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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 11893/2η ΔΚΒΠ/599/Φ.14.3 (1)
  Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 9104/ 

440/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην 
αγορά ειδών πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159 Β΄), ως προς το 
σημείο 4 του Παραρτήματος Ι αυτής, για την προσαρ−
μογή της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 47 της 
Οδηγίας 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθε−
σιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότη−
τα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση).

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ−

μογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/83), όπως 
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τροποποιήθηκε από το 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1994 (ΦΕΚ 
70/Α΄/94), το άρθρο 2 παρ. 1 περ. η και το άρθρο 3 του 
Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε το τελευταίο με το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/90) σε συνδυασμό με 
την παρ. 1 του αρ. 22 του Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α΄/16.02.1987) 
«Μέσα και όργανα αναπτυξιακής Πολιτικής. Προγραμματι−
κές συμφωνίες και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επεν−
δύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα προγράμματα, 
τροποποίηση του Ν. 1262/1962 και άλλες διατάξεις».

2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα».

3. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». (Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (Α΄ 143), 94/2012 (Α΄149) 
98/2012 (Α΄160) και 118/2013 (Α΄ 152).

4. Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Οργά−
νωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το Π.Δ. 
396/89 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργανισμός της Γενικής Γραμ−
ματείας Βιομηχανίας» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/Α/95) 
«Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89».

5. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(ΦΕΚ 152 /Α/ 25.6.2013).

6. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός των Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και των Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25.6.2013).

7. Την υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26−6−13 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κ. Χατζηδάκη για 
την «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυ−
ξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά». (ΦΕΚ 
1653/Β/2013)

8. Την υπ’ αριθμ. 9104/440/2010 Κοινή Υπουργική Από−
φαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
οδηγία 2007/23/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών 
πυροτεχνίας» (ΦΕΚ 1159 Β1).

9. Την Οδηγία 2013/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νο−
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμό−
τητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (αναδιατύπωση) 
και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρθρου 47 αυτής.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
(Παράρτημα Ι, σημείο 4 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ)

Το σημείο 4 του παραρτήματος Ι της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 9104/440/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα είδη πυροτεχνίας δεν πρέπει να περιέχουν πυ−
ροκροτητές, εκτός από μαύρη πυρίτιδα και συστατικά 
που δημιουργούν λάμψεις με εξαίρεση τα είδη των κα−
τηγοριών P1, P2, Τ2 και τα πυροτεχνήματα της κατηγο−
ρίας 4 που πληρούν τους ακόλουθους όρους:

α) ο πυροκροτητής δεν μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα 
από το είδος πυροτεχνίας.

β) για την κατηγορία Ρ1, το είδος πυροτεχνίας δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ως πυροκροτητής ή δεν μπορεί 
να προκαλέσει, με βάση τη σχεδίαση και την κατασκευή 
του, έκρηξη σε δευτερεύουσες εκρηκτικές ύλες.

γ) για τις κατηγορίες 4, Τ2 και Ρ2, το προϊόν δεν είναι 
σχεδιασμένο και δεν προορίζεται για να λειτουργήσει 
ως πυροκροτητής ή, αν είναι σχεδιασμένο για πρόκληση 
ανάφλεξης, δεν μπορεί με βάση τη σχεδίαση και την 
κατασκευή του να προκαλέσει έκρηξη σε δευτερεύου−
σες εκρηκτικές ύλες.»

Άρθρο 2
(άρθρο 47 της Οδηγίας 2013/29/ΕΕ)

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από την 4η Ιουλίου 2013. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. Υ10α/Γ.Π.68615 (2)
    Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη συμμετοχή δημάρχων, 

αντιδημάρχων και προέδρων δημοτικών συμβουλίων 
στο πρόγραμμα εφημεριών νοσοκομείων.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4071/2012 
(ΦΕΚ 85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ»

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες συμμετοχής δημάρχων, αντιδημάρχων και προέ−
δρων δημοτικών συμβουλίων στο πρόγραμμα εφημεριών 
των νοσοκομείων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 10 του άρθρου 7 του Ν.4071/2012.

Άρθρο 2

1. Επιτρέπεται η συμμετοχή δημάρχων, αντιδημάρχων 
και προέδρων δημοτικών συμβουλίων, οι οποίοι είναι 
ιατροί του Ε.Σ.Υ., ανεξάρτητα αν τελούν στην προβλε−
πόμενη από το άρθρου 93 του Ν.3852/2010 ειδική άδεια, 
στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου, πλην Αττι−
κής και Θεσσαλονίκης, ή του κέντρου υγείας στο οποίο 
υπηρετούν, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πραγμα−
τικές ανάγκες.

2. Ο Συντονιστής Διευθυντής της αντίστοιχης υπηρεσί−
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ας του νοσοκομείου βεβαιώνει τη σχετική ανάγκη συμ−
μετοχής τους στο πρόγραμμα εφημεριών και υποβάλλει 
εισήγηση προς έγκριση στον Αναπληρωτή Διοικητή του 
νοσοκομείου, ή στον Διοικητή για τα Νοσοκομεία που 
έχουν 399 ή λιγότερες κλίνες.

3. Η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών καθο−
ρίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.3205/2003 
(ΦΕΚ 297 Α΄) όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ − ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/69426 (3)
    Υπαγωγή φαρμακευτικού σκευάσματος στις διατάξεις 

του ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν.4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 74/Α/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του 
ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» 
(ΦΕΚ 103/Α/25−05−2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/2007 
«Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγ−
μάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της 
εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α/10−
08−2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2γ εδ. 3 του 
Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10−03−2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 
(ΦΕΚ 141/Α/21−06−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 και 3 του 
ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02−03−2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές 
στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθ. οικ. 3402/03−07−2013 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/
Β/03−07−2013) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υγείας, Αντώνιο Μπέζα».

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 46822/04−07−2013 απόφαση του 
Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας παραγωγής αποκλειστικά 
για εξαγωγή του φαρμακευτικού προϊόντος Fentanyl 
Pharmabide (διαδερμικό έμπλαστρο 25μg/h, 50μg/h, 
75μg/h, 100μg/h).

8. Το από 19−07−2013 (αριθ. πρωτ. 69426/22−07−2013) 
αίτημα της Εταιρείας Lavipharm S.A.

9. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία αριθ. 1/10−09−2013.

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

Την υπαγωγή του φαρμακευτικού σκευάσματος 
Fentanyl Pharmabide (Transdermal Patch 25μg/h, 50μg/h, 
75μg/h, 100μg/h με δραστική ουσία Fentanyl) στον Πίνακα 

Γ΄ των διατάξεων του ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων 
ουσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. ΔΥΓ3γ/82606 (4)
    Υπαγωγή κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευασμάτων 

στις διατάξεις του ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογό−
νων ουσιών. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 5 και 7 του ν.4139/2013 

«Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 74/Α/20−03−2013) και του άρθρου 1 παρ. 2 του 
ν.3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.)» 
(ΦΕΚ 103/Α/25−05−2006).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 148/2007 «Κω−
δικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων 
και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής 
νομοθεσίας για τα ναρκωτικά» (ΦΕΚ 191/Α/10−08−2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2γ εδ. 3 του 
Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/10−03−2000) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 85/2012 
(ΦΕΚ 141 /Α/21−06−2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 και 3 του 
ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02−03−2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές 
στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αριθ. οικ. 3402/03−07−2013 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1642/
Β/03−07−2013) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υγείας, Αντώνιο Μπέζα».

7. Τις υπ’ αριθ. 13705/22−02−2012 και 34670/16−05−2012 
Αποφάσεις του Ε.Ο.Φ. περί χορήγησης άδειας κυκλο−
φορίας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων 
Alzane (ενέσιμο διάλυμα 5mg/ml) και Dorbene Vet (ενέ−
σιμο διάλυμα 1 mg/ml)

8. Το από 04−09−2013 (αριθ.πρωτ.82606/04−09−2013) 
αίτημα της Εταιρείας Pfizer Hellas A.E.

9. Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ναρκωτικών, συ−
νεδρία αριθ. 1/10−09−2013.

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

Την υπαγωγή των κτηνιατρικών φαρμακευτικών σκευ−
ασμάτων Alzane (ενέσιμο διάλυμα 5mg/ml με δραστική 
ουσία Atipamezole) και Dorbene vet (ενέσιμο διάλυμα 1mg/
ml με δραστική ουσία Medetomidine) στον Πίνακα Ε΄ των 
διατάξεων του ν. 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ
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Αριθμ. 52534/43074 (5)
    Έγκριση της υπ’ αρ. 211/2012 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Αιγάλεω περί σύστασης προσωποπα−
γών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Αιγάλεω, σε 
συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/
14−11−2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές 
αποφάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Την υπ’ αρ. 670/2012 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) 
με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες Χρήστος 
Σαλίδης του Δημητρίου, Κωνσταντίνο Πανουσιάκη του 
Αναστασίου και Μαρία Κυριακή του Γεωργίου συνδέ−
ονται με το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Αιγάλεω», ως καθολικό διάδοχο του ΝΠΔΔ 
«Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αιγάλεω» με σύμβα−
ση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Το υπ’ αρ. πρωτ. 5718/13−06−2012 Πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά 
της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτα−
κτο) από οποιονδήποτε.

4. Την υπ’ αρ. 773/2012 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) με 
την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγων Κωνσταντίνος 
Τσόκαλης του Παύλου συνδέεται με το Δήμο Αιγάλεω 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, 
με χρόνο έναρξης την 31−12−1997.

5. Το υπ’ αρ. πρωτ. 6549/04−07−2012 Πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά 
της ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτα−
κτο) από οποιονδήποτε.

6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 46473/43300/16−01−2012 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με την οποία καταργήθηκε το ΝΠΔΔ «Δημοτικό Κέντρο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Αιγάλεω» και ο Δήμος Αι−
γάλεω καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτού, τόσο ως 
προς τις απαιτήσεις του, όσο και ως προς τις υποχρε−
ώσεις του (ΦΕΚ 691/Β/09−03−2012).

7. Την υπ’ αρ. 211/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Αιγάλεω περί σύστασης προσωποπαγών θέσεων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στον ΟΕΥ του Δήμου Αιγάλεω, σε συμμόρφωση προς 
τις ανωτέρω υπ’ αρ. 670/2012 και 773/2012 τελεσίδικες 
αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 211/2012 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αιγάλεω περί σύστασης προσωπο−
παγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Αιγάλεω, σε 
συμμόρφωση προς τις υπ’ αρ. 670/2012 και 773/2012 τε−
λεσίδικες αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, ως εξής :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
του Δημητρίου ΠΕ

Καθηγητών 
φυσικής 
αγωγής

1

ΠΑΝΟΥΣΙΑΚΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

του Αναστασίου
ΠΕ

Καθηγητών 
φυσικής 
αγωγής

1

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
του Γεωργίου ΠΕ

Καθηγητών 
φυσικής 
αγωγής

1

ΤΣΟΚΑΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

του Παύλου
ΔΕ Οδηγών 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον ορ−
γανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν 
λόγω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιον−
δήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 403.320,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί 
στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 
2013 σε βάρος των Κ.Α. 20.6041, 70.6041.101, 20.6054 και 
70.6054.101. 

Ανάλογη δαπάνη ύψους 481.096,00 € περίπου θα προ−
βλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών 
των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2375 (6)
     Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ.: 1885/18−7−2005 (ΦΕΚ 1176/

Β/24−8−2005) και 2407/21−7−2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18−8−2008) 
αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης κυνηγίου 
στη θέση «Πολυκάρπη» περιφέρειας Δήμου Τροιζηνίας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.177/75 «περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού Κωδικός».

β) της αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18−12−1985) 
κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πανίδας».

γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27−8−98) 
περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαρια−
σμών και άλλες διατάξεις».
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δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22−3−1993) «περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13−6−1994) περί «Ίδρυσης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων 
για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 
και άλλες διατάξεις».

στ) του αρθρ. 1 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση Περιφέρειας. 

ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του Ν.2081/92 (Φ.Ε.Κ.154/Α/10−9−1992).

2. Την αριθμ. οικ. 2944/2764/16−1−2013 (ΦΕΚ 172/Β/
31−1−2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν 
μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις 
απαγόρευσης κυνηγίου.

3. Τα αρθρ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

5. Την 1885/18−7−2005 (ΦΕΚ 1176/Β/24−8−2005) απόφαση 
μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων 
στην περιοχή «Πολυκάρπη» περιοχής Τροιζήνας και την 
2407/21−7−2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18−8−2008) απόφασή μας − 
παράτασής της για πέντε χρόνια μέχρι την 15−9−2013.

6. Την υπ’ αριθμ. 1554/29−8−2013 εισήγηση Δασαρχείου 
Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης 
του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκ−
μετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας 
πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 15−9−2018) 
την ισχύ των υπ' αριθμ.: 1885/18−7−2005 (ΦΕΚ 1176/B/
24−8−2005) και 2407/21−7−2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18−8−2008) 
αποφάσεων μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου όλων των 
θηραμάτων στην περιοχή «Πολυκάρπη» περιφέρειας Δή−
μου Τροιζηνίας.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 

F
Αριθμ. 2371 (7)
   Παράταση ισχύος των υπ’ αριθμ. 3844/16−9−2003 (ΦΕΚ 

1424/Β/2−10−2003) και 2406/21−7−2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18−
8−2008) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί Απαγόρευσης 
κυνηγίου στις περιοχές της νήσου Καλαυρίας Πό−
ρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Πόρου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν.177/75 

«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 86/69 περί Δασικού 
Κωδικός».

β) της αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18−12−1985) 
κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πανίδας».

γ) του άρθρου 57 Ν. 2637/1998 (Φ.Ε.Κ. 200/Α/27−8−98) 
περί «Σύστασης Οργανισμού πιστοποίησης λογαρια−
σμών και άλλες διατάξεις».

δ) του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α/22−3−1993) «περί καθορι−
σμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

ε) του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90/Α/13−6−1994) περί «Ίδρυσης 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων 
για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια 
και άλλες διατάξεις».

στ) του αρθρ. 1 του Ν. 2503/97 Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση Περιφέρειας.

ζ) του άρθρου 29 Α του Ν. 1668/86 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του Ν.2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10−9−1992).

2. Την αριθμ. οικ. 2944/2764/16−1−2013 (ΦΕΚ 172/Β/
31−1−2013) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
και εξουσία υπογραφής», σύμφωνα με την οποία δεν 
μεταβιβάζεται η εξουσία υπογραφής για αποφάσεις 
απαγόρευσης κυνηγίου.

3. Τα αρθρ. 6 και 280 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης»

4. Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

5. Την 3844/16−9−2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2−10−2003) απόφαση 
μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή Νήσου 
Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχεί−
ου Πόρου και την 2406/21−7−2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18−8−2008) 
απόφασή μας − παράτασής της για πέντε χρόνια μέχρι 
την 15−9−2013.

6. Την υπ’ αριθμ. 1142/29−8−2013 εισήγηση Δασαρχείου 
Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης 
του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή και εκ−
μετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας 
πανίδας της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για μία πενταετία (έως 15−9−2018) την 
ισχύ των υπ’ αριθμ. 3844/16−9−2003 (ΦΕΚ 1424/Β/2−10−
2003) και 2406/21−7−2008 (ΦΕΚ 1667/Β/18−8−2008) απο−
φάσεων μας περί Απαγόρευσης κυνηγίου στην περιο−
χή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας 
Δασαρχείου Πόρου.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 18154/190442 (8)
    Υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 60 ημερών κίνησης 

εκτός έδρας, κατά το έτος 2013, για τον υπάλληλο 
του κλάδου ΔΕ Οδηγών που εκτελεί καθήκοντα οδη−
γού του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν.3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄).

2. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 231 /Α΄) 
και ειδικότερα το άρθρο 24 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν.2685/1999, άρθρο 2 παρ. 3 «Κά−
λυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και 
εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄).

4. Το Ν. 2783/1999 «Συλλογικές συμβάσεις στη δημόσια 
διοίκηση κ.λπ. και ιδιαίτερα το άρθρο 25 παρ. 6 όπου 
ορίζεται ότι αντί των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 
της παραγράφου 3, άρθρου 2 του Ν.2685/1999 εκδίδεται 
αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμματέα 
της Οικείας Περιφέρειας προκειμένου για υπαλλήλους 
προκειμένου για υπαλλήλους που υπηρετούν στους ΟΤΑ 
α΄ & β.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας –Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α΄).

6. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του 
Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
131/Α΄) και ιδίως της παρ. 2 περ. θ του άρθρου 5 και της 
παρ. 2 περ. β του άρθρου 7.

8. Την αριθμ. 2896/17888/4−3−2011 απόφασή μας, όπως 
συμπληρώθηκε με την αριθμ. 12396/74048/7−7−2011 από−
φαση, με την οποία καθορίσαμε το ανώτατο όριο των 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων της Θεσσα−
λίας (ΦΕΚ 491/Β΄/28−2−2012).

9. Το υπ’ αριθμ. 5569/11−9−2013 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας.

10. Το γεγονός ότι ο υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας, του κλάδου ΔΕ Οδηγών έχει εξαντλήσει το ανώ−
τατο όριο των εξήντα (60) εκτός έδρας ημερών,  ενώ 
καλείται να μετακινηθεί καθημερινά λόγω αυξημένων 
υπηρεσιακών αναγκών (εκτελεί καθήκοντα οδηγού του 
Περιφερειάρχη Θεσσαλίας), αποφασίζουμε:

 Αυξάνουμε τον αριθμό μετακίνησης εκτός έδρας πέ−
ραν αυτών που εγκρίθηκαν με την αριθμ. 2896/17888/
4−3−2011 απόφασή μας και συμπληρώθηκε με την αριθμ. 
12396/74048/7−7−2011 απόφαση, κατά είκοσι (20) ημέρες 
για ένα (1) υπάλληλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κλά−
δου ΔΕ Οδηγών (καθήκοντα οδηγού του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας), που θα μετακινηθεί εκτός έδρας για τους 
λόγους που αναφέρονται στην παρ. 10 του σκεπτικού 
της παρούσας απόφασης.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για 

το έτος 2013, ύψους εξακοσίων ευρώ (600,00€), η οποία 
θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0711 του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 9 Οκτωβρίου 2013

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
Αριθμ. 3228/188176 (9)
   Λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης με την Επω−

νυμία «Φωτογραφικό Κέντρο Σκοπέλου» του Δήμου 
Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας. 

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95. (Δη−

μοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 269 όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα και 270 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας). (ΦΕΚ. Α 114/8−6−2006).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ. 2 του «Κώδικα 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργα−
να» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ. 98 τ.Α΄).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Τ.Α/
27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος»

6. Τις διατάξεις των άρθρων 225−228 κ'231 του Ν. 
3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 74895/30−12−2010 Εγκύκλιο: 60 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης κ' Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης περί «Ελέγχου νομιμότητας 
πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική κ' Πειθαρχική ευθύνη αιρετών 
μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπη−
ρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»)».

8. Την αριθμ. 120/1995 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σκοπέλου η οποία επικυρώθηκε με 
την αριθμ. ΕΣ 18367/29−08−1995 απόφαση του Νομάρχη 
Μαγνησίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος Β' 
αρ. 816/25−09−1995 βάσει της οποίας συστήθηκε η αμιγής 
δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία «Φωτογραφικό 
Κέντρο Σκοπέλου» του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 39/2011 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

10. Την αριθμ. 126/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σκοπέλου, σχετικά με τη λύση της 
ανωτέρω Επιχείρησης, διαπιστώνουμε:

Την αυτοδίκαιη λύση της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρη−
σης με την επωνυμία «Φωτογραφικό Κέντρο Σκοπέλου» 
του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας η οποία έχει συ−
σταθεί με την αριθμ. 120/1995 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σκοπέλου η οποία επικυρώθηκε 
με την αριθμ. ΕΣ 18367/29−08−1995 απόφαση του Νομάρ−
χη Μαγνησίας και η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ. Β΄ 
αρ. 816/25−09−1995 και την εκκαθάριση αυτής. 

Ακροτελεύτιο άρθρο − Κάλυψη δαπάνης

Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
6.150,00€ σε βάρος του Προϋπολογισμού Δήμου Σκο−
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πέλου οικονομικού έτους 2013, η οποία θα βαρύνει τον 
Κ.Α 10−6142.018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 10 Οκτωβρίου 2013

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ 

F
(10)

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/38753/ 1698/Π02/5/00
362/Ν.3299/2004/16−05−2012 απόφασης υπαγωγής 
επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥ−
ΛΑ» στις διατάξεις του Ν.3299/04 όπως ισχύει και 
αφορά τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου 

 Με την ΙΕ/119270/3560/Π02/5/00362/Ε/Ν.3299/04/15−10−2013 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας − 
Θράκης τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/38753/1698/Π02/5
/00362/Ν.3299/2004/16−05−2012 (ΦΕΚ 1918/τ.Β/15−06−2012) 
απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν.3299/04 της 
επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ» που 
αναφέρεται στην Ποιοτική αναδιάρθρωση γεωργικής 
εκμετάλλευσης στο Δ.Δ. Νέου Σιδηροχωρίου Δήμου 
Κομοτηνής Ν. Ροδόπης και εγκρίνεται ως συνολικό ενι−
σχυόμενο κόστος το ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων εβδομήντα ευρώ (105.770,00€), με ιδία συμμε−
τοχή ποσού πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα 
ευρώ (52.885,00€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί 
της συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης, με επιχορήγηση 
ποσού πενήντα δύο χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ 
(52.885,00€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% επί της 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δεν απαιτείται Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν.3299/2004, σύμφωνα με το άρθρο 
11 παρ. 5, το άρθρο 16 του Ν.3908/2011 και το άρθρο 9 
του Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειά.ρχης

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
F

Αριθμ. 15540 (11)
   Τροποποίηση της αριθμ. 78/31−1−2011 (ΦΕΚ 79/τ.Γ/

14−2−2011) απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. περί ανάθεσης 
ληξιαρχικών καθηκόντων του Δήμου Νέας Ζίχνης. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 6 του 

Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης», (ΦΕΚ 87Α/07−06−2010).

2 το Π.Δ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 235 Α/27−12−2010)

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ. 
2 και παρ. 4 εδάφιο γ' του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 
«περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως ισχύουν μετά την 
αντικατάστασή τους με τα άρθρα 9 παρ. 15 και 16 του 
Ν.2307/1995 (ΦΕΚ 113/Α/13−6−1995).

4. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης

5. Την αριθ. πρωτ. οικ.53844/10−7−2013 (ΦΕΚ 2017/ 
Β΄/16−08−2013) απόφαση μας περί «Ανάθεσης άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης και παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστάμενους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας−Θράκης»

6. Την αριθ. 78/31−1−2011 απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. περί 
ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων στο Δήμο Νέας Ζί−
χνης (ΦΕΚ 79/τ.Γ/14−2−2011)

7. Το αριθ.πρωτ. 11489/28−8−2013 έγγραφο του Δή−
μου Νέας Ζίχνης με το οποίο προτείνεται η ανάθε−
ση καθηκόντων ληξιάρχου στη Δημοτική Υπάλληλο 
Αβραμάκη Κυριακή του Γαβριήλ ΔΕ1 Διοικητικού με 
βαθμό Ε' στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ζίχνης, σε αντι−
κατάσταση του ορισθέντος με την αριθ. 73/31−1−2011 
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ., Αλεξανδρίδη Ξενοφώντα 
του Δημητρίου 

8. Την αριθ.πρωτ. 12735/19−9−2013 βεβαίωση του Προ−
ϊστάμενου του Οικονομικού Τμήματος Δήμου Νέας Ζί−
χνης, ότι για την κάλυψη της δαπάνης ύψους 2.000,00 
Ε που προκαλείται προβλέπεται ανάλογη πίστωσα 
στον ΚΑ. 10/6012,03 στο σκέλος των εσόδων−εξόδων 
του προϋπολογισμού έτους 2013 Δήμου Νέας Ζίχνης, 
αποφασίζουμε: 

Τροποποιούμε την αριθμ. 78/31−1−2011 (ΦΕΚ 79/Τ.Γ/
14−2−2011) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. ως προς τον ορισμό 
ληξιάρχου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ζίχνης του 
Δήμου Νέας Ζίχνης και αναθέτουμε την άσκηση καθη−
κόντων ληξιάρχου στη δημοτική υπάλληλο Αβραμάκη 
Κυριακή του Γαβριήλ ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Ε', σε 
αντικατάσταση του ορισθέντος με την αριθ 78/31−1−2011 
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ., Αλεξανδρίδη Ξενοφώντα του 
Δημητρίου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 78/31−1−2011 απόφαση 
του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 79/τ.Γ΄/14−2−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

  Σέρρες, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης 
και Νομικών Προσώπων
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ 

F
(12)

   Απόρριψη αίτησης για έκδοση άδειας μεταλλευτικών 
ερευνών στην Π.Ε. Κοζάνης.

   Με την απόφαση 2780/07−10−2013 του Αντιπεριφερει−
άρχη Κοζάνης, σύμφωνα με:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 26 και 34 του 
Ν.Δ/τος 210/73 «Περί Μεταλλευτικού Κωδικός» όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.274/1976 (ΦΕΚ Α΄ 50/ 6.3.1976).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 186 παρ. II τομέας Γ υπο−
τομέας β αριθμός 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).
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γ) Την απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 
υπ’ αριθ. οικ.8909/362/02.02.2012 «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων στους Αντιπεριφερειάρχες (...)».

δ) Το με Α.Π. 4272/21−09−2007 έγγραφο της Λ΄ Εφορεί−
ας Προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων.

ε) Την από 20−06−2006 αίτηση των Κυριακίδη Αθα−
νασίου και Λεονάρδου Μάριου που επιδόθηκε σε εμάς 
νόμιμα και καταχωρήθηκε στο τηρούμενο ειδικό βιβλίο 
Μεταλλείων της Νομαρχίας Κοζάνης με αύξοντα αριθ−
μό ΑΒΜ 1578, με την οποία ζητά τη χορήγηση άδειας 
Μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 9,323 τ.χμ., 
που βρίσκεται στην περιοχή των πρώην Δ. Βερμίου και 
Αγ. Παρασκευής της Π.Ε. Κοζάνης, απορρίπτεται η ως 
άνω σχετική αίτηση, λόγω του ότι σύμφωνα με το (δ) 
σχετικό έγγραφο, πιθανή εκμετάλλευση, είναι δυνατόν 
να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο αλλοίωση και 
βλάβη σε γνωστούς αρχαιολογικούς χώρους που προ−
στατεύονται από το Ν. 3028/2002 και βρίσκονται εντός 
της περιοχής ενδιαφέροντος.

Προσφυγή κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να 
ασκηθεί ενώπιον:

− του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Ηπείρου − Δυτ. Μακεδονίας εντός 15 (δεκαπέντε) 
ημερών από τη δημοσίευση της ή την ανάρτηση της στο 
διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου ελήφθη 
γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 227 και 
238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010)

− στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο μέσα 
σε εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση περίληψης 
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. 
35, 36 Ν. 210/73).

  Ο Αντιπεριφερειάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΚΟΥΤΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(13)

      Στην αριθ. YΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/138168/ 20896/ 
17368/1046 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2539/τ.Β΄/10.10.2013, 
στη σελίδα 38851, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «έως 31.04.2013»
Στο ορθό: «έως 30.04.2013» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 
F

(14)
   Στη διόρθωση σφάλματος της αριθ. Κ30664/6789/ 

24.9.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1887/τ.Β΄/1.8.2013, (αρχική δημοσίευση στο ΦΕΚ 1062/τ.
Β΄/29.4.2013), στη σελίδα 26484, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «24−03−2012»
Στο ορθό: «24−09−2012». 

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02026892210130008*


		2013-10-24T08:24:27+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




