
θαλάμου καθ’ όλο το 24ωρο, να υπάρχει γραμματειακή 
υποστήριξη των υπηρεσιακών ενεργειών και γραφείο 
παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης των προσερχό−
μενων πολιτών, μέχρι τη δύση του ηλίου, να διατηρεί−
ται η καθαριότητα των χώρων των κοιμητηρίων και να 
φυλάσσονται οι χώροι των κοιμητηρίων όλο το 24ωρο,

στ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Προμηθειών και 
Αποθηκών, προκειμένου να εναρμονιστεί το ωράριο 
αυτής με εκείνο των διευθύνσεων που εξυπηρετεί (κα−
θαριότητας και τροχαίου υλικού, ηλεκτρολογικού, κη−
ποτεχνίας και πρασίνου, συντήρηση οδοποιίας κτλ) για 
τη διαχείριση καυσίμων και λιπαντικών, ανταλλακτικών 
σε 24ωρη βάση,

ζ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινοχρήστων 
χώρων, για την άμεση αποκατάσταση των εκτάκτων 
επειγουσών βλαβών στους κοινόχρηστους χώρους της 
πόλης (πλατείες, πεζόδρομοι, πάρκα, νησίδες κτλ) και 
την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων (Ξενοκράτης, 
καιρικά φαινόμενα, επιφυλακή πυρκαγιών τους καλο−
καιρινούς μήνες κλτ),

η) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κτιριακών Έργων, 
για την συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων στα δημοσυντήρητα κτίρια, τις παιδικές 
κατασκηνώσεις Αγίου Ανδρέα και όλων των υποσταθ−
μών ΔΕΗ που λειτουργούν σε δημοτικούς χώρους και 
δημοτικά κτίρια,

θ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυρια−
κές και αργίες της Διεύθυνσης Σχολικών Κτιρίων, για την 
τακτική συντήρηση και την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών 
σε όλα τα σχολικά κτίρια και σε όλα τα κτίρια βρεφονη−
πιακών σταθμών του Δήμου σε ώρες και ημέρες που δεν 
λειτουργούν τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί,

ι) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Οδοποιίας και 
Αποχέτευσης, για την 24ωρη φύλαξη του εργοταξίου 
(Σαλαμίνος 20), την εκτέλεση των εργασιών ασφαλτι−
κών κατά τις πολύ πρωινές και τις νυχτερινές ώρες, 
των διαγραμμίσεων οδών κατά τις νυχτερινές ώρες 
καθώς και την αντιμετώπιση εκτάκτων γεγονότων ή 
όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών για εξαιρε−
τική ή έκτακτη ανάγκη,

ια) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις Κυ−
ριακές και αργίες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού, για 
τη συντήρηση και επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτι−
σμού της πόλης, τη συντήρηση πιδάκων, γεωτρήσεων, 
την αποκατάσταση των βλαβών και την ενίσχυση του 
φωτισμού λόγω της αυξημένης εγκληματικότητας (σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 3481/2006 υπάρχει 

υποχρέωση αποκατάστασης βλαβών εντός δύο ημερών) 
και την κάλυψη των εκδηλώσεων του Δήμου, δεδομένης 
της δυσκολίας των συνεργείων να εργαστούν πρωινές 
ώρες στο κέντρο της Αθήνας, λόγω απαγόρευσης της 
τροχαίας για παρακώλυση κυκλοφορίας καθώς και την 
ύπαρξη ηλεκτροφόρων καλωδίων τρόλεϊ − τραμ,

ιβ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Καθαριότητας, 
Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλι−
σμού, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την 
εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας της πόλης και 
της ποιότητας ζωής των κατοίκων, 

ιγ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Πρασίνου και Πε−
ριβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, για τη συντήρηση 
του πρασίνου (ποτίσματα σε παρτέρια και φυτευτικά 
διαμερίσματα, έκτακτες κοπές από πτώσεις κλαδιών 
και δένδρων κτλ) που είναι αδύνατον να γίνει σε ώρες 
αιχμής, διότι θα επιβαρυνόταν περισσότερο η ήδη 
ασφυκτική λειτουργία της πόλης, για την περισυλλογή, 
στείρωση και περίθαλψη αδέσποτων ζώων, για απολυ−
μάνσεις δημοτικών κτιρίων, οργάνωση περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων, σεμιναρίων και 

ιδ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς τη λειτουρ−
γία τις Κυριακές και αργίες του Ιδιαίτερου Γραφείου 
Δημάρχου και του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, προ−
κειμένου να ανταπεξέλθουν στα ιδιαίτερης φύσης κα−
θήκοντα τους, όπως αυτά περιγράφονται στο σκεπτικό 
της παρούσης και στην υπ’ αρ. 927/2012 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 3.487.000,00 € περίπου για το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε βάρος του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2013 του Δήμου που θα βαρύνει τους 
ΚΑ: Φ. 10 6022.001, 6042.001, Φ.20 6022.001 και 6042.001 
και για το μόνιμο προσωπικό 5.528.000,00 € περίπου 
που θα βαρύνει τους ΚΑ: Φ. 10 6012.001, 6012.002 και 
Φ.20 6012.001 και 6012.002. Ανάλογη δαπάνη προκαλείται 
για τα επόμενα έτη σε βάρος των ιδίων κωδικών του 
προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F     
 Αριθμ. 54322/47643 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας των υπη−

ρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης 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 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 52333

4. Την υπ’ αριθ. 365/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αγίων Αναργύρων − Καματερού περί καθιέ−
ρωσης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας διαφόρων 
υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας των παρακάτω υπηρεσιών:

α) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς επίσης και τις 
Κυριακές και Αργίες του Τμήματος Διαχείρισης Οχημά−
των − Μηχανημάτων Έργου της Διεύθυνσης Περιβάλ−
λοντος, λόγω του ότι η αποκομιδή απορριμμάτων είναι 
δύσκολη κατά τη διάρκεια της ημέρας εξαιτίας της 
αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών, του καθα−
ρισμού των λαϊκών αγορών, της μεταφοράς υπηρεσιών, 
του καθαρισμού σχολείων, της κάλυψης πολιτιστικών 
και αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.,

β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς επίσης και τις 
Κυριακές και Αργίες του Τμήματος Καθαριότητας της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, λόγω του ότι η αποκομι−
δή απορριμμάτων είναι δύσκολη κατά τη διάρκεια της 
ημέρας εξαιτίας της αυξημένης κυκλοφορίας οχημάτων 
και πεζών, του καθαρισμού των λαϊκών αγορών, της 
μεταφοράς υπηρεσιών, του καθαρισμού σχολείων, της 
κάλυψης πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων κ.λπ.,

γ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς επίσης και 
τις Κυριακές και Αργίες του Τμήματος Πρασίνου της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, λόγω του ότι το πότισμα 
με υδροφόρα οχήματα σε πλατείες, σχολεία, δρόμους 
γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας για να αποφεύγο−
νται προβλήματα με την κυκλοφορία οχημάτων αλλά 
και όχλησης στα σχολεία, της απομάκρυνσης πεσμένων 
δένδρων και της μόνιμης επιφυλακής του προσωπικού 
σε περιπτώσεις πυρκαγιών και πλημμύρων κ.λπ.,

δ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση καθώς επίσης και 
τις Κυριακές και Αργίες του Τμήματος Ηλεκτροφωτι−
σμού και Τεχνικού Συνεργείου της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, ώστε το προσωπικό να δύναται να μεριμνά 
για τη συντήρηση των δημοτικών και σχολικών κτιρίων, 
του οδικού φωτισμού των κεντρικών αρτηριών η οποία 
γίνεται κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες και 
την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου 
οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως βραδινές ώρες 
Σάββατα, Κυριακές και Αργίες κ.λπ.,

ε) τη λειτουργία του Τμήματος Καθαρισμού και Φύ−
λαξης Δημοτικών Κτιρίων και Σχολείων της Διεύθυνσης 
Παιδείας Προσχολικής Αγωγής Νηπιακών και Βρεφο−
νηπιακών Σταθμών από 07:00 έως 22:00 (με βάρδιες 
07:00−15:00 και 14:00−22:00) όσον αφορά τους σχολικούς 
φύλακες και από 07:00 έως 24:00 ( με βάρδιες 07:00−
15:00 και 16:00−24:00) όσον αφορά τις καθαρίστριες/στές 
των σχολικών κτιρίων, 

στ) τη λειτουργία του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητη−
ρίου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την 
ταφή−εκταφή νεκρών, την καθαριότητα του περιβάλλο−
ντος χώρου των μνημάτων μετά από ταφή − εκταφή και 
των οστεοθηκών καθώς και για το πλύσιμο των οστών 
από 07:00 − 19:00 και το Σάββατο από 08:00 − 13:00 και 
την Κυριακή από 08:00 − 13:00 όπου γίνεται η προετοι−
μασία των τάφων για την ταφή και εκταφή σε αυτούς 
καθώς και η τοποθέτηση των οστών στο οστεοφυλάκιο 
του Νεκροταφείου,

ζ) τη λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου 
κατά τις Κυριακές και Αργίες, ώστε το προσωπικό του 
γραφείου να μπορεί να υποστηρίζει τις δραστηριότητες 
του Δημάρχου. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 234.500,00 € περίπου σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Καματερού 
για το οικονομικό έτος 2013 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 
20.6012.0001, 20.6022.0001, 20.6051.0001, 20.6051.0002, 
20.6052.0001, 20.6042, 20.6054.0001, 35.6012.0001, 
35.6022.0001, 35.6051.0001, 35.6051.0002, 35.6052.0001, 
30.6012.0001, 30.6022.0001, 30.6051.0001, 30.6051.0002, 
30.6052.0001, 15.6022.0001, 15.6052.0001, 45.6022, 
45.6052.0001, 10.6012.0001, 10.6022.0001, 30.6051.0001, 
30.6051.0002 και 30.6052.0001, ανάλογη δε δαπάνη 
προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων 
κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
    F 

 Αριθμ. 7263/264586 (3)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Καταφύ−

γιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε ολόκληρη 
την έκταση του Νησιού «Αλατάς» περιφερείας Το−
πικής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, 
Ν. Μαγνησίας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ −ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

7/Α΄/11.1.69)του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς 
και τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).

2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή από−
φαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλη−
ρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη−
νοπανίδας),όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/ 
23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄2011) 
Απόφαση της Γεν. Γ.ΑΔΘ.ΣΕ. «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής κ.λπ.».

4. Την υπ’ αριθμ. 5355/31−8−2007 απόφαση του Γεν. 
Γραμ. Περιφέρειας Θεσσαλίας, με την οποία απαγο−
ρεύτηκε το κυνήγι παντός θηράματος σε ολόκληρη την 
έκταση του νησιού «Αλατάς», περιφερείας Κοινότητος 
Τρικερίου, σε έκταση 530 στρ., (ΦΕΚ 1908/14.7.2007/τΒ΄)

5. Την Ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την 
αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου παντός 
θηράματος, μέχρι 19−8−2017, στο Καταφύγιο άγριας ζωής 
ορισμένου χρόνου, στο νησί «Αλατάς» περιφερείας Τοπι−
κής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μα−
γνησίας, σε έκταση 530 στρ., με σκοπό την προστασία 
της άγριας πανίδας και την διατήρηση της βιολογικής 
ποικιλότητας.

Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου, απεικονίζεται στον 
επισυναπτόμενο με κλίμακα 1:50.000 χάρτη, και ορίζεται 
σε ολόκληρη την έκταση του νησιού «Αλατάς».
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Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής 
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτι−
κούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ 1 του 
Ν.Δ. 86/69) και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις δια−
τάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/69 Δασικού Κώδικα, της 
αριθμ. 414985/29−11−85 απόφασης Υπουργών Γεωργίας 
και Οικονομίας, του άρθρου 459 του Ποινικού Κώδικα 
και λοιπών σχετικών διατάξεων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Δεκεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
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     Αριθμ. 14396 (4)
 Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώ σεων 

και παρατεταμένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του 

Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις Διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 

414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα δια−
χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως το άρθρο 
5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2§2 της υπ’ αριθμ.  
87578/703/2007 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Την 173803/2135 (ΦΕΚ 2225/Β΄/31−7−2012) απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΚΑ Ρυθμίσεις θήρας περιόδου 2012−2013.

4. Την με αριθμό 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011)/
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα».

5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ−
χείου Κιλκίς επικρατούν συχνά δυσμενείς για την άγρια 
πανίδα καιρικές συνθήκες λόγω των χιονοπτώσεων.

6. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πα−
νίδας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε:
1. Την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας 

πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του 
Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως με−
γάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το 
έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι 
δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων 
επ’ αυτού.

2. Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων 
(θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρα−
τεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών 
συνθηκών.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής υπηρεσίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, 
στα αστυνομικά όργανα και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος της κυνηγετι−
κής περιόδου 2012−2013. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού. 

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, Ν. 996/71, και Ν. 177/75. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 7 Δεκεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. 1511 (5)
Αναθεώρηση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας «Μι−

κτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντί−
δας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας», στην Λαμία 
και στην οδό Λ. Ειρήνης 11Α Παγκράτι.

  Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ−
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψιν: 
1 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) 

άρθρο 186 παρ. II τομέας Ζ, περίπτωση II αριθ. 1 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

3. Την αριθμ. 803/127/21−1−11 (ΦΕΚ 139/9−2−11 τ.Β΄) από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλος του Περι−
φερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.» 

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 25886/1370/18−5−2011 (ΦΕΚ 1282/ 
16−6−2011 τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας «Ανάθεση τομέων αρμοδιότητας και μεταβί−
βαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχη 
και σε Περιφερειακό Σύμβουλο...».

5. Το αρθ. 10 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125 τ.Α΄) «Κέντρα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 395/93(ΦΕΚ 166/28−9−93 τ.Α΄) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για ίδρυση − λει−
τουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ». 

7. Την αριθ. Π4α/οικ.4633/1993 (ΦΕΚ 789/6−10−93 τ.Β΄) Υπ. 
Απ. «Προδιαγραφές λεπουργίας Κέντρων Αποθεραπείας 
και Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών 
φροντίδων καθώς και την διημέρευση των ατόμων που 
περιγράφονται στο άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 2072/92». 

8. Το Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄) «Οργανωμένες υπη−
ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής 
Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 1. 

9. Την με αριθ. πρωτ: 1511/07−11−2012 αίτηση με τα προ−
βλεπόμενα δικαιολογητικά του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, για την 
αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης−λειτουργίας του Κέ−
ντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων 
με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας. 

10. Την αριθμ. 1626/07−12−2012 απόφαση «Περί συγκρό−
τησης Επιτροπής».

11. Το από 11/12/2012 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 
αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε την αριθ. πρωτ. 1298/06−04−2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας 
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, στη Λαμία 
και στην οδό Λ. Ειρήνης 11Α Παγκράτι», αυξάνοντας τη 
δυναμικότητα του εν λόγω Κέντρου από (25) είκοσι πέντε 
άτομα σε (60) εξήντα και με ωράριο λειτουργίας του από 
06:00 μέχρι 22:00 καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Υπεύθυνος Ιατρός παραμένει ο Γαλάνης Κων/νος του 
Γεωργίου, με ειδικότητα Ορθοπεδικού.

Διοικητικός Διευθυντής ο Μανούκας Γεώργιος του 
Χρήστου. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. απόφ. 14085/100 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του 

Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
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2 Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του 
Ν. 3584/07.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/97.
5. Την αριθ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις των παρ.1 και 12 του άρθρου 45 του 

Ν. 4071/2012.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 

Δήμο.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απα−

σχόληση προσωπικού του Δήμου πέραν του κανονι−
κού ωραρίου εργασίας, και το γεγονός ότι το ύψος 
της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
3.790,80 ευρώ και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10/6012, 
ποσό 3.343,20 ευρώ και 10/6051, ποσό 447,60 ευρώ απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση για τρείς (3)  
υπαλλήλους του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα από 
1−1−2013 έως 31−12−2013 για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνι−
αίως, με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών (πρακτικών 
συνεδριάσεων συμβουλίων, Ληξιαρχείου και ταμειακή 
διαχείριση του ΝΠΔΔ) του δήμου μας:

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει 
τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του Ν. 4024/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κ. Νευροκόπι, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  



52338 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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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.: 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)

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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