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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   53934/2117 (1)
Απαγόρευση θήρας έως 31.07.2014, σε έκταση δέκα χι−

λιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 στρ.), περι−
φέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. 
Κοιν. Γότιστας Δήμου Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιω−
αννίνων, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης 
που απαγορευόταν το κυνήγι έως την 31.07.2013 με 
την υπ’ αριθμ. 1678/09.09.2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30.09.2011) 
απόφασής μας. 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις Διατάξεις: 
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης και ειδικότερα του άρθρου 280».

1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασι−
κού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 
του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18.12.1985) 
κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπα−
νίδας».

3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01.07.1994 δ/γή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερει−
ακές αρχές κ.λπ.».

5. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθμ. 2133/09.07.2008 (ΦΕΚ Β΄/14682/ 
29.07.2008) απόφασή μας «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου 
όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση 
(18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμ−
μάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και 
Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας, 
Νομού Ιωαννίνων».

7. Την υπ’ αριθμ. 1678/09.09.2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30.09.2011) 
απόφαση μας «Περί Ανανέωσης απαγόρευσης Κυνη−
γίου όλων των θηραμάτων, για δύο (2) ακόμη χρόνια σε 
έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε 
στρεμμάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας 
και Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτι−
δας, Νομού Ιωαννίνων».

8. Το υπ’ αριθμ. 64/10.06.2013 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί ανανέωσης απαγόρευσης 
κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».

9. Το υπ’ αριθμ. 428/04.07.2013 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγε−
τικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης απαγόρευ−
σης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».

10. Το υπ’ αριθμ. 37167/3941/23.07.2013 έγγραφο του 
Δασαρχείου Ιωαννίνων, σχετικό με την ανανέωση απα−
γόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.

11. Το υπ’ αριθμ. 10754/09.09.2013 έγγραφο του Δήμου 
Μετσόβου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της 
εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
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12. Το υπ’ αριθμ. οικ. 87006/687/09.09.2013 έγγραφο 
της Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικό με την ανανέωση 
απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.

13. Το από 11.09.2013 έγγραφο του Προέδρου της Τοπ. 
Κοιν. Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών σχετικό με την ανα−
νέωση απαγόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.

14. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές 
συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και αναπαρα−
γωγή του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι, η 
πανίδα παρά την παρέλευση των πέντε ετών απαγό−
ρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, 
προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός.

15. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών από 
τις Δασικές Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων σε συνερ−
γασία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, που αφορούν 
στον σχεδιασμό ενός δικτύου απαγορεύσεων σε επί−
πεδο Νομού, με την εκπόνηση μελετών και ερευνών 
για τον πληθυσμό των θηραμάτων, την βελτίωση των 
βιοτόπων κ.λπ., με στόχο την προστασία, αειφορική δια−
χείριση και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αρμονική άσκηση των 
συμβατών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που ασκούνται 
σε αυτά, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων, σε 
έκταση δέκα χιλιάδων εξακοσίων στρεμμάτων (10.600 
στρ.) μέχρι 31.07.2014, περιφέρειας Τοπ. Κοιν. Μάζιας 
Δήμου Ιωαννιτών και Τοπ. Κοιν. Γότιστας Δήμου Με−
τσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων που απεικονίζεται 
στο συνημμένο στην παρούσα απόσπασμα χάρτη με 
κλίμακα 1:50.000, η οποία αποτελεί τμήμα ευρύτερης 
έκτασης που απαγορευόταν το κυνήγι έως την 31.07.2013 
με την υπ’ αριθμ. 1678/09.09.2011 (ΦΕΚ Β΄/2200/30.09.2011) 
απόφασής μας.

Τα όρια της προς απαγόρευση έκτασης έχουν ως 
ακολούθως: 

Αρχίζουν από τη θέση «Αναψυκτήριο» του υψώματος 
«Δρίσκου» επί της Εθνικής οδού Ιωαννίνων − Μετσόβου 
και με κατεύθυνση Νοτιοανατολική ακολουθούν τον 
δασόδρομο κατά μήκος της ράχης Δρίσκου μέχρι τη 
θέση «Εικόνισμα». Από εκεί κατέρχονται τον αγροτικό 
δρόμο έως τον κλωβό προσαρμογής απελευθέρωσης 
θηραμάτων του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιωαννίνων. Στη 
συνέχεια ανέρχονται τον αγροτικό δρόμο έως τη βρύση 
του συνοικισμού «Παλιογκορίτσα». Από εκεί κατέρχονται 
τη ροή του ρέματος «Μουρλά» έως ότου συναντήσουν 
τον αγροτικό δρόμο δίπλα στον ποταμό «Άραχθο» και 
τον ακολουθούν με κατεύθυνση Βόρεια έως το ρέμα 
«Ζιώγα». Από το σημείο αυτό και με κατεύθυνση Βόρεια, 
παρακάμπτοντας τις αγροτικές κατοικίες, συναντούν 
τη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Μετσόβου 
Ιωαννίνων με τη νέα εθνική οδό. Στην συνέχεια ακολου−
θούν Δυτικά την παλαιά εθνική οδό Μετσόβου − Ιωαννί−
νων έως ότου συναντήσουν τη θέση «Αναψυκτήριο» του 
υψώματος «Δρίσκου», από όπου άρχισαν.

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

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές 
που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του 
Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 
3 της υπ’ αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 13 Σεπτεμβρίου 2013 

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
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      Αριθμ. 1242 (2)
Τριετής απαγόρευση κυνηγίου (από 14.10.2013 έως 

14.10.2016) στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτά−
σεων του Δήμου Φαιστού.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/75 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 «Περί Δασικού 
Κώδικα».

2. Το Ν. 2026/92 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/23.3.1992) άρθρο 1 παρ. 1 
και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της 
Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

4. Το Π.Δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.

5. Την υπ’ αριθμ. 373/27.1.2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί 
«Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής “Με Εντολή Γε−
νικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων 
πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23.3.2011).

6. Το υπ’ αριθμ. 78006/2538/1.7.1994 έγγραφο Υπ. 
Γεωργίας (τμήμα β΄ Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών 
και θήρας).

8. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοι−
νή απόφαση των Υφ/ργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16.12.96 
κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και Γεωργίας.

9. Το υπ’ αριθμ. 6875/6.9.2013 έγγραφο της Δνσης Δα−
σών Ηρακλείου, σύμφωνα με το οποίο εισηγείται την 
(ορισμένου χρόνου) τριετή απαγόρευση του κυνηγιού 
στην ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του 
Δήμου Φαιστού (από 14.10.2013 έως 14.10.2016). Η πε−
ριοχή που προτείνεται για απαγόρευση κυνηγιού, θα 
λειτουργεί σαν χώρος καταφυγίου για τα θηράματα 
και γενικά την άγρια ζωή, έτσι ώστε οι πληθυσμοί τους 
να ανακάμψουν γρηγορότερα και να εμπλουτίσουν τις 
καμένες εκτάσεις, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι: από 14.10.2013 έως 14.10.2016, στην 
ευρύτερη περιοχή των καμένων εκτάσεων του Δήμου 
Φαιστού. Τα όρια της προτεινόμενης έκτασης ορίζονται 
όπου είναι δυνατόν με δρόμους ώστε να είναι σαφής 
και προσδιορισμένη η περίμετρός της, για τον καλύτερο 

έλεγχό της. Το εξωτερικό όριο της περιοχής ορίζεται 
ως εξής: «Ξεκινάει ανατολικά του οικισμού της Πόμπιας, 
ακολουθεί τον δρόμο προς Αληθινή, στη συνέχεια με 
προσανατολισμό, νότιο−ανατολικό ακολουθεί χωματό−
δρομο μέχρι να φτάσει με νοητή γραμμή στα όρια του 
πρανούς ανατολικά της κορυφής Τρύπα, και καταλήγει 
στην περίφραξη του δάσους Τρυπητών (Απεζανών) η 
οποία αποτελεί και το ανατολικό της όριο. Στη συνέ−
χεια ακολουθεί τα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής 
(ΚΑΖ) περιοχής Αντισκαρίου, μέχρι να φτάσει στην Μονή 
Απεζανών, όπου με κατεύθυνση νότια, ακολουθεί χωμα−
τόδρομο μέχρι να συναντήσει παρακείμενο ρέμα, που 
είναι και το όριο της έκτασης νότια, σχεδόν παράλληλο 
με τον δρόμο που οδηγεί στο Αντισκάρι, βόρεια της 
κορυφής Αντισκάρι. Στη συνέχεια, ακολουθεί μικρό χω−
ματόδρομο, μέχρι να συναντήσει παρακείμενο ρέμα, που 
είναι και το όριο της έκτασης μέχρι να συναντήσει τον 
δρόμο που οδηγεί στο Αντισκάρι. Από το Αντισκάρι, με 
κατεύθυνση δυτική, ακολουθεί τον αμαξωτό, μέχρι να 
συναντήσει χωματόδρομο που οδηγεί στα Πηγαϊδάκια 
με κατεύθυνση δυτικά και βόρεια. Στη συνέχεια, ακολου−
θεί χωματόδρομο που οδηγεί στην Μονή Οδηγήτριας, με 
κατεύθυνση δυτική. Στη συνέχεια, κοντά στην περιοχή 
Λουμπέρτου, με νοητή γραμμή και κατεύθυνση βόρεια, 
ενώνεται με την κορυφή Λισταροκορφή. Στη συνέχεια 
με κατεύθυνση βόρειο−δυτική καταλήγει στον οικισμό 
Λίσταρο. Από τον Λίσταρο ακολουθεί τον χωματόδρομο 
που οδηγεί στην Πόμπια, από όπου και ξεκίνησε.

Η παραπάνω έκταση έχει εκτυπωθεί σε χάρτη με υπό−
βαθρο ορθοφωτοχάρτη της Κτηματολόγιο κλίμακας 
1:40.000. Τα όρια της έκτασης έχουν αποτυπωθεί με 
βάση το υπόβαθρο των πρόσφατων ορθοφωτοχαρτών 
κλίμακας 1:5.000 και είναι σχετικά ακριβή.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, προτείνουμε την 
απαγόρευση κυνηγιού στην χαρτογραφημένη περιοχή 
όπως αυτή φαίνεται στους πρόσφατους ορθοφωτοχάρ−
τες, εμβαδού 21.802 στρεμμάτων για χρονικό διάστημα 
3 ετών, με πιθανή παράτασή του, έπειτα από εισήγηση 
του Γραφείου Θήρας και συνεκτίμηση των συνθηκών 
μετά την παρέλευση της τριετίας». Η Δ/νση Δασών 
Ηρακλείου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής 
Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας, μετά την δη−
μοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 17 Σεπτεμβρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπλ. Διευθύντρια
ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 34301



34302 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

      Αριθμ. 12274 (3)
Καθορισμός της αμοιβής των πλοηγών στους λιμένες 

περιοχής δικαιοδοσίας Υπολιμεναρχείου Σητείας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997) 
«Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Π.Δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α΄/06.10.1986), του άρθρου 3 του 
Ν. 1235/1982 (ΦΕΚ 26/Α΄/03.03.1982) και του Ν. 2218/1994 
(ΦΕΚ 90/Α΄/13.06.1994).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.Δ. 187/1973 «Κώδι−
κας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/Α΄/03.10.1973).

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα Σητείας (ΦΕΚ 336/Β΄/09.05.1989).

6. Την ανάγκη καθορισμού της αμοιβής των πλοηγών 
για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, στις περιπτώσεις 
που απαιτείται η πλοήγηση πλοίων από πλοιάρχους 
καταπλεόντων, αποπλεόντων ή μεθορμιζομένων πλοίων, 
λόγω έλλειψης πλοηγικού σταθμού στους λιμένες περι−
οχής δικαιοδοσίας Υπολιμεναρχείου Σητείας.

7. Την υπ’ αριθμ. 03/11.04.2013 απόφαση του Λιμενάρχη 
Σητείας, με θέμα «Πλοήγηση πλοίων στους λιμένες περιο−
χής δικαιοδοσίας Υ/Χ Σητείας» (ΦΕΚ 981/Β΄/23.04.2013).

8. Το αριθμ. πρωτ. 2672/8411/13/06.09.2013 έγγραφο του 
Υπολιμεναρχείου Σητείας, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στην υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. 07/13/06.09.2013 από−
φαση του Λιμενάρχη Σητείας, που αφορά στην αμοιβή 
των πλοηγών για τους λιμένες περιοχής δικαιοδοσίας 
Υ/Χ Σητείας, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την αμοιβή των πλοηγών για την πλοή−
γηση των πλοίων στους λιμένες περιοχής δικαιοδοσίας 
Υ/Χ Σητείας για κάθε είσπλου, έκπλου ή μεθόρμιση σε 
πενήντα (50) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 25% 
για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες (από 18:00 
έως 06:00 της επόμενης ημέρας) και κατά τις μη εργά−
σιμες ημέρες και εθνικές ή τοπικές εορτές.

2. Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Ηράκλειο, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΑΚΗΣ 

   F 
 Αριθμ. 12593 (4)
Υπέρβαση ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κί−

νησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρεσιών ΠΑΜ−Θ 
οικονομικού έτους 2013.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010): 

Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
(ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων 
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις». 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 
21/Α΄) «Κώδικας Ν.Α.». 

5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/9.9.1999)«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη 
Δημόσια Διοίκηση μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορί−
στου χρόνου και άλλες διατάξεις». 

6) Το υπ’ αριθμ. 2056731/6145/0022/4.2.1998 έγγραφο 
του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους. 

7) Τις υπ’ αριθμ. 2091831/12894/0022/4.2.1998 και 
2/66700/0022/30.8.1999 κοινές υπουργικές αποφάσεις 
των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας. 

8) Την με αριθμ. 4686/26.4.2012 απόφαση του Γ.Γ. της 
Αποκ. Διοικ/σης Μακεδονίας − Θράκης σχετικά με το 
ανώτατο όριο Ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλή−
λων υπηρετούντων στις Π.Ε. της Π.Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1617/Β΄/ 
10.5.2012). 

9) Το υπ’ αριθμ. 5960/11.4.2013 απόφαση Τμ. Διοικητι−
κού − Οικονομικού Ν. Ροδόπης. 

10) Το υπ’ αριθμ. Δ.Δ.3194/01.08.2013 έγγραφο της 
Π.Α.Μ.−Θ. Τμ. Προσωπικού ΠΑΜ−Θ.

11) Τα υπ’ αριθμ. Δ.Ο.1926/16.5.2013 και Δ.Ο. 2392/20.6.2013 
αποφάσεις ανάληψης Δ/νσης Οικονομικού ΠΑΜ−Θ συνο−
λικού ύψους 2.850,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Αυξάνουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός Έδρας των 
παρακάτω υπαλλήλων των υπηρετούντων στις Π.Ε. 
της Περιφέ ρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης 
ως εξής:

Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας ΠΑΜ−Θ

ΑΡΙΘ−
ΜΟΣ 

ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕ−
ΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ

2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 20 ΗΜΕΡΕΣ

1 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε 20 ΗΜΕΡΕΣ

Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Έβρου

ΑΡΙΘ−
ΜΟΣ 

ΥΠΑΛ−
ΛΗΛΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΠΙ−
ΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ ΚΙ−

ΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΔΡΑΣ ΚΑΤΑ

1 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ TE 20 ΗΜΕΡΕΣ

1 ΗΛΕΚΤΡΩΝΙΚΩΝ TE 20 ΗΜΕΡΕΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Κομοτηνή, 20 Αυγούστου 2013 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 
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    Αριθμ. 2646 (5)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης και εργασίας 

τις εξαιρέσιμες ημέρες − Αργίες − Κυριακές και νυ−
χτερινές ώρες υπαλλήλων των Διευθύνσεων Δημό−
σιας Υγείας ΠΑΜΘ, Κοινωνικής Μέριμνας ΠΑΜΘ, Δη−
μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ροδόπης.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.Α΄/2003) «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και OTA και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α΄/15.3.2010).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/2004 απόφαση (ΦΕΚ 215/
Β΄/5.2.2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

5. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/16606/0022/24.4.2009 εγκύ−
κλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) όπως ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 
263/Α΄/2007).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 20, κεφάλαιο 2ο του 
Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. 
2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης 
Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

9. Την ανάγκη κάλυψης συσσωρευμένων υπηρεσιακών 
αναγκών οι οποίες σε είναι δυνατόν να διεκπεραιω−
θούν στα πλαίσια του κανονικού ωραρίου και εντός των 
κανονικών εργασίμων ημερών, δεδομένου ότι υπάρχει 
σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού για τη στελέχωση 
των υπηρεσιών των Διευθύνσεωv της Γενικής Διεύθυν−
σης Δημόσιας Υγείας της έδρας της ΠΑΜΘ καθώς και 
αυξημένες αρμοδιότητες και φόρτου εργασίας.

10. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των πα−
ραπάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι οκτώ (8) 
υπάλληλοι των ανωτέρω Διευθύνσεων ασχολήθηκαν 
και εξακολουθούν να ασχολούνται πέραν του κανονι−
κού ωραρίου εργασίας, αλλά και εξαιρέσιμες ημέρες, 
Αργίες − Κυριακές και νυχτερινές ώρες δεδομένου ότι 
δεν είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός 

του κανονικού ωραρίου εργασίας και των κανονικών 
εργασίμων ημερών.

11. Το γεγονός ότι για τις ανωτέρω απασχολήσεις 
των έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον Προϋ−
πολογισμό του οικονομικού έτους 2013 στον ειδικό φο−
ρέα 0151 και ΚΑΕ 0511 και 0512 της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας ΠΑΜΘ.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3806/13.03.2013 έγγραφο του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

13. Την υπ’ αριθμ. 3806 απόφαση Γενικού γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ΦΕΚ 
951/19.04.2013 τ.Β΄, εγκρίνουμε:

α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή, κατά τις απογευματινές ώρες μηνών ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ − 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ − ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, για οκτώ (8) συνολικά 
υπάλληλους των τριών Διευθύνσεων της Γενικής Διεύ−
θυνσης Υγείας της έδρας της ΠΑΜΘ.

β) Την καθιέρωση εργασίας σε εξαιρέσιμες ημέρες, 
Αργίες, Κυριακές και Νυχτερινή εργασία μηνών ΟΚΤΩ−
ΒΡΙΟΥ − ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ − ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013, για οκτώ (8) 
συνολικά υπαλλήλους των τριών Διευθύνσεων της Γε−
νικής Διεύθυνσης Υγείας της έδρας της ΠΑΜΘ.

γ) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται 
κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες τον μήνα για 
κάθε υπάλληλο, ήτοι 160 ώρες (8*20) το μήνα και για 
τις εξαιρέσιμες ημέρες − Αργίες − Κυριακές και Νυχτε−
ρινή εργασία σε δέκα έξι (16) ώρες τον μήνα για κάθε 
υπάλληλο, ήτοι 128 ώρες (8*16) το μήνα για οκτώ (8) συ−
νολικά υπαλλήλους των τριών Διευθύνσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Υγείας της έδρας της ΠΑΜΘ.

δ) Για τις τρεις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης 
Υγείας της έδρας της ΠΑΜΘ, θα εκδοθεί απόφαση συ−
γκρότησης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης κα−
θώς και για τις εξαιρέσιμες ημέρες − Αργίες − Κυριακές 
και Νυχτερινή εργασία, από την εκάστοτε Διεύθυνση 
στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέ−
χοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το 
χρονικό διάστημα και οι ώρες και μέρες απασχόλησης 
για τον κάθε ένα, κατά μήνα.

ε) Οι Προϊστάμενοι των τριών Διευθύνσεων θα βεβαιώ−
νουν την υπερωριακή απασχόληση καθώς και για τις 
εξαιρέσιμες ημέρες − Αργίες − Κυριακές και Νυχτερινή 
εργασία των υπαλλήλων και θα τηρείται ειδικό βιβλίο 
για το παρασχεθέν έργο.

στ) Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογί−
ζεται να ανέλθει στο ποσό των πέντε χιλιάδων οκτακο−
σίων ευρώ 5.800,00 συνολικά, για το τους μήνες ΟΚΤΩ−
ΒΡΙΟ−ΝΟΕΜΒΡΙΟ−ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2013 και θα καλυφθεί 
από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους 2013, Ειδικού Φορέα 0151, ΚΑΕ 0511 (3.000,00 ευρώ) 
και 0512 (2.800,00 ευρώ). 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 12 Σεπτεμβρίου 2013 

Ο Περιφερειάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024192709130008*

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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