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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 352
14 Φεβρουαρίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 51/51
(1)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και εξαί−
ρεσης εφαρμογής πενθήμερης εργασίας ορισμένων
Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας και
εξαίρεσης εφαρμογής πενθήμερης εργασίας ορι−
σμένων Υπηρεσιών του Δήμου Βάρης Βούλας Βου−
λιαγμένης..............................................................................................
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και λει−
τουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου. ...................
Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας στη
περιοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μο−
νές, Καψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου ......
Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Βορείων
Τζουμέρκων Νομού Ιωαννίνων για το έτος 2014.
Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Ζίτσας Νο−
μού Ιωαννίνων για το έτος 2014. ......................................
Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας
Βαρθολομιού, του Δήμου Πηνειού, Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας. ...........................................................................
Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Ραχωνίου − Άγι−
ος Γεώργιος Δήμου Θάσου (τμήμα) θέση «Βνίδα»
ετών 1983−1992..................................................................................
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχό−
ληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας για το έτος 2014, για δεκαπέντε (15) υπαλ−
λήλους της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. ......................
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας έτους 2014. ...................................................................
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 5789/7.1.2014 πρυτανικής
πράξης και ανακατανομή θέσεων. ..................................
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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’ αριθ. 427/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης περί καθιέρωσης
12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας και εξαίρεσης από την
εφαρμογή πενθήμερης εργασίας ορισμένων Υπηρεσιών
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε α) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, την
εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία και τη λειτουργία
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Διεύθυνσης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, λόγω των αυξημένων
αναγκών αποκομιδής μεταφόρτωσης − μεταφοράς των
απορριμμάτων, καθαρισμού και οδοκαθαρισμού όλων
των κοινοχρήστων χώρων από τη συνένωση των τριών
πρώην Δήμων, παρακολούθησης των συνεργείων από
εποπτικό προσωπικό, λειτουργίας συνεργείου επισκευής
οχημάτων κ.α.
β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, την εξαίρεση από την
πενθήμερη εργασία και τη λειτουργία τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτι−
κής Προστασίας, διότι κατά τους χειμερινούς μήνες όσο
και τους θερινούς μήνες είναι αναγκαία η φύλαξη και ο
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

συνεχής καθαρισμός των δασικών περιοχών του Δήμου
από υπαλλήλους, για την αποφυγή πυρκαγιών κ.λπ.
γ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, την εξαίρεση από
την πενθήμερη εργασία και τη λειτουργία τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
και Πρασίνου, διότι κατά τους χειμερινούς μήνες όσο
και τους θερινούς μήνες είναι αναγκαία η φύλαξη και ο
συνεχής καθαρισμός των δασικών περιοχών του Δήμου
από υπαλλήλους, για την αποφυγή πυρκαγιών κ.λπ.
δ) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση από τις 08:00 έως
τη δύση του Ηλίου και όχι αργότερα από τις 20:00, την
εξαίρεση από την πενθήμερη εργασία και τη λειτουρ−
γία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, του Τμήματος
Οργάνωσης και Λειτουργίας Κοιμητηρίου της Διεύθυν−
σης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, διότι οι χώροι του
Κοιμητηρίου είναι ανοιχτοί καθ’ όλη τη διάρκεια της
εβδομάδας καθώς και σε αργίες, ώστε να διενεργούνται
κηδείες, μνημόσυνα κ.α.
ε) τη λειτουργία του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου
και συγκεκριμένα πλέον της καθημερινής αναγκαίας
λειτουργίας του τις απογευματινές ώρες τη λειτουργία
του και Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης,
στ) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, την εξαίρεση από
την πενθήμερη εργασία και τη λειτουργία τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες, των εργαζομένων της Διεύθυν−
σης Διοικητικών Υπηρεσιών, που απασχολούνται για
τις συνεδριάσεις των Πολιτικών Οργάνων (Δημοτικό
Συμβούλιο, Τοπικά Συμβούλια, κ.λπ), όταν υπερβαίνουν
τη 10η βραδινή ή λόγω έκτακτης ανάγκης πραγματο−
ποιηθούν Κυριακή ή εξαιρέσιμη ημέρα.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 75.220,00 € περίπου σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμέ−
νης για το οικονομικό έτος 2014 που θα βαρύνει τους
ΚΑ: 10−6012.001, 10−6022.001, 10−6055.002, 10−6055.003,
10−6055.006, 15−6012.001, 15−6055.001, 15−6055.002, 15−
6055.003, 15−6055.004, 20−6012.001, 20−6022.001, 20−
6055.001, 20−6055.002, 20−6055.004, 30−6012.001, 30−
6055.002, 30−6055.003, 30−6055.004, 30−6055.005,
30−6055.006, 30−6055.007, 35−6012.001, 35−6055.006, 35−
6055.001, 45−6012.001, 45−6055.002 και 45−6055.003, ανά−
λογη 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, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθμ. 68988/56129
(2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου καθώς και λειτουρ−
γίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπη−
ρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου.
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’ αριθ. 389/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Χαλανδρίου περί καθιέρωσης λειτουργίας των
τμημάτων Διαχείρισης Απορριμμάτων και Ανακύκλω−
σης, Πρασίνου, Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
και Μηχανημάτων, Πολιτικής Προστασίας, ως και του
προσωπικού του φυλακίου του αμαξοστασίου σε 24ωρη
βάση και του τμήματος του Δημοτικού Κοιμητηρίου σε
12ωρη βάση καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες,
αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε α) στο Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμά−
των και Ανακύκλωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, καθόσον η αποκομιδή των
απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης αλλά και από
πολλά σημεία εντός των Διοικητικών ορίων του Δήμου
είναι εφικτή κατά τις νυχτερινές ώρες, δεδομένου ότι
αργότερα η προσέλευση των δημοτών και τα σταθμευ−
μένα οχήματα δεν επιτρέπουν την ομαλή διέλευση των
απορριμματοφόρων με συνέπεια την αδυναμία καθαρι−
σμού των περιοχών,
β) στο Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλο−
ντος την 24ωρη λειτουργία καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες, λόγω του ότι το έργο του προσωπικού
(ευθύνη συντήρησης των κοινοχρήστων χώρων, πάρκων,
παιδικών χαρών κ.λπ, πότισμα, κλάδευση δένδρων) είναι
ιδιαίτερα επιφορτισμένο κατά τους θερινούς μήνες και
κατά τις περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή
φυσικών καταστροφών,
γ) στο Τμήμα Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων
και Μηχανημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
στο φυλάκιο του αμαξοστασίου την 24ωρη λειτουργία
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, ώστε να
μπορεί το προσωπικό να επισκευάζει σε έκτακτες πε−
ριπτώσεις βλάβες των οχημάτων και των μηχανημάτων
του Δήμου καθώς και να καθίσταται επαρκής η φύλαξη
του αμαξοστασίου,
δ) στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος την 24ωρη λειτουργία καθώς και κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, προκειμένου να καλυ−
φθούν οι ανάγκες καθαρισμού των φρεατίων όμβριων
υδάτων και πυροπροστασίας της «Ρεματιάς Χαλαν−
δρίου» και
ε) στο Δημοτικό Κοιμητήριο την 12ωρη λειτουργία
καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, για την
αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη ύψους 438.870,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Χαλανδρίου για το οικονομικό
έτος 2014 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6011, 20.6012.02,
20.6051.02, 20.6051.06, 20.6021, 20.6022.02, 20.6052.01,
20.6041.01, 20.6042, 20.6054.01, 35.6012.02, 35.6051.02,
35.6051.06, 35.6022.02, 35.6052.01, 35.6042, 35.6054.01,
45.6012.02, 45.6051.02, 45.6051.06, 45.6022.02, 45.6052.01,
45.6042, 45.6054.01, ανάλογη δε δαπάνη προκαλείται
για τα επόμενα έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του
προϋπολογισμού του Δήμου.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθμ. Οικ. 2099/994
(3)
Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας στη πε−
ριοχή «Καρίνα, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Κα−
ψάλα και Τράχηλας» νήσου Καλύμνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69
«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο
7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 "περί
Δασικού Κώδικος"».
2. Τις διατάξεις της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ Β΄ 757) κοινής
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ
Β΄ 68/1998), 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ Β΄ 581) κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι−
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π.
8353/276/Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική
απόφαση.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
5. Τον ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α' 153) «Συμπλήρωση δι−
ατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).
7. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).
8. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/30−10−2012 απόφαση του
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγρά−
φων "Με εντολή Γενικού Γραμματέα" στον προϊστάμενο
της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσε−
ων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ
Β΄ 3243).
9. Την υπ’ αριθ. 6152/25−10−1999 απόφαση του Γ.Γ. Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου «Τροποποίηση ορίων μονίμου
καταφυγίου άγριας ζωής, στις θέσεις Άγιοι Πάντες −
Κοράκια − Άργος − Άγιος Βασίλειος, περιφέρειας Δήμου
Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου του Ν. Δωδεκανήσου»
(ΦΕΚ Β΄ 2021).
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10. Το αρ. πρωτ. 51688/3675/24−9−2013 έγγραφο του
Γενικού Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
της Απ. Διοίκησης Αιγαίου.
11. Τις υπ’ αριθμ. 48603/1636/8−10−2013 και 2609/9−9−2013
αναφορές της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με τις οποίες
προτείνεται η εν λόγω απαγόρευση ορισμένης χρονικής
διάρκειας.
12. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της νησιώτικης πέρ−
δικας παρουσιάζει σημαντική μείωση στη συγκεκριμένη
περιοχή και είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα προστα−
σίας για την διατήρηση και αύξησή του, σε συνδυασμό
με τις αναφορές ότι στην περιοχή έχουν εντοπισθεί θέ−
σεις φωλεοποίησης του Σπιζαετού (Hieraaetus fasciatus),
βασικό μέρος της διατροφής του οποίου αποτελούν τα
θηραματικά είδη (νησιωτική πέρδικα, κ.α.).
13. Την ανάγκη για έρευνα από ειδικούς επιστήμονες,
της επέκτασης του Καταφυγίου Άγριας Ζωής και τις
συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις με την τοπική κοινωνία
για το ίδιο θέμα.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την 48927/1707/5−12−2013 (ΦΕΚ 3290/
Β΄/24−12−2013) Απόφασή μας ως προς την χρονική πε−
ρίοδο της απαγόρευσης του κυνηγιού όλων των θηρα−
μάτων από τρία (3) χρόνια, σε ένα (1) χρόνο, ήτοι μόνο
για την κυνηγετική περίοδο 2013−2014.
Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται α) να τροπο−
ποιήσει την σχετική Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θή−
ρας και β) σε συνεργασία με το Δασονομείο Καλύμνου
και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, να εξετάσει την ανα−
γκαιότητα βελτίωσης του βιοτόπου και εμπλουτισμού
της περιοχής με θηράματα νησιωτικής πέρδικας, για
την επίσπευση της δημιουργίας βιώσιμου πληθυσμού.
Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλείται για
την ενημέρωση των μελών του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 13 Ιανουαρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Aποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
F
Αριθμ. 1960/486
(4)
Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στο Δήμο Βορείων Τζουμέρ−
κων Νομού Ιωαννίνων για το έτος 2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,214, 225, 238 και 280 παρ.
Ι. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87 /τ.Α΄/7−6−2010), όπως σήμερα ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. υπ’
αριθμ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99
(ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18−2−1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του
άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−3−2010)
και σήμερα ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι−
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/28−6−2007) και
7. Το αριθμ. 66/3−1−2014 έγγραφο του Δήμου Βορεί−
ων Τζουμέρκων, με το οποίο αιτείται τον ορισμό του
ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών
μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρε−
τούν στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων για το έτος 2014
και από το οποίο προκύπτει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη
πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού
έτους 2014 για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ'
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Δήμο Βορείων Τζουμέρκων Νομού
Ιωαννίνων, για το έτος 2014, ως εξής:
1. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανι−
κών, εξήντα (60) ημέρες, έκαστος.
2. Τέσσερις (4) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών, εξήντα ( 60) ημέρες, έκαστος.
3. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Μη−
χανικών, εξήντα (60) ημέρες.
4. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΤΕ17 Διοικητικού − Λο−
γιστικού, εξήντα (60) ημέρες, έκαστος.
5. ΄Ενας (1) υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης
Υποθέσεων Πολιτών, εξήντα ( 60) ημέρες.
6. Επτά (7) υπάλληλοι, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, εξήντα
(60) ημέρες, έκαστος.
7. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Πολιτών, εξήντα (60) ημέρες.
8. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανη−
μάτων Έργων, εξήντα (60) ημέρες.
9. Τρεις (3) υπάλληλοι, κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριό−
τητας, εξήντα (60) ημέρες, έκαστος.
Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων οι−
κονομικού έτους 2013 ύψους: 5.000,00 ευρώ (Κ.Α. 10−6422).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ

Αριθμ. 2344/552
(5)
Ορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ−
λήλων που υπηρετούν στο Δήμο Ζίτσας Νομού Ιω−
αννίνων για το έτος 2014.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280
παρ. Ι του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμ−
μα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010), όπως σήμερα
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. υπ’
αριθμ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/99
(ΦΕΚ 35/τ.Α΄/18−2−1999) « Κάλυψη δαπανών μετακινουμέ−
νων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του
άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−3−2010)
και σήμερα ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28−6−2007) και
7. Το αριθμ. 24420/16−12−2013 έγγραφο του Δήμου Ζί−
τσας, με το οποίο αιτείται τον ορισμό του ανώτατου
ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακί−
νησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν
στο Δήμο Ζίτσας για το έτος 2014 και από το οποίο
προκύπτει ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2014 για
το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων
που υπηρετούν στο Δήμο Ζίτσας Νομού Ιωαννίνων, για
το έτος 2014 ως εξής:
1. Πέντε (5) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανι−
κών, εξήντα (60) ημέρες, έκαστος.
2. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μη−
χανικών, εξήντα (60) ημέρες.
3. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Μηχανικών Χωροτα−
ξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, εξήντα
(60) ημέρες.
4. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ Τοπογράφων Μηχα−
νικών, εξήντα (60) ημέρες, έκαστος.
5. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Γεωπόνων, τέσσερις
(4) ημέρες.
6. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, τέσ−
σερις (4) ημέρες.
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7. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονο−
μικού, τέσσερις (4) ημέρες, έκαστος.
8. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, τέσ−
σερις (4) ημέρες.
9. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Πολιτών, τέσσερις (4) ημέρες, έκαστος.
10. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μη−
χανικών, εξήντα (60) ημέρες.
11. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΤΕ Μηχανικών Πολιτικών
Έργων Υποδομής, εξήντα (60) ημέρες, έκαστος.
12. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μη−
χανικών, εξήντα (60) ημέρες.
13. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογι−
στικού, τέσσερις (4) ημέρες.
14. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΤΕ Οικονομικού − Λο−
γιστικού, τέσσερις (4) ημέρες.
15. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, εξή−
ντα (60) ημέρες, έκαστος.
16. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, τέσσερις
(4) ημέρες, έκαστος.
17. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υπο−
θέσεων Πολιτών, τέσσερις (4) ημέρες, έκαστος.
18. Ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Χειρ. Μηχανημάτων,
τέσσερις (4) ημέρες.
19. Δύο (2) υπάλληλοι, κλάδου ΥΈ Καθαριστριών, τέσ−
σερις (4) ημέρες, έκαστος.
Κάλυψη δαπάνης: Από την απόφαση αυτή, προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Ζίτσας οικονομικού έτους 2014 ύψους: 2.000,00 ευρώ
(Κ.Α. 10−6422), 600,00 ευρώ (Κ.Α. 15−6422 ) και 32.500,00
ευρώ (Κ.Α. 30−6422).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Ιανουαρίου 2014
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΤΑΞΑ
F
Αριθμ. 7815/778
(6)
Αντικατάσταση Ληξιάρχου Ληξιαρχικής Περιφέρειας
Βαρθολομιού, του Δήμου Πηνειού, Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976
«περί ληξιαρχικών πράξεων».
2. Του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
4. Τις διατάξεις της αρίθμ. ΓΓ15650/1253 (ΦΕΚ 480/τ.
Β΄/29−3−2011) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελ−
λάδας και Ιονίου «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και
παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής, στο Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των
υπηρεσιών, με εντολή Γενικού Γραμματέα.

4703

5. Την αρίθμ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1980/τ.
Β΄/22−12−2010) απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α.καιΗ.Δ. περί Υποδι−
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ−
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.
6. Την αριθμ. Φ./127080/57510/εγκ.65/31−12−2010 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣΑ και Η.Δ., περί των ληξιαρχικών βιβλίων
των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α.
σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010.
7. Την υπ’ αρίθμ 9/2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσω−
τερικών με θέμα: τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου
344/1976 και άλλες διατάξεις.
8. Την υπ’ αριθμ. 1741/73/28−1−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκ/νης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου (ΦΕΚ 153/Γ΄/14−03−2011), με την
οποία ανατέθηκαν καθήκοντα Ληξιάρχου στην Ληξιαρ−
χική Περιφέρεια Βαρθολομιού του Δήμου Πηνειού της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον υπάλληλο του
Δήμου, Κοκκώνη Ιωάννη του Γεωργίου κατηγορίας −
κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.
9. Το αρίθμ. πρωτ. 780/20−01−2014 έγγραφο του Δη−
μάρχου του Δήμου Πηνειού με την συνημμένη σε αυτό
21/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨ1ΩΞΑ−ΚΡΔ) απόφαση του Δημάρχου,
περί πρότασης ανάθεσης καθηκόντων Ληξιάρχου της
Δ.Ε. Βαρθολομιού στον υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικού με βαθμό ΣΤ, Αργυρόπουλο Λούη του Ιωάννη,
επειδή ο Ληξίαρχος Κοκκώνης Ιωάννης του Γεωργίου, με
την από 14−01−2014 αίτησή του ζητά την αντικατάστασή
του από τα καθήκοντα του Ληξιάρχου λόγω φόρτου
εργασίας και λόγω αδυναμίας του Δημάρχου εξαιτίας
φόρτου εργασίας να ασκήσει τα καθήκοντα του Ληξι−
άρχου.
7. Με την απόφαση αυτή δεν δημιουργείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αντικαθιστούμε τον Ληξίαρχο της Ληξιαρχικής Περι−
φέρειας Βαρθολομιού, του Δήμου Πηνειού, Περιφερεια−
κής Ενότητας Ηλείας Κοκκώνη Ιωάννη του Γεωργίου και
αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στον
υπάλληλο του Δήμου, Αργυρόπουλο Λούη του Ιωάννη,
κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό ΣΤ΄.
2. Από τη δημοσίευση της παρούσας παύει να ισχύει
η αρίθμ. 1741/73/28−1−2011 απόφαση του Γ.Γ. ΑΠ.Δ.Π.ΔΕ.
και Ι. κατά το μέρος που αφορά το διορισμό του υπαλ−
λήλου Κοκκώνη Ιωάννη του Γεωργίου, ως Ληξίαρχου
της Ληξιαρχικής Περιφέρειας Βαρθολομιού, του Δήμου
Πηνειού, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 153/Γ΄/14−3−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 24 Ιανουαρίου 2014
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τ.Α και Ν.Π. Πάτρας
ΟΛΓΑ ΚΟΥΝΕΛΗ
F
Αριθμ. 04/1044
(7)
Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Ραχωνίου − Άγιος
Γεώργιος Δήμου Θάσου (τμήμα) θέση «Βνίδα» ετών
1983−1992.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 160 και 282 παρά−
γραφος 1α του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010) «Νέα
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Αρχιτεκτονική 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. Την αριθ. οικ. 39/14−1−2011 (ΦΕΚ 122 Β΄/ 8−2−2011) Από−
φαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα
εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παράγραφος 1 του
Ν. 674/77 (ΦΕΚ 242 Α΄/ 1−9−1977).
5. Την από 16−01−2014 προφορική εισήγηση της Δι−
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της
Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με τον αναδασμό ετών 1983 −1992 στην κτημα−
τική περιοχή Ραχωνίου − Άγιος Γεώργιος Δήμου Θάσου
(τμήμα) − θέση «Βνίδα», όπως αυτό απεικονίζεται στους
συνταχθέντες από την Επιτροπή Αναδασμού κτηματο−
λογικούς πίνακες και διαγράμματα της περιοχής αυτής.
Η εν λόγω απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καβάλα, 20 Ιανουαρίου 2014
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΓΡΑΝΑΣ
F
Αριθμ. 3582
(8)
Διαπίστωση της ανάγκης για υπερωριακή απασχόλη−
ση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας για
το έτος 2014, για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους της Δ/
νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερεια−
κής Ενότητας Λάρισας.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 282 και 283 του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010), σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 «Συλλογικές Δι−
απραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποίηση
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 180/Α/9−9−1999).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α/27−12−2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α/27−10−2011).
4. Την αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α΄/10−7−2007) «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου» και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 22 (διαδικασία με διαπραγμάτευση) και 38 (συ−
γκρότηση Συλλογικών Οργάνων).
6. Την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995
σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστηρίου».

7. Την αριθμ. 2067/14−1−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκέ−
ντρωσης Διοίκησης».
8. Την παρ. 1 εδάφιο γ του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11−4−2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/Ε.Κ.».
9. Την αριθμ. 1300/13−1−2013 (ΑΔΑ: ΒΙΨ07ΛΡ−66Η) «Δι−
ενέργεια ελέγχου Σχολών Υποψηφίων Οδηγών, Κέ−
ντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
(ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών ΣΕΚΑΜ και ΣΕΚΟΟΜΕ, Σχολών Π.Ε.Ι.,
συγκρότηση επιτροπών−συνεργείων ελέγχου και υπερω−
ριακή απασχόληση αυτών» απόφαση του Περιφερειάρχη
Θεσσαλίας.
10. Το γεγονός ότι ο προβλεπόμενος από το νόμο
έλεγχος σχολών οδηγών, ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕ
και ΠΕΙ που λειτουργού στην Π.Ε. Λάρισας απαιτεί συ−
νεχή απασχόληση υπαλλήλων εκτός κανονικού ωραρίου
(απογευματινές ώρες, όταν κατά βάση πραγματοποιού−
νται τα προγράμματα κατάρτισης).
11. Την αριθμ. 682/23−1−2014 απόφαση της Διεύθυνσης
Οικονομικού της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις οποίες
εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης για αποζημίωση για
υπερωριακή εργασία στον Ειδικό Φορέα 073, κωδικό
ΚΑΕ 0511 (12.000 €) που απαιτείται για την αποζημίωση
των υπαλλήλων, με ωράριο απασχόλησης πέραν της
λήξης του ωραρίου, από 15.00 μ.μ. μέχρι τις 22.00 μ.μ.,
για όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, και μέχρι
20 ώρες τον μήνα για τον κάθε υπάλληλο.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €), σε
βάρος του ΚΑΕ 0511 του προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2014, αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απα−
σχόληση, καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας
για το έτος 2014, για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους της Δ/
νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής
Ενότητας Λάρισας.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία από
την δημοσίευση της παρούσας για το έτος 2014, για
δεκαπέντε (15) υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας με
ωράριο απασχόλησης πέραν της λήξης του ωραρίου,
από 15.00 μ.μ. μέχρι τις 22.00μ.μ., για όλες τις εργάσιμες
ημέρες της εβδομάδας, και μέχρι 20 ώρες τον μήνα για
τον κάθε υπάλληλο, για την πραγματοποίηση των κατά
νόμο προβλεπόμενων ελέγχων στις σχολές οδηγών,
ΚΕΘΕΥΟ, ΣΕΚΑΜ, ΣΕΚΟΟΜΕΕ και ΠΕΙ που λειτουργούν
στην περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας, ως κατωτέρω:
1. Υπερωρίες:
Δεκαπέντε (15) υπάλληλοι μέχρι είκοσι (20) ώρες το
μήνα για έντεκα (11) μήνες = 15x20x11=53300 ώρες για
το έτος 2014.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 28 Ιανουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Αριθμ. 210
(9)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας Π.Ε.
Φωκίδας έτους 2014.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Tις διατάξεις του άρθρου 186, παρ. II τομέας Β,
υποτομέας β αρ. 31 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 A/
7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
3) Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154Α).
4) Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40Α).
5) Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180Α).
6) Το άρθρο 20 του Ν. 4024 2011 (ΦΕΚ 226Α/2011).
7) Το αριθ. 13124/152978 9−12−2013 Έγγραφο του ΥΠ.Α.
και Τ. «Έναρξη του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους
2014».
8) Την επιτακτική ανάγκη για υπερωριακή απασχό−
ληση του εμπλεκόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα
Δακοκτονίας 2014 τις απογευματινές ώρες.
9) Την αριθμ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσι−
εύθηκε στο ΦΕΚ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1η Μαρτίου
έως 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση του προ−
σωπικού Π.Ε. Φωκίδας που απασχολείται στο πρόγραμ−
μα Δακοκτονίας 2014 έως 31−12−2014 ως κατωτέρω:
1. Δ/ντής Δακοκτονίας απογευματινές ώρες
200
2. Επόπτης Δακοκτονίας απογευματινές ώρες 200
3. Λογιστής Δακοκτονίας απογευματινές ώρες 200
4. Γραμματέας Δακοκτονίας απογευματινές ώρες 200
Σύνολο ωρών: 800
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υπερωρια−
κής εργασίας ορίζεται ο Δ/ντής Δακοκτονίας Νικόλαος
Αράχωβας.
Ο αριθμός των ωρών απογευματινής υπερωριακής με
αμοιβή εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες
ανά υπάλληλο μηνιαίως.
Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (7.500.00 €) θα
αντιμετωπισθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις έτους
2014 για το πρόγραμμα Δακοκτονίας που έχουν ανα−
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πτυχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας στον Φορέα 073 ΚΑ.Ε. 0511 − 0512.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 21 Ιανουαρίου 2014
Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ
F
Αριθμ. πράξης 2511
(10)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 5789/7.1.2014 πρυτανικής
πράξης και ανακατανομή θέσεων.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 18 (γ) και 16 παρ. 3
του Ν. 4009/2011.
2. Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθ. 1 του Π.Δ. 85/2013
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυ−
ση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπι−
στήμιο Αθηνών».
3. Την από 26.6.2013 γνώμη της Γενικής Συνέλευσης
του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παι−
δαγωγικής και Ψυχολογίας.
4. Την από 10.7.2013 γνώμη της Συνέλευσης του Τμή−
ματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας.
5. Την από 29.10.2013 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου:
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 5789/7.1.2014 Πρυτανική
Πράξη που αφορά στην ανακατανομή δύο προκηρυγ−
μένων θέσεων στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής και αποφασίζουμε:
Tην ανακατανομή στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλο−
σοφικής Σχολής των κατωτέρω κενών θέσεων καθηγη−
τών, που έχουν προκηρυχθεί από το Τμήμα Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
α) Μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ψυχολογία».
β) Μίας κενής θέσης στη βαθμίδα του Επίκουρου Κα−
θηγητή με γνωστικό «Κλινική Ψυχολογία».
Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2014
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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