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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 124/11/63269/Β2
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης μέλους Δ.Ε.Π.
του Απόστολου Ρεφενέ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Άδεια κατοχής Β΄ θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Απόστο−
λου Ρεφενέ. .........................................................................................
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ−
γράφων Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονί−
ας στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, στους Προϊστα−
μένους των Τμημάτων αυτής. .............................................
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ζα−
γοράς − Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας για τη λειτουρ−
γία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τα ανήλικα
τέκνα αλλοδαπών που έχουν συμπληρώσει εξαε−
τή φοίτηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα..
Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου στην ευρύ−
τερη περιοχή «Κόνισκος−Μέγα Πλάι» του Δήμου
Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας. ...........................................
Αυτοδίκαιη λύση της «Δημοτικής Αναπτυξιακής − Κα−
τασκευαστικής Επιχείρησης Βόχας (ΔΑΚΕΒ)». .....
Αυτοδίκαιη λύση του Συνδέσμου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Φαρρών − Ωλενίας
και Δύμης». ...........................................................................................
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή
εργασίας σε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενό−
τητας Σερρών α΄ εξαμήνου 2012. .....................................
Μεταφορά μίας κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τε−
χνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) TE
Κατηγορίας, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη
Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. .
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13 παρ. 9 του Ν. 1268/82 (ΦΕΚ 87/16.7.82
τ.Α΄) «Για τη δομή και τη λειτουργία των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».
β) Του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν.1835/89 (ΦΕΚ 76/14−3−89 τ.Α΄).
γ) Του άρθρου 28 παρ. 10 του Ν. 2083/92 (ΦΕΚ 159/
21−9−92 τ.Β).
δ) Του άρθρου 3 παρ. 38 του Ν. 3027/02 (ΦΕΚ 152/
28−6−02 τ.Α΄).
ε) Του άρθρου 3 παρ. 4 του Ν.2530/97 (ΦΕΚ 218/23−
10−97 τ.Α) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27
παρ. 2 και 5 του Ν. 3549/07 (ΦΕΚ 69/20−3−07 τ.Α΄).
στ) Του άρθρου 23 παρ. 5 και του άρθρου 80 παρ. 7
του Ν. 4009/11 (ΦΕΚ 195, τ.Α).
2. Τις από 20−10−2010 και 31−3−2011 αποφάσεις της Γ.Σ.
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
3. Τις από 20−01−2011 και 20−06−2011 αποφάσεις της
Παν/κής Συγκλήτου.
4. Την από 14−09−2010 και 16−3−2011 αιτήσεις για χορή−
γηση άδειας κατοχής Β΄ θέσης του Απόστολου Ρεφενέ
του Νικολάου.
5. Τα αριθμ. 2757/30−5−2011 και 3806/14−7−2011 έγγραφα
του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών.
6. Την αριθ. Υ18/30−11−11 (ΦΕΚ 2748/2−12−11, τ.Β) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
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Παρέχουμε την άδεια στον Απόστολο Ρεφενέ του Νι−
κολάου, Καθηγητή μερικής απασχόλησης του τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού
Παν/μίου Αθηνών, προκειμένου να κατέχει και τη θέση
του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιτροπής Λογιστικής Τυ−
ποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) του Υπουργείου Οικονο−
μικών από 14−09−2010 ημερομηνία αιτήσεως χορήγησης
της άδειας προς το τμήμα μέχρί τη λήξη της θητείας
του στην παραπάνω θέση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Ιανουαρίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 3085/936
(2)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ−
γράφων Με εντολή Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας στον
Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργί−
ας, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης, στους Προϊσταμένους των Τμη−
μάτων αυτής.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 6 παρ. 2 και του άρθρου 280 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά−
της» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).
β) Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτ. Μακεδονίας» (ΦΕΚ 234/Α/
27.12.2010).
γ) Του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α/30−05−1997).
δ) Του Π.Δ. 66/2002 «Περί σύστασης Δ/νσης Αστικής
Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην
Περιφέρεια Ηπείρου».
ε) Του Ν.3386/2005 «Είσοδος, Διαμονή και Κοινωνική
ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική επικρά−
τεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
στ) Του Ν.3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε−
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α/28.06.2006).
ζ) Του Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα−
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
(ΦΕΚ 26/Α/2007).
2. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
α) Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών «Μείωση των υπογραφών
στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
β) Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13−12−2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινήσεις σχε−
τικά με τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές
πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα».
γ) Την υπ’ αριθμ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/28−02−2008 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Πρόσθετες διευκρινή−
σεις σχετικά με τη μείωση των υπογραφών στις διοικη−

τικές πράξεις και έγγραφα. Παράταση της προθεσμίας
έκδοσης των σχετικών αποφάσεων».
3. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκ−
περαίωση των υποθέσεων και εξασφάλιση εύρυθμης
και αποδοτικής λειτουργίας της Δ/νσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης Ηπείρου−Δυτ. Μακεδονίας.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής αποφάσεων,
εγγράφων κ.λπ. «Με Εντολή Γενικής Γραμματέως της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας» στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής
Λειτουργίας, στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης, στους Προϊσταμένους των Τμημά−
των της ανωτέρω υπηρεσίας ως εξής:
α. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερι−
κής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτ. Μακεδονίας.
1. Την έγκριση μετακίνησης του Προϊσταμένου της
Διεύθυνσης εντός και πέρα των ορίων της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας.
2. Τη χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών στον Προ−
ϊστάμενο Διεύθυνσης.
3. Την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων θεραπείας/
επανεξέτασης κατά απορριπτικών ή ανακλητικών απο−
φάσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων
της Δ/νσης.
4. Αποφάσεις επί αιτήσεων επανεξέτασης των προ−
στίμων.
β. Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης:
1. Την έγκριση μετακίνησης εντός των ορίων της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας
των Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης και
του προσωπικού της Διεύθυνσης, εκτός αυτού που υπη−
ρετεί στα Τμήματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυ−
τικής Μακεδονίας.
2. Την τοποθέτηση και μετακίνηση του προσωπικού
της Διεύθυνσης (ΙΩΑΝΝΙΝΑ).
3. Τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών των Προϊστα−
μένων των Τμημάτων της Δ/νσης και του προσωπικού
της Διεύθυνσης, εκτός αυτού που υπηρετεί στα Τμήματα
των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας.
4. Τη θέση, κατά την κρίση του, των εγγράφων στο
«ΑΡΧΕΙΟ».
5. Τη λειτουργία των επιτροπών μετανάστευσης άρ−
θρων 13, 14 και 24 του Ν.3386/05 όπως ισχύει σήμερα.
6. Χορήγηση, ανανέωση, επανέκδοση, ανάκληση, απόρ−
ριψη επί αιτημάτων αδειών διαμονής και Ειδικών Βεβαι−
ώσεων Νόμιμης Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3386/05 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Έγκριση χορήγησης θεώρησης εισόδου για μετά−
κληση υπηκόων τρίτων χωρών εποχιακού χαρακτήρα
ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις των άρθρων 14, 15 και 16 του Ν. 3386/05 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Έγκριση ή απόρριψη χορήγησης θεώρησης εισόδου
για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Έγκριση πρόσβασης στην αγορά εργασίας πλήρους
ή μερικής απασχόλησης για τις περιπτώσεις υπηκόων
τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι αδειών διαμονής για
οικογενειακή επανένωση ή για σπουδές αντίστοιχα και
επιθυμούν να εργαστούν με σχέση εξαρτημένης εργα−
σίας ή να παρέχουν υπηρεσίες ή έργο.
10. Επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από τις
διατάξεις: α) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του
Ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1
του άρθρου 4 του Ν. 3536/07, β) της παραγράφου 6
του άρθρου 18 του Ν.3536/07 και γ) του τελευταίου
εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 87 του Ν.3386/05 όπως
τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του
Ν. 3536/07 και όπως αυτοί ισχύουν.
11. Διενέργεια ελέγχων και βεβαίωσης παραβάσεων, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν.3386/05, όπως αυτός ισχύει.
12. Έγγραφα προς αστυνομικές, τοπικές διοικητικές
αρχές και προξενεία.
13. Έγγραφα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας γενικότε−
ρου ενδιαφέροντος.
14. Έγγραφα αποστολής των απόψεων της Υπηρεσίας
στα Διοικητικά Πρωτοδικεία επί ασκηθεισών αιτήσεων
αναστολής−ακύρωσης κατά απορριπτικών ή ανακλη−
θεισών αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.
15. Έγγραφα άσκησης έφεσης κατά ακυρωτικών απο−
φάσεων επί απορριπτικών ή ανακληθεισών αποφάσε−
ων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών διαμονής υπηκόων
τρίτων χωρών.
16. Διαχείριση εντύπων αδειών διαμονής (Βινιέτες,
Δελτία Διαμονής, Δελτία Μόνιμης Διαμονής, ΦΕΤ, Βεβαι−
ώσεις τύπου Α, Βεβαιώσεις τύπου Β)−Παραλαβή εντύπων
από Υπουργείο και παράδοση αυτών στη Διεύθυνση και
στα Τμήματα Αδειών Διαμονής των Νομών.
17. Επίδοση αδειών διαμονής και Ειδικοον Βεβαιώσεων
Νόμιμης Διαμονής στους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων
χωρών.
18. Όλες οι λοιπές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης που
αφορούν γενικά και ειδικά θέματα τα οποία, σύμφωνα με
την παρούσα δεν θα ασκούνται από τη Γενική Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτ. Μακεδονίας, τον
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας
και τους Προϊσταμένους των Τμημάτων Αδειών Διαμονής.
Του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης απουσιάζοντος ή
κωλυόμενου, η παρούσα εξουσιοδότηση μεταβιβάζεται
στον νόμιμο αναπληρωτή του.
γ. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γραμματείας
1. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων
πάσης φύσεως υπηρεσιακών εγγράφων.
2. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων
από το πρωτότυπο που προσκομίζουν οι ιδιώτες.
δ. Στους Προϊσταμένους των Τμημάτων Αδειών Δια−
μονής των νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου−Δυτικής Μακεδονίας
1. Την υπογραφή των αποφάσεων χορήγησης, ανανέω−
σης, επανέκδοσης, ανάκλησης ή απόρριψης των αδειών
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών.
2. Την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων από τις
διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν.3386/2005, όπως συ−
μπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 4 του Ν. 3536/2007
και του άρθρου 18 παρ. 6 του ν. 3536/2007.
3. Τις αποφάσεις των άρθρων 14 παρ. 5 και 16 παρ. 2
του Ν.3386/2005 (έγκριση θεώρησης εισόδου για απα−
σχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας η εποχιακής
σε συγκεκριμένο εργοδότη).
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4. Έγκριση ή απόρριψη χορήγησης θεώρησης εισόδου
για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3386/05, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την έκδοση αποφάσεων έγκρισης πρόσβασης στη
μισθωτή εργασία.
6. Έγγραφα αποστολής των απόψεων της Υπηρεσίας
στα Διοικητικά Πρωτοδικεία επί ασκηθεισών αιτήσεων
αναστολής−ακύρωσης κατά απορριπτικών ή ανακλη−
θεισών αποφάσεων χορήγησης ή ανανέωσης αδειών
διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς επίσης και
προς αστυνομικές και τοπικές διοικητικές αρχές.
7. Την έγκριση μετακίνησης του προσωπικού εντός
των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας.
8. Τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών στο προσωπι−
κό − Την έκδοση αποφάσεων αδειών όπου απαιτείται.
9. Τη θέση κατά την κρίση του των εγγράφων στο
«ΑΡΧΕΙΟ».
ε. Στους Προϊσταμένους των Γραφείων Γραμματείας
των Νομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας.
1. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων
πάσης φύσεως υπηρεσιακών εγγράφων.
2. Την επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων
από το πρωτότυπο που προσκομίζουν οι ιδιώτες.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ Ή ΚΩΛΥ−
ΜΑΤΟΣ
Σε περιπτώσεις απουσίας ή κωλύματος ενός από τους
παραπάνω εξουσιοδοτούμενους η άσκηση «Με Εντολή
Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας» των κατά τα ανωτέρω
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων θα γίνεται ως εξής:
1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊστα−
μένου Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας η
άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων θα γίνεται από
τη Γενική Γραμματέα.
2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προϊστά−
μενου της Διεύθυνσης, η άσκηση των αντίστοιχων αρμο−
διοτήτων θα γίνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του.
3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Προϊστα−
μένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης, η άσκηση των
αντίστοιχων αρμοδιοτήτων θα γίνεται από το Προϊστά−
μενο της Διεύθυνσης.
Η υπ’ αριθμ. 4579/17−5−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1733/3−8−2011) από−
φαση για το ίδιο θέμα παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 18 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. οικ.1037/10277
(3)
΄Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Ζαγο−
ράς−Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας για τη λειτουργία του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Τροποποί−
ηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 206/Α΄/1997), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.09).
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας – Στερεάς Ελλάδας».
4. Του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α΄/2002)
«Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», όπως συ−
μπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 15 του Ν. 3260/2004
(ΦΕΚ 151/2011/Α΄)
5. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/66/26001/30.12.2011 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ33/27.12.2006,
όπως ισχύει, με την οποία εγκρίθηκαν τριάντα τρεις (33)
συμβάσεις μίσθωσης έργου δωδεκάμηνης διάρκειας,
μεταξύ των οποίων και δύο (2) συμβάσεις μίσθωσης
έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Ζαγοράς−Μουρεσίου.
6. Το αριθμ. ΔΟΛ/ΚΕΠ/Φ12−5−/27680/30−12−2011 έγγρα−
φο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με το οποίο στάλθηκαν
πίνακες κατανομής συμβάσεων μίσθωσης έργου, για
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών για την στελέ−
χωση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π),
με τον όρο ότι οι συμβάσεις λήγουν από τη χρονική
στιγμή που θα στελεχωθεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προ−
σωπικό, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου,
με αρ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/289/21116/16.8.2007 και ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/204/23751/10.9.2007.
7. Τα αριθμ. 40739/27−9−2011 και 46352/4−11−2011 έγγρα−
φα του Τμήματος Οικον. Διοίκησης ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την απασχόληση με σύμβαση μίσθωσης
έργου δύο (2) φυσικών προσώπων, ειδικοτήτων όπως αυ−
τές αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 για τη λει−
τουργία του (929) Κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών (ΚΕΠ)
του Δήμου Ζαγοράς−Μουρεσίου (ΚΕΠ τέως Ζαγοράς) Νο−
μού Μαγνησίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω
άρθρο και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του
Ν. 3812/2009 η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση τη διαδικα−
σία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ
24/Α΄) όπως ισχύουν. Η ανακοίνωση για τη σύναψη των
συμβάσεων αυτών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφί−
ων και οι ενστάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν, υπά−
γονται στον έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ. (σύμφωνα
με το υπόδειγμα της ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ4−35/5326/10−03−2010
εγκυκλίου)
3.α) Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχω−
σης του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό, δεν θα συναφθούν
νέες συμβάσεις με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπό−
λοιπο, ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα των συμβάσεων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης το Υπουργείου Εσωτε−
ρικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
θα επιστρέψει τις συναφθείσες συμβάσεις στους ΟΤΑ,
δεν θα τις χρηματοδοτήσει και θα τις ανακαλέσει για
το ανεκτέλεστο χρονικό διάστημα.
β) Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης,
διακοπής κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρω−

τοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμ−
βαση σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε,
χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της
ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ. Σε διαφορετική περίπτωση το Υπουρ−
γείο Εσωτερικών δε θα κάνει δεκτή τη νέα σύμβαση
αλλά και δε θα τη χρηματοδοτήσει.
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του
οικείου ΚΕΠ.
5. Από την απόφαση αυτή προκαλείται ετήσια συνολι−
κή δαπάνη 21.120,00 ευρώ ή 24.000,00 ευρώ (ανάλογα με
τις παρακάτω υποπεριπτώσεις) για τις δύο (2) συμβάσεις
μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ του Δήμου Ζαγοράς−Μου−
ρεσίου για το έτος 2012, η οποία θα καλυφθεί από τις
συνολικές πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κρα−
τικό Προϋπολογισμό και αφορούν στην απόδοση των
Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων που διαθέτει
το Υπουργείο Εσωτερικών.
α) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−ΣΑΕ
055/3 του Υπουργείου Εσωτερικών με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880 Ευρώ.
β) ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:
β.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει
αποζημίωση 880 ευρώ.
β.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμβάνει
αποζημίωση 1000 ευρώ
Το ανωτέρω έργο δεν ενάγεται στον κύκλο των συ−
νήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου.
Οι αναγκαίοι όροι για την εκτέλεση του έργου θα κα−
θορισθούν με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/97.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 18 Ιανουαρίου 2012
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F
(4)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τα ανήλικα τέ−
κνα αλλοδαπών που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοί−
τηση σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα.
1. Με την αριθμ. 183/4230/17−01−2012 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή
η από 21−01−2011 αίτηση των γονέων της ανήλικης με
υπό στοιχεία: (όνομα) ΧΑΡΜΑΝΠΡΙΤ ΚΟΡ (επώνυμο)
ΜΠΕΙΝΣ, (πατρώνυμο) ΝΑΡΙΝΤΕΡ, που γεννήθηκε στην
Ινδία την 20−03−1997 και κατοικεί στο Δήμο Λεβαδέων,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συ−
μπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα την 15−06−2009, σύμφωνα με την αριθμ.
Φ.20.4/7352/01−11−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Δι−
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Στερεάς Ελλάδας.
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Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο: ΣΙΝΓΚ (SINGH)
ΚΟΡ (KAUR)
Κύριο όνομα: ΝΑΡΙΝΤΕΡ (NARINDER) ΑΚΒΙΝΤΕΡ (AKVINDER)
2. Με την αριθμ. 9106/153634/17−01−2012 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή
η από 25−02−2011 αίτηση της μητέρας του ανήλικου η
οποία έχει την επιμέλεια αυτού μετά το θάνατο του
πατέρα με υπό στοιχεία: (όνομα) ΛΕΟΝΑΡΝΤ (επώνυμο)
ΠΕΡΚΕΤΣΙ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΪΓΚ, που γεννήθηκε στην
Αλβανία την 14−03−1996 και κατοικεί στο Δήμο Τεμπών,
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συ−
μπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα την 15−06−2009, σύμφωνα με την αριθμ.
675/27−01−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυν−
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Θεσσαλίας.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο: ΠΕΡΚΕΤΣΙ (PERKEQI)
ΠΕΡΚΕΤΣΙ (PERKEQI)
Κύριο όνομα: ΛΟΥΪΓΚ (LUIGJ)
ΖΙΝΑ (ZINA)
3. Με την αριθμ. 8160/142590/17−01−2012 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελ−
ληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η
από 25−02−2011 αίτηση της μητέρας της ανήλικης η οποία
έχει την επιμέλεια αυτής μετά το θάνατο του πατέρα
με υπό στοιχεία: (όνομα) ΛΕΩΝΙΝΤΑ (επώνυμο) ΠΕΡΚΕ−
ΤΣΙ, (πατρώνυμο) ΛΟΥΪΓΚ, που γεννήθηκε στην Αλβανία
την 11−07−1993 και κατοικεί στο Δήμο Τεμπών, για την
απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα
την 15−06−2006, σύμφωνα με την αριθ. 676/27−01−2011 βε−
βαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο: ΠΕΡΚΕΤΣΙ (PERKEQI)
ΠΕΡΚΕΤΣΙ (PERKEQI)
Κύριο όνομα: ΛΟΥΪΓΚ (LUIGJ)
ΖΙΝΑ (ZINA)
4. Με την αριθμ. 8956/152012/17−01−2012 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας – Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1Α του Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η
από 01−12−2010 αίτηση των γονέων του ανήλικου με υπό
στοιχεία: (όνομα) ΕΝΤΡΙ (επώνυμο) ΤΖΑΝΑΪ, (πατρώνυμο)
ΠΑΪΤΙΜ, που γεννήθηκε στην Αλβανία την 22−12−1994
και κατοικεί στο Δήμο Χαλκιδέων, για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαετούς
φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 30−
06−2009, σύμφωνα με την αριθ. Φ.20.4/5575/14−10−2010
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Στοιχεία γονέων:
Πατέρας
Μητέρα
Επώνυμο: ΤΖΑΝΑΪ (XHANAJ)
ΤΖΑΝΑΪ (XHANAJ)
Κύριο όνομα: ΠΑΪΤΙΜ (PAJTIM)
ΝΤΟΥΡΙΜΕ (DURIME)
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
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Αριθμ. 81821/3160
(5)
Απαγόρευση Θήρας ορισμένου χρόνου στην ευρύτερη
περιοχή «Κόνισκος−Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενη−
σίου Π.Ε. Ευρυτανίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ. 757/
Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ
1188/Β΄/31.12.1996), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) και
87578/703/6.3.2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) κοινές αποφά−
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1.9.2010
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6−9−2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού
Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28.6.2006)
«Περί Εθνικού τυπογραφείου−Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και άλλες Δ/ξεις»
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες Δ/ξεις» (Α΄237).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27.12.2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα−
λίας − Στερεάς Ελλάδας».
8. Την αριθ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19−4−2011)
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής Γραμματέ−
ως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς
Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους Προϊστα−
μένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανωτέρω
Γενικής Διευθύνσεως.
9. Το με αριθ. 145/29−9−2011 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Καρπενησίου με το οποίο ζητά την Απαγό−
ρευση κυνηγίου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος−Μέγα
Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου, για λόγους προστασίας
και εξασφάλισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυ−
ξης ειδών της άγριας πανίδας.
10. Το αριθμ. 54929/4375/22−12−2011 έγγραφο του
Δασαρχείου Καρπενησίου με το οποίο προτείνει την
απαγόρευση θήρας στην παραπάνω περιοχή για την
προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση
του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
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Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
πέντε (5) χρόνια, από 20−8−2012 μέχρι 20−8−2017, σε έκτα−
ση 22.000 στρεμμάτων περίπου στην ευρύτερη περιοχή
«Κόνισκος−Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευ−
ρυτανίας, και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από εικόνισμα Τσιτούρη στη γέφυρα προς
Καλλιθέα «Μπιάρα», ακολουθεί τον ασφάλτινο δρόμο
έως τον οικισμό Καλλιθέας, προχωρεί στο δασικό δρόμο
Καλλιθέα − Άγιος Κωνσταντίνος Τ.Κ. Μυρίκης, συνεχίζει
από «Αγιο Κωνσταντίνο» το δασικό δρόμο προς θέση
«Βρύση Βαστάκη» Τ.Κ. Ανιάδας. Από «Βρύση Βαστάκη»
(άσφαλτος) έως τη διασταύρωση προς δασικό δρόμο
προς «Πνακάκια», ακολουθεί αυτόν το δασικό δρόμο
μέχρι το ρέμα «Καλανόρεμα», ακολουθεί το «Καλανό−
ρεμα» μέχρι τον δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό − Κακα−
λιουρέϊκα», από εκείτο δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό−
Κακαλιουρέϊκα» έως το τέρμα του δρόμου στη θέση
«Κουμπουρέΐκα» και ακολουθώντας το βατό αγροτικό
δρόμο (μονοπάτι) μέχρι που συναντά τον επαρχιακό
δρόμο Κλαυσί−Μουζήλο, συνεχίζοντας μέχρι την γέφυρα
Κλαυσίου και κλείνοντας ολοπόταμα (Καρπενησιώτης)
μέχρι το εικόνισμα Τσιτούρη.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2011−2012.
Καρπενήσι, 18 Ιανουαρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ
F
(6)
Αυτοδίκαιη λύση της «Δημοτικής Αναπτυξιακής − Κα−
τασκευαστικής Επιχείρησης Βόχας (ΔΑΚΕΒ)».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.97)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και άλλες διατά−
ξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010
(ΦΕΚ 232/τ.Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου».
4. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/2011 (ΦΕΚ 480/29.3.2011 τ.Β΄)
απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ Ε& Ι «περί Μεταβίβασης δικαι−
ώματος υπογραφής “Με εντολή Γενικού Γραμματέα”
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους
Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Εσω−
τερικής λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου».
5. Το άρθρ. 277 του Π.Δ. 410/95 και τα άρθρα 262, 269
και 270 του Ν. 3463/2006.

6. Το αριθμ. οικ. 9373/25.2.2011 έγγραφο του ΥΠΕΣΑΗΔ
με την αριθμ. 39/1.2.2011 γνωμοδότηση του Στ’ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
7. Την αριθμ. 196/20.1.2005 (ΦΕΚ 242/24.2.2005/τ.Β΄) απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου
περί Σύστασης της Δημοτικής Αναπτυξιακής − Κατασκευ−
αστικής Επιχείρησης Βόχας (ΔΑΚΕΒ), όπως τροποποιή−
θηκε με τις αριθμ. 11068/8.8.2005 (ΦΕΚ 1193/τ.Β΄/29.82005)
και 4519/3.4.2006 (ΦΕΚ 552/τ.Β΄/4.5.2006) όμοιες.
8. Την αριθμ. 74/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Βέλου − Βόχας περί «Λύσης της
υφιστάμενης Επιχ/σης του πρώην Δήμου Βόχας με την
επωνυμία (Δημοτική Αναπτυξιακή − Κατασκευαστική Επι−
χείρηση Βόχας ΔΑΚΕΒ) και ορισμός εκκαθαριστών».
9. Το αριθμ. Δ 67551/11.7.2011 έγγραφο του Εθνικού
Τυπογραφείου.
10. Το αριθμ. 20814/1.12.2011 έγγραφο του Δήμου με
συνημμένη την αριθμ. 251/2011 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Βέλου Βόχας περί τροποποίησης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.
11. Το γεγονός ότι δεν έχει προσαρμοσθεί το καταστα−
τικό της «Δημοτικής Αναπτυξιακής − Κατασκευαστικής
Επιχείρησης Βόχας (ΔΑΚΕΒ)», σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Δ.Κ. μέχρι 31/12/2010, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης του
πρώην Δήμου Βόχας με την επωνυμία «Δημοτική Ανα−
πτυξιακή − Κατασκευστική Επιχείρηση Δήμου Βόχας
(ΔΑΚΕΒ)».
Από τις διατάξεις της παρούσας διαπιστωτικής πρά−
ξης προκαλείται δαπάνη ύψους 10.000,00 Ευρώ σε βά−
ρος του ΚΑ 10.6142.09 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κόρινθος, 30 Δεκεμβρίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 98702/20329
(7)
Αυτοδίκαιη λύση του Συνδέσμου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Φαρρών − Ωλενίας
και Δύμης».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 280, 225 − 226 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄): Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ/τος 139/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3852/2010 καθώς
και τις διατάξεις των άρθρων 245 επ. του Ν. 3463/2006
(Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)
3. Την αριθμ. 57248/1969 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας
με την οποία συστήθηκε ο Σύνδεσμος με την επωνυμία
«Σύνδεσμος της Κοινότητας Φαρών, Βασιλικού, Ισώμα−
τος, Χαϊκαλίου, Αγίου Στέφανου, Αγίου Νικολάου, Άνω
Σουδενεΐκων, Λουσικών, Αχαϊκού και Κάτω Αχαΐας».
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4. Την αριθμ. 92020/1969 απόφαση του Νομάρχη Αχαΐας,
περί διορισμού της Διοικούσης Επιτροπής του Συνδέσμου,
η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 12933/924/21.02.1970
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
5. Το αριθμ. 16736/18−10−2011 έγγραφο του Δημάρχου
Ερυμάνθου με το οποίο μας γνωστοποιεί ότι ο παραπά−
νω Σύνδεσμος λειτούργησε μέχρι το τέλος του έτους
2006, έκτοτε δε δεν λειτουργεί.
6. Το γεγονός ότι από 1−1−2011 ο Δήμος Φαρρών (στον
οποίο ανήκαν κάποιες εκ των κοινοτήτων –μελών του
συνδέσμου), συνενώθηκε με άλλους Δήμους στο Δήμο
Ερυμάνθου, οι δε Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ωλενίας
(στους οποίους ανήκαν οι λοιπές κοινότητες – μέλη
του Συνδέσμου) συνενώθηκαν με άλλους Δήμους στο
Δήμο Δυτικής Αχαΐας και ως εκ τούτου ο Σύνδεσμος
καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας
των νέων δήμων, διαπιστώνουμε:
Την αυτοδίκαιη λύση του συνδέσμου με την επωνυμία
«Σύνδεσμος της Κοινότητας Φαρών, Βασιλικού, Ισώμα−
τος, Χαϊκαλίου, Αγίου Στέφανου, Αγίου Νικολάου, Άνω
Σουδενεΐκων, Λουσικών, Αχαϊκού και Κάτω Αχαΐας». Την
εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο είχε συσταθεί ο
σύνδεσμος, αναλαμβάνουν και συνεχίζουν οι νέοι δήμοι,
οι οποίοι καθίστανται, κατ’ επιμερισμό, αναλογικά με τα
όρια της εδαφικής περιφέρειάς του έκαστος, καθολικοί
διάδοχοι σε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία και
υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις του συνδέσμου.
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 13 Ιανουαρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες για υπερωριακή απασχό−
ληση, κατά τις απογευματινές και εξαιρέσιμες ώρες των
υπαλλήλων που απασχολήθηκαν και εξακολουθούν να
απασχολούνται στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη
Σερρών, προκειμένου ν’ ανταποκριθεί επιτυχώς το ανω−
τέρω Γραφείο στις αυξανόμενες ανάγκες (συσκέψεις
υπηρεσιακών παραγόντων και υπηρεσιακές μετακινή−
σεις του Αντιπεριφερειάρχη σε Νομούς της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας, σε Δήμους, έκτακτες ανάγκες
λόγω απρόβλεπτων γεγονότων κ.λπ.).
6. Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις στον
προϋπολογισμό έτους 2012 της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε υπερωριακή με αμοιβή εργασία
για το α’ εξάμηνο του έτους 2012 μέχρι 648 συνολικά
ώρες και μέχρι 3 υπαλλήλους που θα απασχοληθούν
εκ περιτροπής πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
στο Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη για απογευματινή
εργασία 360 ώρες και 288 ώρες κατά τις εξαιρέσιμες
ημέρες.
2. Η ανωτέρω υπερωριακή απασχόληση δεν θα υπερ−
βαίνει τις 20 ώρες απογευματινής εργασίας ανά υπάλ−
ληλο μηνιαίως και τις 16 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως
κατά τις εξαιρέσιμες.
Το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στο
ποσό των 3.724,80 ευρώ και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Φορέα 072 «Υπηρεσίες Διοικητικού Οικονομικού της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών» και τους ΚΑΕ 0511
«Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημο−
σίευσή της.
Σέρρες, 19 Ιανουαρίου 2012
Ο Περιφερειάρχης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

F
Αριθμ. 23820/14
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Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή ερ−
γασίας σε υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας
Σερρών α΄ εξαμήνου 2012.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 282 του Ν.3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλή−
λων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών
των Ε.Δ. και της Ε.Α., του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α)
και το άρθρο 38 του ν. 3986/2011.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.7 του Ν.2738/99.
4. Τις διατάξεις του Ν.3986/2011 άρθρο 16 παρ. 1
«Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου κ.λπ.».

F
Αριθμ. 213
(9)
Μεταφορά μίας κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) TE Κατη−
γορίας, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη Φιλοσο−
φική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη;
1. Την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/19/Β2/64578/20−7−2011 διαπι−
στωτική απόφαση της Υπουργού Παιδείας, ΔΒΜΘ (ΦΕΚ
241/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./29−07−2011) με την οποία διαπιστώνεται η
εκλογή του Καθηγητή Ευριπίδη Στεφάνου του Γεωργί−
ου, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με θητεία
τεσσάρων (4) ετών από 01/09/2011 έως 31/08/2015. Τις
διατάξεις του Ν. 3549/2009.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195/6−9−2011 τ.Α΄).
3. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 44/16.6.2011
συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στην
μετάταξη του Ευάγγελου Γεραρχάκη, μέλους ΕΤΕΠ του
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Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
4. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πα−
νεπιστημίου Κρήτης (συν. 6723/14−7−2011).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 391/11−11−2011
συνεδρίας της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Μου−
σικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστο−
τελείου Πανεπιστημίου Κρήτης, με το οποίο εγκρίνεται
η μετάταξη του Γεραρχάκη στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε:

Μεταφέρουμε μία κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνι−
κού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) TE Κατηγορί−
ας, από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 14, παρ. 5 του Ν. 2817/2000.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 11 Ιανουαρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
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