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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   25134/2985 (1)
Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στα ΚΕΠ 

του Δ. Λέσβου και Λουτρόπολης Θερμής δωδεκάμη−
νης διάρκειας 4 ατόμων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 280 του ν. 3852/2010 (Καλ−

λικράτης).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 150 και επόμενα του 

ν. 3453/2006 (Κ.Δ.Κ.).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, των 

άρθρων 10 και 14 του ν. 3812/2009 και του άρθρου 21 
του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28Α), όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 
(Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου−ΦΕΚ 
236Α΄/27−12−2010).

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12−2/27683/30−12−2011 
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλ/κής Διακ/σης.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30−12−2011 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ/33/
27−12−2006 όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν για τη 
στελέχωση των ΚΕΠ Λέσβου και Λουτρόπολης Θέρμης 4 
συμβάσεις μίσθωσης έργου, δωδεκάμηνης διάρκειας.
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7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/194/17687/8−9−2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλ/κής Διακ/σης.

8. Τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και 
ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκυκλίους του Υπουρ−
γείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης.

9. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9089/24−2−2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 
«Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επεί−
γουσες ανάγκες στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

10. Το υπ’ αριθμ. 11281/2−9−2011 έγγραφο του ΑΣΕΠ με 
το οποίο συμφωνεί με τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου, για τη διασφάλιση της στελέχωσης των ΚΕΠ.

11. Την υπ’ αριθμ. 225/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθω−
σης έργου, από το Δήμο Λέσβου διάρκειας έως δώδεκα 
(12) μήνες, και πιο συγκεκριμένα: α) δύο (2) υπαλλήλων κλά−
δου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ 084 
Λουτρόπολης Θερμής, β) ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΠΕ 
Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ 315 πρώην 
Ν.Α. Μυτιλήνης και γ) ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Διεκ−
περαίωσης Υποθέσεων Πολιτών στο ΚΕΠ 315 πρώην Ν.Α.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 
η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγματοποιείται 
από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικασία και τα κρι−
τήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) όπως 
ισχύουν. Είναι προφανές, ότι η ανακοίνωση για τη σύναψη 
των συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υπο−
ψηφίων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν, 
υπάγονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.

2. Οι ανωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου λύονται 
αυτοδίκαια με την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέ−
χωσης των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό σύμφωνα με τις 
υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16−8−2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10−9−2007 εγκυκλίους της υπηρεσίας μας.

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 
οικείου ΚΕΠ.

Η δαπάνη μισθοδοσίας θα επιβαρύνει τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Λέσβου στον Κ.Α. 006117.0008 και 
ανέρχεται στο ύψος των 48.000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 27 Ιουνίου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

    Αριθμ. 40681 (2)
Ανανέωση απαγόρευση θήρας στην περιοχή λόφων 

Μνημείου 1912−1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 
235/Α΄/27.12.2010).

3. Το Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 18.01.1969) 
και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγραφος 5, η οποία 
προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του 
Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δι−
ατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/1969» (ΦΕΚ 205/Α΄/27.09.1975).

4. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Την υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γε−
ωργίας «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 
757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή τροποποιήθηκε και την υπ’ 
αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 κοινή υπουργική απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών−Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας−Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασι−
ών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 
2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).

6. Το Π.Δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ−
γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).

7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).

8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα 
το άρθρο 6 παράγραφος 2.

9. Την υπ’ αριθμ. 1425/2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων......» (ΦΕΚ 452/Β΄/22.03.2011).

10. Το υπ’ αριθμ. 70/02.05.2012 έγγραφο του Κυνηγετι−
κού Συλλόγου Κιλκίς με θέμα «Ανανέωση απαγόρευσης 
θήρας στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912−1913 και Πο−
λεμικού Μουσείου Κιλκίς».

11. Το υπ’ αριθμ. 4799/04.05.2012 έγγραφο του Δασαρ−
χείου Κιλκίς.

12. Την υπ’ αριθμ. 5059/10.05.2012 εισήγηση της Διεύθυν−
σης Δασών Κιλκίς για ανανέωση απαγόρευσης θήρας 
ορισμένου χρόνου στην περιοχή λόφων Μνημείου 1912−
1913 και Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς για δέκα επιπλέον 
χρόνια, δηλαδή από 21.08.2012 μέχρι και 21.08.2022.

13. Την υπ’ αριθμ. 2747/02.04.2002 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
«Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο» (ΦΕΚ 501/
Β΄/24.04.2002) η οποία λήγει στις 20.08.2012 και κρίνεται 
σκόπιμη n ανανέωσή της, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγιού όλων 
των θηραμάτων, για άλλα δέκα χρόνια, δηλαδή από 
21.08.2012 μέχρι 21.08.2022, σε έκταση εμβαδού 850,00 
στρεμμάτων στην περιοχή Λόφων Μνημείου 1912−1913 και 
Πολεμικού Μουσείου Κιλκίς, που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από τη διασταύρωση του δρόμου Κιλκίς − Κρη−
στώνης, με το δρόμο που οδηγεί στο Μνημείο, ακολου−
θεί δυτικά το δρόμο προς το Μνημείο, φθάνει στις σι−
δηροδρομικές γραμμές τις οποίες ακολουθεί προς Ν.Α. 
μέχρι τη διασταύρωση με το δρόμο Κρηστώνη − Κιλκίς, 
τον οποίο ακολουθεί μέχρι το σημείο αφετηρίας.
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική 
Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομο−
σπονδία Μακεδονίας − Θράκης, στους Κυνηγετικούς 
Συλλόγους του Νομού και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2012 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΩΚΟΣ
F

Αριθμ. 5771 (3)
    Καθιέρωση νυχτερινού ωραρίου λειτουργίας, καθημερι−

νά και τις Κυριακές−αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, 
του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του Ν. 3852/10 

(ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/ 
11−4−2012), οι οποίες αντικατέστησαν αυτές του άρθρου 
20 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27−10−2011).

γ) Του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27−12−2010): Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης.

δ) Του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007).

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/ 
22−4−2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 175/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νάουσας, με την οποία εισηγείται στην υπηρε−
σία μας την καθιέρωση νυχτερινού ωραρίου λειτουργί−
ας, καθημερινά και τις Κυριακές−αργίες και εξαιρέσιμες 
ημέρες, του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας, 
για το έτος 2012.

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

Την καθιέρωση νυχτερινού ωραρίου λειτουργίας, 
καθημερινά και τις Κυριακές−αργίες και εξαιρέσιμες 
ημέρες, του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Νάουσας 
για το έτος 2012.

Η αποκομιδή των απορριμμάτων, θα γίνεται κατά τις 
ώρες από 22.00 μμ έως 04.30 πμ, για λόγους κυκλοφο−
ριακής αποσυμφόρησης του κέντρου της πόλης της 

Νάουσας και θα διεξάγεται με ένα (1) απορριμματοφό−
ρο, στο οποίο θα απασχολούνται ένας (1) υπάλληλος 
κλάδου ΔΕ Οδηγών και τρεις (3) κλάδου ΥΕ Εργατών 
Καθαριότητας, οι οποίοι θα εναλλάσσονται ανά εβδο−
μάδα, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αριθ. 175/2012 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας.

Ακροτελεύτια διάταξη

Από την ανωτέρω απόφαση, προκαλείται δαπάνη 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας για το έτος 
2012, ύψους 8.400,00 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της 
οποίας, υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση (Κ.Α. 
01.20.6012) στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βέροια, 27 Ιουνίου 2012 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

F

    Αριθμ. 4461 (4)
Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας σε 24ωρη βάση και 

κατά τις Κυριακές−αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, 
των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Νάου−
σας καθώς και της απασχόλησης κατά τις ημέρες 
αυτές, των υπαλλήλων του Γραφείου Παιδείας, Δια 
Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γε−
νιάς (για τις αρμοδιότητες αθλητισμού) του Δήμου, 
για το έτος 2012.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 214, 225, 238 και 280 του Ν. 3852/10 

(ΦΕΚ 87 Α΄/7−6−2010): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/ 
11−4−2012), οι οποίες αντικατέστησαν αυτές του άρθρου 
20 παρ. 2 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27−10−2011).

γ) Του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α΄/27−12−2010): Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης.

δ) Του άρθρου 36 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/ 
22−4−2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 156/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Νάουσας, με την οποία εισηγείται στην υπη−
ρεσία μας την καθιέρωση σε 24ωρη βάση και κατά τις 
Κυριακές−αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες, του ωραρίου 
λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, 
καθώς και της απασχόλησης κατά τις ημέρες αυτές, των 
υπαλλήλων του Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νέας Γενιάς (για τις αρμοδι−
ότητες αθλητισμού) του Δήμου, για το έτος 2012.
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3. Την υπ’ αριθμ. οικ.684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88 Β΄/31−1−2011) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, με θέμα την παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα», αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη βάση και κατά τις 
Κυριακές−αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες για το έτος 2012, 
λόγω διεξαγωγής αγώνων πρωταθλημάτων, προπονήσεων 
αθλητικών συλλόγων και εργασιών συντήρησης, για τις 
εξής αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Νάουσας: 1) Γή−
πεδο ποδοσφαίρου Δ.Κ. Νάουσας, 2) Κλειστό γυμναστήριο 
Δ.Κ. Νάουσας, 3) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Γιαννακοχω−
ρίου, 4) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ροδοχωρίου, 5) Γήπεδο 
ποδοσφαίρου Τ.Κ. Μαρίνας, 6) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. 
Επισκοπής, 7) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Λευκαδίων, 8) 
Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Χαρίεσσας, 9) Γήπεδο ποδο−
σφαίρου Τ.Κ. Μονοσπίτων, 10) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. 
Στενημάχου, 11) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αγγελοχωρίου, 
12) Γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ζερβοχωρίου και 13) Γήπεδο 
ποδοσφαίρου Τ.Κ. Αρχαγγέλου, καθώς και της απασχόλη−
σης κατά τις ημέρες αυτές, των υπαλλήλων του Γραφείου 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Νέας Γενιάς (για τις αρμοδιότητες αθλητισμού) του Δήμου, 
όπως ειδικότερα αναφέρεται στην αριθ. 156/2012 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας και συγκεκριμένα:

1. Ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΤΕ Τεχνιτών,
2. Ενός (1) υπαλλήλου κλάδου ΔΕ Οδηγών και
3. Δύο (2) υπαλλήλων κλάδου ΥΕ Εργατών.

Ακροτελεύτια διάταξη
Από την ανωτέρω απόφαση, προκαλείται δαπάνη στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Νάουσας για το έτος 2012, 
ύψους 3.200,00 ευρώ περίπου, για την κάλυψη της οποί−
ας, υπάρχει εγγεγραμμένη σχετική πίστωση (Κ.Α. 15.6012) 
στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Βέροια, 27 Ιουνίου 2012 
Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

F
(5)

    *Μεταφορά θέσης στην Περιφέρεια Αττικής.

  Με την υπ’ αριθμ. 19088/13−2−2012 απόφαση του Περι−
φερειάρχη Αττικής, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με ης 
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/τ.Α΄) 
και τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής 
(Π.Δ. 145/2010, ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27−12−2010), καθώς και το αρ. 
9/2011 απόσπασμα Πρακτικού του Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου Περιφέρειας Αττικής μετατάσσεται για υπηρεσιακούς 
λόγους η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Λειβαδίτη 
Ζωή του Φωτίου η οποία κατέχει οργανική θέση, με βαθ−
μό Ε΄ από την κατηγορία ΔΕ κλάδου Διοικητικών Γραμμα−
τέων στην κατηγορία ΤΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού 
με ταυτόχρονη μεταφορά θέσης που κατέχει.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ του ΥΠ.ΕΣ. 4062/11−4−2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 631Γ΄/29−6−2012

  Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

    Αριθμ. απόφ. 5146 (6)
Έγκριση: α) υπερωριακής, απογευματινής εργασίας, 

β) ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών πέραν της υποχρεωτικής και γ) νυχτερινής 
ημερήσιας εργασίας και Νυχτερινών και ημερ. Κυρι−
ακών και εξαιρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής ημερήσιας υπαλλήλων Αο−
ρίστου Χρόνου του τμήματος Οδικής Σήμανσης και 
Φωτεινής Σηματοδότησης, της Διεύθυνσης Κυκλο−
φορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

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

Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του 

Ν. 3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και 

αρ. 45 του Ν. 4071/12.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/97.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο 

Δήμο.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

το Β΄ Εξάμηνο 2012 για την αντιμετώπιση των αναγκών 
που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της Διεύθυνσης 
Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα του τμήματος Οδικής 
Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότησης όπου οι δια−
γραμμίσεις των οδών είναι έργο απαραίτητο για την 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και πολλές 
φορές έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος.

Οι εργασίες των συνεργείων του τμήματός μας εκτε−
λούνται κυρίως επί του οδοστρώματος γεγονός, που 
έχει άμεσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία και στην στάθ−
μευση των οχημάτων.

Σοβαρό είναι το θέμα της ασφάλειας των διερχόμε−
νων πεζών και οχημάτων αλλά και του προσωπικού του 
συνεργείου που εργάζεται, ιδίως όταν η κυκλοφορία 
είναι επιβαρυμένη.

Το προσωπικό που εργάζεται στο συνεργείο των 
διαγραμμίσεων έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία 
χρόνια και δεν επαρκεί για την εκτέλεση των όλων των 
έργων του προγράμματος.

Για όλους τους προηγούμενους λόγους πολλές φορές 
χρειάζεται να εργαστεί το συνεργείο και πέραν του 
ωραρίου, η εκτέλεση των εργασιών διαγραμμίσεων των 
διαβάσεων οδών γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ 
οι διαγραμμίσεις των διπλών γραμμών και των διακε−
κομμένων γίνονται Κυριακές τις πρωινές ώρες. Κυριακές 
γίνονται επίσης και άλλες εργασίες όπως εκτέλεση 
αποφάσεων αλλαγής φοράς κυκλοφορίας, ειδικές δι−
αγραμμίσεις (λεωφορειόδρομοι, κάρτα κατοίκου, φορ−
τοεκφορτώσεις κ.α.) τοποθέτηση ανακλαστήρων οδο−
στρώματος, αυτοκόλλητων, ποδηλατοδρόμου κ.α.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν την απασχόλη−
ση Αορίστου Χρόνου προσωπικού της υπηρεσίας Δι−
εύθυνσης Κυκλοφορίας πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας.
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8. Το γεγονός ότι η υπηρεσία βάσει της υπ’ αριθμ. 233/2012 Α.Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 18357/26−
3−2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ Β΄ 1171) 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 700,00 ευρώ για 
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου χρόνου και 1.050,00 ευρώ για αποζημίωση εξαιρέσιμων 
ημερών και νυχτερινών ωρών υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου και αναλύεται ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΟ 1−7−2012 ΕΩΣ 31−12−2012

(ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

Αριθμός 
υπηρετ. 
Υπαλλ. 
2012

Αριθμός 
προτειν/νων 
υπαλλήλων 
κατά 
κλάδο

(α) (β) γ(αα) γ(ββ) Νυχτερινή 
ημερήσια 
εργασία 

δ(αα)

Νυχτερινή 
και Ημερ. 
Κυρ. και 

εξαιρέσιμων 
δ(ββ)

Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες

1ΔΕ5 1 1 100 1 80 1 650 1 160

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 6022.01.01 (Υπηρεσία 30) με ένδειξη «Απο−
ζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων Αορίστου χρόνου» και Κ.Α. 6022.02.01 (Υπηρεσία 30) με ένδειξη 
«Αποζημίωση για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες υπαλλήλων Αορίστου» του Προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2012. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1353/2022/24731/17−3−2011 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυ−
ξης Διαχείρισης οικονομικών πόρων «....εκδίδει αποφάσεις σχετικές με τη μισθοδοσία πάσης φύσεως πρόσθετη 
απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδόματα αργίας ή νύχτας κλπ) των υπαλλήλων όλων των Διευθύνσεων 
και Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την: α) υπερωριακή, απογευματινή εργασία, β) ημερήσια εργασία Κυριακών & εξαιρέσιμων ημερών 
πέραν της υποχρεωτικής και γ) νυχτερινή ημερήσια εργασία και Νυχτερινών & ημερ. Κυριακών & εξαιρέσιμων 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ημερήσιας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου του τμήματος Οδι−
κής Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότησης, της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα 
με τους ανωτέρω πίνακες, της υπ. αρ. 9 παραγράφου, κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 έως 31/12/2012, για 
την απογευματινή υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνουν τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προ−
βλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

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

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2012 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ
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    Αριθμ. απόφ. 5144 (7)
Έγκριση: α) υπερωριακής, απογευματινής εργασίας, β) ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 

πέραν της υποχρεωτικής και γ) νυχτερινής ημερήσιας εργασίας και Νυχτερινών και ημερ. Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ημερήσιας μονίμων υπαλλήλων του τμήματος 
Οδικής Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότησης, της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του Ν. 3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και αρ. 45 του Ν. 4071/12.
4. Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/97.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το Β΄ Εξάμηνο 2012 για την αντιμετώπιση των αναγκών 

που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας και συγκεκριμένα του τμήματος Οδικής 
Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότησης όπου οι διαγραμμίσεις των οδών είναι έργο απαραίτητο για την ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και πολλές φορές έχει τον χαρακτήρα του επείγοντος.

Οι εργασίες των συνεργείων του τμήματός μας εκτελούνται κυρίως επί του οδοστρώματος γεγονός, που έχει 
άμεσο αντίκτυπο στην κυκλοφορία και στην στάθμευση των οχημάτων.

Σοβαρό είναι το θέμα της ασφάλειας των διερχόμενων πεζών και οχημάτων αλλά και του προσωπικού του 
συνεργείου που εργάζεται, ιδίως όταν η κυκλοφορία είναι επιβαρυμένη.

Το προσωπικό που εργάζεται στο συνεργείο των διαγραμμίσεων έχει μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια 
και δεν επαρκεί για την εκτέλεση των όλων των έργων του προγράμματος.

Για όλους τους προηγούμενους λόγους πολλές φορές χρειάζεται να εργαστεί το συνεργείο και πέραν του 
ωραρίου, η εκτέλεση των εργασιών διαγραμμίσεων των διαβάσεων οδών γίνεται κατά τις νυχτερινές ώρες, ενώ 
οι διαγραμμίσεις των διπλών γραμμών και των διακεκομμένων γίνονται Κυριακές τις πρωινές ώρες. Κυριακές 
γίνονται επίσης και άλλες εργασίες όπως εκτέλεση αποφάσεων αλλαγής φοράς κυκλοφορίας, ειδικές διαγραμ−
μίσεις (λεωφορειόδρομοι, κάρτα κατοίκου, φορτοεκφορτώσεις κ.α.) τοποθέτηση ανακλαστήρων οδοστρώματος, 
αυτοκόλλητων, ποδηλατοδρόμου κ.α.

Τέλος η επέμβαση των αρμόδιων υπαλλήλων του γραφείου Φωτεινής Σηματοδότησης μπορεί να γίνει οποιαδή−
ποτε ημέρα και ώρα της εβδομάδας (ημέρα, νύχτα, Κυριακές, αργίες κ.λ.π.) προκειμένου να διορθωθεί ο φωτεινός 
σηματοδότης που έχει βλάβη και να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχημάτων.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν την απασχόληση μόνιμου προσωπικού της υπηρεσίας Διεύθυνσης Κυκλο−
φορίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8. Το γεγονός ότι η υπηρεσία βάσει της υπ’ αριθμ. 233/2012 Α.Δ.Σ. που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 18357/
26−3−2012 (ΦΕΚ Β΄ 1171) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης 
λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

9. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 12.000,00 ευρώ για 
αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων και 17.500,00 ευρώ για αποζημίωση εξαιρέσιμων ημερών 
και νυχτερινών ωρών μονίμων υπαλλήλων και αναλύεται ως ακολούθως:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α) ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΑΠΟ 1−7−2012 ΕΩΣ 31−12−2012

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

Αριθμός 
υπηρετ. 
Υπαλλ. 
2012

Αριθμός 
προτειν/νων 
υπαλλήλων 
κατά 
κλάδο

(α) (β) γ(αα) γ(ββ) Νυχτερινή 
ημερήσια 
εργασία 

δ(αα)

Νυχτερινή 
και Ημερ. 
Κυρ. και 

εξαιρέσιμων 
δ(ββ)

Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες

1ΤΕ4 1 1 100 1 96 1 350 1 96

2ΔΕ5 2 2 100 2 192 2 500 2 180

1ΔΕ24 1 1 60 1 80 1 130 1 50
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3ΔΕ28 3 3 180 3 144 3 1950 3 480

12ΔΕ30 12 12 600 12 960 12 5000 12 1300

1ΥΕ16 1 1 100 1 80 1 650 1 160

Σύνολο  20  20  1140  20  1552  20  8580  20 2266

Β) ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΟ 1−7−2012 ΕΩΣ 31−12−2012

(ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙ−
ΜΩΝ

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

Αριθμός 
υπηρετ. 
Υπαλλ. 
2012

Αριθμός 
προτειν/νων 
υπαλλήλων 
κατά 
κλάδο

(α) (β) γ(αα) γ(ββ) Νυχτερινή 
ημερήσια 
εργασία 

δ(αα)

Νυχτερινή 
και Ημερ. 
Κυρ. και 

εξαιρέσιμων 
δ(ββ)

Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες Άτομα Ώρες

2ΠΕ3 1 1 120 1 96

2ΤΕ19Κ 2 2 96

2ΤΕ19 1 1 32

1ΔΕ24 1 1 80 1 96

1ΔΕ30 1 1 80 1 96

Σύνολο 6 3  280 ............... 6...  416

Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των ΚΑ 6012.01.01 (Υπηρεσία 30) με ένδειξη «Αποζη−
μίωση για υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων» και Κ.Α. 6012.02.01 (Υπηρεσία 30) με ένδειξη «Αποζημίωση 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες μονίμων υπαλλήλων» του Προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού 
έτους 2012. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1353/2022/24731/17−3−2011 απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Ανάπτυ−
ξης Διαχείρισης οικονομικών πόρων «....εκδίδει αποφάσεις σχετικές με τη μισθοδοσία πάσης φύσεως πρόσθετη 
απασχόληση κάθε τύπου (υπερωρίες, επιδόματα αργίας ή νύχτας κλπ) των υπαλλήλων όλων των Διευθύνσεων 
και Υπηρεσιών του Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την: α) υπερωριακή, απογευματινή εργασία, β) ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
πέραν της υποχρεωτικής και γ) νυχτερινή ημερήσια εργασία και Νυχτερινών και ημερ. Κυριακών και εξαιρέσιμων 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής ημερήσιας μονίμων υπαλλήλων του τμήματος Οδικής Σήμανσης 
και Φωτεινής Σηματοδότησης, της Διεύθυνσης Κυκλοφορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους ανωτέρω 
πίνακες, της υπ. αρ. 9 παραγράφου, κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 έως 31/12/2012, για την απογευματινή 
υπερωριακή απασχόληση δεν υπερβαίνουν τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το 
Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των προμνημονευόμενων υπηρεσιακών αναγκών.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

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

  Θεσσαλονίκη, 14 Ιουνίου 2012 

Ο Αντιδήμαρχος
ΧΑΣΔΑΪ ΚΑΠΟΝ
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  (8)
   *Μεταφορά θέσης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος (ΤΕΙ) Αθήνας. 

   Με την υπ’ αριθμ. Φε.7/2214/28−03−2012 πράξη του 
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Αθήνας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2916/2001 (Φ.Ε.Κ. 
114/τ.Α΄/2001) καθώς και του άρθρου 9 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156/τ.Α΄/ 04−09−2009) και του άρθρου 78 παρ. 5β 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/06−09−2011), διαπιστώνεται 
η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Επίκουρου 
Καθηγητή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αριστείδη, σε μόνιμη 
τακτική θέση βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή Τ.Ε.Ι.

(Αρ. βεβ. ΥΔΕ Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων 14707/18−5−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 634/Γ/29−6−2012. 

 Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ 
F

(9)
   *Μετατροπή θέσεων τακτικών μελών εκπαιδευτικού προ−

σωπικού, βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε προσω−
ποπαγείς θέσεις μονίμων Καθηγητών Εφαρμογών στο 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΤΕΙ Ηπείρου.

  Με την αριθμό Φ4/3641/20−6−2012 απόφαση του Προ−
έδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της παρ. 6 του άρθρου 78 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» μετατρέπονται αυτοδίκαια οι 
ακόλουθες θέσεις τακτικών μελών εκπαιδευτικού προ−
σωπικού, βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών του Ιδρύμα−
τός μας, σε προσωποπαγείς θέσεις μονίμων Καθηγητών 
Εφαρμογών, τις οποίες και καταλαμβάνουν.

Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ−ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ
1. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Β. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ−

ΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. ΑΔΑΜ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
1. ΚΥΠΡΙΩΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 630Γ΄/29−6−2012.

  Ο Πρόεδρος 

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ

(10)
    *Κατάργηση θέσης στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κρήτης.

  Με την αριθμ. 2470/Φ.30.2/1−6−2012 απόφαση του Προέ−
δρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 78 και 77 
του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α΄/6−9−2011) και το εδ. β΄ της 
παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/10−6−
2003) καθώς και τις διατάξεις 147, 148, 156 του Ν.3528/2007 
(ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) γίνεται δεκτή η παραίτηση λόγω 
συνταξιοδότησης της Ελένης Γαλενιανού του Αλέξανδρου, 
βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών σε προσωποπαγή θέση 
του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από 
31−5−2012 ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμο−
γών που κατείχε, καταργείται με την αποχώρησή της 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
78 παρ. 8 και 77, παρ. 8, εδ. β΄ του Ν.4009/2011.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1141485574/1.6.2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 631Γ/29−6−2012.

  Ο Πρόεδρος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

      Στην υπ’ αριθμ. 25116/1163/15 Μαΐου 2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − 
Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1801/8 
Ιουνίου 2012 τεύχος Β΄, και αφορά Απαγόρευση κυνηγίου 
ορισμένου χρόνου, στην σελίδα 26515 και στα «έχοντας 
υπόψη» στην παράγραφο 5, διορθώνεται 

Το εσφαλμένο: «Κυνηγετικού Συλλόγου Πρέβεζας» 
Στο ορθό: «Κυνηγετικού Συλλόγου Καναλλακίου».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας)

F

(12)
      Στην υπ’ αριθμ. 3013/16.5.2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1899/τ.Β΄/15.6.2012, στη σελίδα 
27524, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «ΤΣΑΡΑ ΕΝΤΡΙΓ»
Στο ορθό: «ΤΣΑΡΑ ΕΝΤΡΙΤ»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)       

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02021181107120008*
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