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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. οικ. 996/31 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚΒ΄549) 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
− Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας − Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σχε−
τικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 2012/7/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Μαρτί−
ου 2012 (ΕE L64 της 3.3.2012 σελ. 7).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 1, (περιπτ. η) και παρ. 2 του 

Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 
Α΄34), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο 
6παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄70) και του άρθρου 3 
του Ν. 1338/1983, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 
65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101) 

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98)

γ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141)

δ) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141)

ε) Του Π.Δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96’Α) «Σύσταση και Ορ−
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και 
του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ172 Α) «Οργανισμός της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε από τα Π.Δ. 342/1990 (ΦΕΚ Α΄135) και 
Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ Α΄ 99), του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 
«Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις 
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(ΦΕΚ Α΄ 261), άρθρου 1 του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68Α) «Ίδρυ−
ση − λειτουργία βιομηχανικών−βιοτεχνικών εγκαταστά−
σεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες 
διατάξεις» και το Π.Δ. 182/2005 (ΦΕΚ 230 Α΄) 

2. Την υπ’ αριθμ. 30376/Δ016 721/5.7.2012 (ΦΕΚ Β΄2094) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων, Αθανάσιο Σκορδά» 

3. Την υπ’ αριθμ.  Οικ. Β.6342/863/24.3.89 (ΦΕΚ Β΄ 223) 
κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οι−
κονομίας και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, 
σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α΄) «Βελτίωση επιχειρημα−
τικού περιβάλλοντος−Νέα εταιρική μορφή –Σήματα –Με−
σίτες ακινήτων−Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,λιμένων και 
αλιείας και άλλες διατάξεις» και ιδίως τις διατάξεις του 
κεφαλαίου Ε’ «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων 
και υπηρεσιών ποιότητας», καθώς και του άρθρου 235.

5. Την υπ’ αριθμ.  Οικ.3669/194/5.4.11 (ΦΕΚΒ΄549) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης − Οικονο−
μικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
− Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με 
την ασφάλεια των παιχνιδιών» και ιδίως το άρθρο 43 
παράγραφος 1 στοιχείο β.

6. Την υπ’ αριθμ. 2012/7/ΕΕ οδηγία της Επιτροπής της 
2ας Μαρτίου 2012 (ΕE L64 της 3.3. 2012, σελ. 7) για την 
τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική 
πρόοδο, του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγί−
ας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών. 

7. Το εδάφιο δ παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929 
(ΦΕΚ Α΄ 272) «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του 

Κράτους» όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 
6 του άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211) 

8. Tα Π.Δ. 284/1988 (ΦΕΚ 128΄ Α και 165΄ Α) και 543/1989 
(ΦΕΚ 229΄Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών». 

9. Την υπ’ αριθμ.  ΥΠΟΙΚ 07927ΕΞ/19.9.2012 απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574 Β΄) 

10. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 186, παράγραφος ΙΙ, 
περίπτωση Γ υποπερίπτωση δ αριθμ. 30 (ΦΕΚ87Α΄).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο 1
 Σκοπός

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροπο−
ποίηση της υπ’ αριθμ. οικ.3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚΒ΄549) 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
− Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας − Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2012/7/ΕΕ της Επιτροπής 
της 2ας Μαρτίου 2012 (ΕE L64 της 3.3.2012, σελ. 7), η 
οποία τροποποιεί το μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της 
οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνι−
διών, για την προσαρμογή της στην τεχνική πρόοδο. 

Άρθρο 2
 Τροποποίηση

Η υπ’ αριθμ. Οικ.3669/194/5.4.2011 κοινή υπουργική απόφα−
ση τροποποιείται σε συμμόρφωση με την οδηγία 2012/7/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ως εξής:

1. Το μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται 
ως εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΙΙΙ. Χημικές Ιδιότητες (Πίνακας σελ. 7794 του ΦΕΚ)

Στοιχείο

mg/kg
σε ξηρό, εύθρυπτο, με 

μορφή σκόνης ή
εύκαμπτο υλικό του

παιχνιδιού 

mg/kg
σε υγρό, κολλώδες

υλικό του 
παιχνιδιού

mg/kg
σε υλικό παιχνιδιού που

απομακρύνεται με ξύσιμο

«Κάδμιο 1,3 0,3 17»

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Άρθρο 3
Λοιπές Διατάξεις 

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 47, η δεύτερη περίπτωση του Πίνακα που ακολουθεί «Παραβάσεις 
του άρθρου 11& παραρτήματος ΙΙ» αντικαθίσταται ως εξής:

(Πίνακας σελ.7785 του ΦΕΚ)
Παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης Κυρώσεις

Παραβάσεις του άρθρου 11 & παραρτήματος ΙΙ Απαγόρευση παραγωγής/ κυκλοφορίας & απόσυρ−
ση από την αγορά και πρόστιμο από 2.000 έως 

40.000 ευρώ
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Άρθρο 4
 Έναρξη Ισχύος 

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης τίθενται σε 
ισχύ από την 20η Ιουλίου 2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,  ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

    F 
 Αριθμ. 1185 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προσω−

πικό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που υπη−
ρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν 
καλύπτει οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985 αρ. 27 «Σύσταση Γενικών Γραμμα−

τειών», παρ. 2ε, περ. ιν «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» 
(ΦΕΚ 137/Α/1985).

β) Του Π.Δ. 77/1985 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Αθλητισμού» (ΦΕΚ 28/Α/1985), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90, του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22−04−2005).

δ) Του αρ. 16 του Ν. 3205/2003(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθο−
λογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις», «Υπερωριακή εργασία», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010), το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 
(ΦΕΚ152/Α/1−7−2011) και το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 
(ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011) και την παρ. 1 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11−4−2012).

ε) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ141/Α/21−6−2012).

στ) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α/21−6−2012).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5−02−04 κοινή υ 
πουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του 
Ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιω−
τικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/Β/5−02−2004).

3. Την υπ’ αριθμ. 88/2−8−1985 ΠΥΣ «Οργάνωση και λει−
τουργία Πολιτικών Γραφείων, μελών της Κυβέρνησης 
και Υφυπουργών» καθώς και των υπ’ αριθμ. 377/4−10−95 
& 33/30−5−97 Π.Υ.Σ «Τροποποίηση και Συμπλήρωση της 
υπ’ αριθμ. 88/2−8−85 ΠΥΣ»

4. Το από 23−1−2013 έγγραφο του Δ/ντή του Πολιτικού 
Γραφείου του Υφυπουργού, περί συνεργείου υπερωρι−
ακής εργασίας.

5. Την ανάγκη προσφοράς υπηρεσιών και πέραν των 
ωρών υποχρεωτικής εργασίας, προσωπικού της Γενι−
κής Γραμματείας Αθλητισμού, που απασχολείται στο 
Γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ιωαννίδη Ιωάννη, για την κά−
λυψη των αυξημένων αναγκών του ανωτέρω Γραφείου.

6. Το από 29−1−2013 έγγραφο του Γραφείου Διαχείρι−
σης Χρηματικού, περί προϋπολογισμού και δέσμευσης 
πίστωσης για υπερωριακή εργασία στο Γραφείο του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης, για την κάλυψη της προανα−
φερθείσας ανάγκης προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται 
στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων (13.000,00€) ευρώ, 
που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και συγκεκρι−
μένα τις πιστώσεις του φορέα 21−610, ΚΑΕ 0511, για το 
χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης μέχρι 31−12−2013, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνεται η όλως εξαιρετική και άμεση ανάγκη 
για προσφορά εργασίας πέραν του κανονικού ωραρί−
ου, κατά τις απογευματινές, νυκτερινές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, του προσωπικού που απασχολείται στο Γραφείο 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού, Ιωαννίδη Ιωάννη.

Εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση, από τη δημο−
σίευση της παρούσας απόφασης έως και 31−12−2013, με 
την προβλεπόμενη από το νόμο αμοιβή και μέχρι των 
είκοσι (20) ωρών μηνιαίως ανά υπάλληλο, για είκοσι (20) 
υπαλλήλους του Γραφείου του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κλάδων 
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, που δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις 
στο ανωτέρω Γραφείο, για την κάλυψη αναγκών του 
Γραφείου του Υφυπουργού Ιωαννίδη Ιωάννη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 

    F 
 Αριθμ. 125192/272 (3)

Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό
Πάρκο Αμβρακικού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν. Δ 996/71 (άρθρο 11), 
του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 
57, 58 και 59) και της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β/18−12−
85) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικο−
νομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 
1188/τ.Β/31−12−96), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β/4−2−98), 
87578/703/6−3−2007(ΦΕΚ 581/Β/23−4−2007) κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας 
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και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1−9−2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/98.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ−
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/
24−12−2003).

4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη−
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ 
32/Α/13−3−83).

5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιο−
τόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/ 
29−11−74).

6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26−5−99).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη−
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

9. Τις υπ’ αριθμ. 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 
590/98, 2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ 
και ειδικότερα την 1342/1992 απόφαση του ΣτΕ.

10. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το  άρθρο 27 
του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 10−9−92).

12. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης. 

13. Την υπ’ αριθμ. 23111/18−6−2010 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου 
Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/2012 «περί Διορισμού 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2012).

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ46/2012 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Φ.Ε.Κ. 
2101/Β/2012).

16. Την κοινή υπουργική απόφαση 11989/2008 (Φ.Ε.Κ. 
123/Δ/21−3−2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτι−
νων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου 
ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και 
περιορισμών».

17. Την υπ’ αριθμ. 165205/20/5−1−2012 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής (ΦΕΚ 15/β΄/11−1−2012) «Ρυθμίσεις θήρας στο 
Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού».

18. Την υπ’ αριθμ. 2006/14−11−2012 επιστολή της Κυνηγη−
τικής συνομοσπονδίας Ελλάδας, για την ανάγκη άρσης 
της απαγόρευσης της κυνηγητικής δραστηριότητας σε 
ορισμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
Αμβρακικού, με τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία.

19. Την υπ’ αριθμ. 12/300/23−11−2012 επιστολή εννέα 
περιβαλλοντικών Οργανώσεων για τη θεσμοθέτηση μό−
νιμης απαγόρευσης στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αμβρακικού.

20. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Αισθητικών Δα−
σών Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ για παράταση της 
ισχύος της αριθμ 165205/20/5−1−2012 απόφασης (ΦΕΚ 
15/Β/11−1−2012), μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2013. 

21. Tην υπ’ αριθμ. 173890/3061/26−10−2012 επιστολή της 
Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών  και Θήρας του ΥΠΕ−
ΚΑ προς τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.

22. Την αρίθμ. 49/11−1−2013 πρόταση του Φορέα Διαχεί−
ρησης Υγρότοπων Αμβρακικού περί ρυθμίσεων Θήρας 
στο Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Αμβρακικού, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε τη διάρκεια ισχύος της υπ’ αριθμ. 165205/ 
20/5−1−2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 15/Β/11−1−2012) 
μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2013.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη του 
Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ 

F
    Αριθμ. 1420 (4)
Προσδιορισμός Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου 

Τουρισμού που θα ασκούν τις μεταφερόμενες αρ−
μοδιότητες από τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και 

συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα−Σύσταση Γενικής Γραμμα−
τείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α). 

β) Του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του−
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α).

γ) Του Π.Δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α).

δ) Του Π.Δ. 85/2012 άρθρο 6 «Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141/Α) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 
4 του Π.Δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α) και των άρθρων 1,2 του 
Π.Δ. 131/2012 (ΦΕΚ 239 Α).

ε) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α)

στ) Tου Ν. 3861/10 το άρθρο 3 παρ. 1 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι−
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κητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/A) 

2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τις παρακάτω οργανικές μονάδες του 
Υπουργείου Τουρισμού αρμόδιες για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επω−
νυμία «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κα−
τάρτισης» (ΟΤΕΚ), ως εξής:

Άρθρο  1
Διεύθυνση Διοικητικού

1. Το Τμήμα Οργάνωσης Προσωπικού ορίζεται αρμό−
διο για:

α) Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης του 
μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού και διοικητικού 
προσωπικού των εκπαιδευτικών μονάδων οι οποίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013, 
αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου.

β) Τις διαδικασίες πρόσληψης και καταγγελίας συμ−
βάσεων εποχικού προσωπικού των Εκπαιδευτικών μονά−
δων και του προσωπικού των τμημάτων μετεκπαίδευσης 
του Ν. 1077/1980.

2. Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, ορίζεται αρμόδιο 
για τα θέματα σχετικά με την επισκευή, συντήρηση, 
φύλαξη και καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων 
των ως άνω Εκπαιδευτικών μονάδων. 

Άρθρο  2
Διεύθυνση Οικονομικού

1. Το Τμήμα Μισθοδοσίας και Εκκαθάρισης Δαπανών, 
ορίζεται αρμόδιο για τα θέματα σχετικά με την Μισθο−
δοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Εκπαιδευ−
τικών μονάδων του καταργηθέντος ΟΤΕΚ.

2. To Τμήμα Συμβάσεων – Προμηθειών και Περιουσί−
ας, ορίζεται αρμόδιο για τις πάσης φύσεως προμήθει−
ες αγαθών και υπηρεσιών των ως άνω Εκπαιδευτικών 
μονάδων και γενικότερα όλα τα θέματα οικονομικής 
λειτουργίας των περιφερειακών Υπηρεσιών.

Άρθρο  3
Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού

1. Το Τμήμα Εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ και Α.Ε, ορίζεται αρμό−
διο για τα θέματα εισαγωγής, φοίτησης, μεταγραφής, 
διαγραφής, επανεγγραφής, κατάταξης, τίτλων αποφοί−
τησης, προγραμμάτων σπουδών, πρακτικής άσκησης και 
κάθε άλλο συναφές θέμα για τις Ανώτερες Σχολές, τις 
Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ), τα Ινστιτούτα επαγ−
γελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Ξεναγών.

2. Το Τμήμα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
ορίζεται αρμόδιο για:

α) Την υλοποίηση των ταχύρρυθμων προγραμμάτων 
κατάρτισης αρχαιολόγων και ιστορικών στο επάγγελμα 
του Ξεναγού.

β) Την υλοποίηση προγραμμάτων του Ν. 1077/1980 
(ΦΕΚ225/Α) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ 29/Α), πλην όσων έχουν 
ενταχθεί στο ΕΣΠΑ.

Άρθρο  4
 Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων 

Το Τμήμα Επιχειρησιακών προγραμμάτων, ορίζεται 

αρμόδιο για την υλοποίηση προγραμμάτων του πρώην 
ΟΤΕΚ που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, για μετεκπαίδευση 
εργαζομένων.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

    F 
 Αριθμ. 1418 (5)

Καθορισμός του τύπου υπηρεσιακής σφραγίδας 
Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. 

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 7 του Ν. 48/1975 «Περί της Εθνικής Ση−

μαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελληνικής Δη−
μοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων δημοσίαν εν 
γένει υπηρεσίαν, του τύπου των σφραγίδων των Δημοσίων 
Αρχών και των εγγράφων τούτων» (ΦΕΚ Α΄ 108).

β) Του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 (ΦΕΚ Α΄ 16) «Κατάρ−
γηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου 
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα – Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας για το συντονισμό του Κυβερνητικού έρ−
γου και άλλες διατάξεις» 

γ) Του Ν. 3105/2003 (ΦΕΚ Α΄ 29) «Τουριστική εκπαί−
δευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και 
άλλες διατάξεις». 

δ) Του Π.Δ. 149/2005 άρθρο 16 «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α/22−08−2005).

ε) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ112/Α/13−07−2010).

στ) Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
141/Α/21.06.2012) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2012 
(ΦΕΚ 160/Α/10−08−2012).

ζ) Του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/21−06−2012).

2. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε όπως, κάθε εκπαιδευτική μονάδα του 
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
που με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4109/2013 
συγχωνεύθηκε στο Υπουργείο Τουρισμού ως περιφε−
ρειακή του Υπηρεσία, έχει ιδίαν σφραγίδα. Ο τύπος και 
το περιεχόμενο αυτής θα είναι ο προβλεπόμενος από 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 48/1975.

2. Η φύλαξη της σφραγίδας αυτής ανατίθεται στον 
Προϊστάμενο κάθε εκπαιδευτικής μονάδας (ΑΣΤΕ, ΕΠΑΣ, 
ΙΕΚ, Σχολή Ξεναγών). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
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    Αριθμ. 76 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2761/7−4−2011 (ΦΕΚ 690 Β/29−

4−2011) απόφασης Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης «Ανάθεση καθη−
κόντων Ληξιάρχων στο Δήμο Νάουσας Ν. Ημαθίας».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 280 και 283 παρ. 4 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7−6−2010): «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του άρθρου 24 παρ. 1 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 
Α/27−12−2010): «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Μακεδονίας − Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 344/1976 
(ΦΕΚ 143 Α/11−6−1976): «Περί ληξιαρχικών πράξεων».

4. Την υπ’ αριθμ. Φ. 127080/57460/10 (ΦΕΚ 1984 Β/22−
12−2010): «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων 
που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον 
ν.3852/2010 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του 
Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄): «Κωδικοποίηση της νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 2761/7−4−2011 (ΦΕΚ 690 Β/29−4−2011) 
απόφασή μας, με την οποία αναθέσαμε καθήκοντα Λη−
ξιάρχων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νάουσας, 
σε υπαλλήλους του Δήμου, μεταξύ των οποίων και στην 
Πασχαλίδου Βασιλική του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικού, με βαθμό Δ΄, στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων.

7. Την υπ’ αριθμ. 36618/31−12−2012 εισήγηση Δημάρχου 
Νάουσας, με την οποία προτείνεται η ανάθεση καθηκό−
ντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων, στην 
υπάλληλο του Δήμου Νάουσας Σταυριανίδου Κυριακή 
του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ΄, σε 
αντικατάσταση της Πασχαλίδου Βασιλικής, λόγω φόρ−
του εργασίας που καθιστά αδύνατη την άσκηση από 
αυτή και τοιν καθηκόντων Ληξιάρχου.

8. Την υπ’ αριθμ. 623/9−1−2012 βεβαίωση του Οικονομι−
κού Τμήματος Δήμου Νάουσας, ότι για την κάλυψη της 
δαπάνης ύψους 1.500,00 ευρώ που προκαλείται, θα προ−
βλεφθεί ανάλογη πίστωση στον Κ.Α. 10.6012 «Αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοι−
βές», του υπό κατάρτιση προϋπολογισμού έτους 2013 του 
Δήμου και ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν στους 
αντίστοιχους προϋπολογισμούς των επομένων ετών.

9. Την υπ’ αριθμ. οικ.684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88 Β/31−1−2011) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, με θέμα την παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε για τους ανωτέρω λόγους, την υπ’ αριθμ. 
2761/7−4−2011 απόφασή μας, περί ανάθεσης καθηκόντων 
Ληξιάρχων στο Δήμο Νάουσας Ν. Ημαθίας ως προς την 
παράγραφο 2 του αποφασιστικού της μέρους, η οποία 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2 Σταυριανίδου Κυριακή του Νικολάου, κλάδου ΔΕ Δι−
οικητικού με βαθμό Γ΄, στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμίων».

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. 2761/7−4−2011 απόφασή μας, 
ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 17 Ιανουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
          Αριθμ. 1610 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του ειδικού Γραμ−

ματέα – Πρακτικογράφου του Δημοτικού Συμβουλί−
ου του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Tις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 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 υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 362/2011 απόφαση Δημάρχου περί ανά−

θεσης καθηκόντων ειδικού Γραμματέα – Πρακτικογράφου 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας.

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012,
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−

πάνη ύψους 1.320,00€ εις βάρος του Κ.Α. 10.6011 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013, αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση έτους 2013 έως 
είκοσι (20) ώρες το μήνα, για το διάστημα έως 31/12/2013, 
για τον υπάλληλο του Δήμου που ασκεί καθήκοντα ει−
δικού Γραμματέα – Πρακτικογράφου του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ηγουμενίτσας πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηγουμενίτσα, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ

    F 
 Αριθμ. 1611 (8)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
του Ληξιάρχου του Δήμου Ηγουμενίτσας.  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

Ν. 3852/2010.
2. Tις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 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 υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Την υπ’ αριθμ. 7115/7/11/2006 απόφαση της Περιφέ−

ρειας Ηπείρου περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου 
του Δήμου Ηγουμενίτσας.

7. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012,
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8. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται δα−
πάνη ύψους 1.560,00€ εις βάρος του Κ.Α. 00.6136 του 
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013, αποφασίζει:

Εγκρίνει την υπερωριακή απασχόληση έτους 2013 έως 
είκοσι (20) ώρες το μήνα, για το διάστημα έως 31/12/2013, 
για την υπάλληλο του Δήμου που ασκεί καθήκοντα λη−
ξιάρχου πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΟΣ  



3392 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02001372901130008*

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