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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 2/16370/0025 (1)
Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη 

ομολογιακού δανείου εκδόσεως της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙ−
ΡΑΙΩΣ συνολικού ποσού 2.087.000.000 ευρώ.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α΄)
(β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄)
(γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

(δ) του Π.Δ. 185/6−10−2009 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο−
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας −Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009).

(ε) Την υπ’ αριθμ. Υ25/6−12−2011 (ΦΕΚ 2792/Β/8−12−2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

2. Την υπ’ αριθμ. 54201/Β΄ 2884/26.11.2008 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της 
Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» 
(ΦΕΚ 2471 Β΄) και την τροποποιητική αυτής απόφαση 
Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/3−2−12.

3. Την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26.1.2009 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
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όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 
3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς 
πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β΄).

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02).

5. Την υπ’ αριθμ. απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής C(2012)673/6−2−2012 με θέμα Κρατική Ενίσχυση S.A. 
34149 (2011/Ν).

6. Το από 23/2/2012 αίτημα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
και το απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 1262/26−5−11 
Συνεδρίασης του Δ.Σ. της τράπεζας.

7. Την υπ’ αριθμ. 8/2−3−2012 απόφαση Διυπουργικής 
Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995.

8. Το υπ’ αριθμ. 2139/2−12−2008 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύ−
ματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηρι−
οτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος 
συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις 
του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της 
οικονομίας.

9. Την υπ’ αριθμ. 275/29−2−2012 εισήγηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

10. Την υπ’ αριθμ. 57863/Β.2535/29−12−11 Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προγράμματος ενί−
σχυσης της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας 
σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 3041/Β/30−12−2011) για 
την παράταση του προγράμματος μέχρι 30/6/2012.

11. Το Ν. 3965/2011 με τον οποίο αυξήθηκε το πρό−
γραμμα ρευστότητας των τραπεζών κατά επιπλέον 30 
δις ευρώ.

12. Την υπ’ αριθμ. 22616/Β.1112/2011 Απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Κατανομή νέων κονδυλίων στο πλαί−
σιο εφαρμογής του Ν. 3723/2008», αποφασίζει:

Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς 
τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως 
της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ συνολικής ονομαστικής αξίας 
2.087.000.000 ευρώ, σύμφωνα με το κείμενο της εγγύησης 
στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί:

(Α) Ελληνικό κείμενο:

ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία 
Υπογραφής.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και 
δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οι−
κονομικών με την υπ’ αριθμ. 2/5121/0025/26−01−2009 
απόφασή του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 
(οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέ−
σεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων (όπως ειδικότερα 
ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι 
ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας Πράξης Εγγύησης.

Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης:
Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω−

νυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, 
οδός Αμερικής αρ.4.

Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα 
από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση, περί την 5/3/2012, 

ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας 
2.087.000.000,00 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προ−
γράμματος (Programme) με ημερομηνία 25/7/2011 και 
τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 
2/3/2012, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα 
εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών. 20.870 ανώνυμες 
ομολογίες, (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: 100.000 
€, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο ELIRIBOR 3 μηνών πλέον 
περιθωρίου 12,00% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης την 
5/6/2012 και (ε) αρ. ISIN XS0752378124.

Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 5 Μαρτίου 
2012.

Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πράξη 
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών για λογα−
ριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

(Β) Αγγλικό κείμενο:

DEED OF GUARANTEE

THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execu−
tion Date specified below by The Hellenic Republic.

The Guarantee Terms as issued and published by the 
Minister of Economy and Finance by means of Deci−
sion No. 2/5121/0025/26−01−2009, under Article 2 of Law 
3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional 
and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the 
Debt Obligations in favour of the Beneficiaries (as defined 
therein) shall be deemed to be incorporated in and form 
part of this Deed of Guarantee as if the same had been 
set out herein.

For the purposes of this Deed of Guarantee:
Credit Institution means PIRAEUS BANK S.A. with reg−

istered office at 4, Amerikis Street, Athens
Debt Obligations means any obligation arising from an is−

sue, under law 3156/2003, on or about 5/3/2012 of bonds of 
an aggregate amount of euro 2.087.000.000,00 € pursuant 
to the provisions of a programme established on 25/7/2011 
and Final Terms dated 2/3/2012 including, inter alia the fol−
lowing: (a) number and form of bonds: 20.870 bearer bonds; 
(b) denomination: euro 100,000 €; (c) interest rate: floating 
EURIBOR 3m plus relevant margin 12,00% per annum; (d) 
maturity date 5/6/2012; (e) ISIN code XS0752378124; and

Execution Date means 5 March 2012.
This Deed of Guarantee is executed as a deed by the 

Alternate Minister of Finance on behalf of The Hellenic 
Republic.

II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 
5209/Β.237/3−2−2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μικών, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 115 μονάδες 
βάσης (ACT/ACT).

III. To κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 2.087.000.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογια−
κού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το 
ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
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    Αριθμ. Φ.500/7/Ε5/3936 (2)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Δράμας, Νομού Δράμας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.1 εδαφ. β’, γ’, δ’ του 

ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.1892/90 (ΦΕΚ Α΄ 
101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3, εδ.α, του ν. 
2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ.5 του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν.3232/04 
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

10. Το Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης...της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

11. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

12. Την 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 307) κοι−
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποίηση της 
κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της 
μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που πραγματοποι−
ούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, 
Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

13. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

14. Την υπ’ αριθμ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄ 2748) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/06−12−2011 (ΦΕΚ Β΄2792) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

16. Την υπ’ αριθμ. Υ 18/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 

Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».

17. Τη με αριθμό 652/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Δράμας, Νομού Δράμας, που διαβιβάστηκε με το αριθμό 
πρωτ. 1036/09−01−2012 έγγραφο του Δήμου Δράμας, Νο−
μού Δράμας στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ και το από 
20−01−2012 τηλεαντιγράφημα του ανωτέρω Δήμου.

18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Δράμας, Νομού Δράμας ύψους 11.171,4 ευρώ περίπου για 
το έτος 2012 και 22.342,8 ευρώ περίπου για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη.

20. Την υπ’ αριθμ. 4823/24−01−2012 βεβαίωση της Οι−
κονομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε δέκα (10) θέσεις πρακτικής άσκησης 
σπουδαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, στο Δήμο Δράμας, 
Νομού Δράμας, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των 
ειδικοτήτων.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Δήμο 
αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας 
από 01−07−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 11.171,4 ευρώ περίπου για το 2012 η οποία θα 
καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 10.6041.02 σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας, ως εξής:

11.171,4 ευρώ (10 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ Χ 
6 μήνες) για το έτος 2012 και 22.342,8 ευρώ (10 θέσεις 
Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Δράμας, Νομού Δράμας και για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 22.342,8 ευρώ περίπου η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. Φ.500/11/Ε5/6699 (3)
Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών 

Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Βέροιας, Νομού Ημαθίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 1 εδαφ. β’, γ’, δ’ 
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του ν. 1351/83 (ΦΕΚ Α΄, 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 1892/90 (ΦΕΚ 
Α΄ 101) σχετικά με την επαναοριοθέτηση του δημοσίου 
τομέα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 2327/95 
(ΦΕΚ Α΄ 156) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θε−
μάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευ−
τικών και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 εδ. α του ν. 
2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247) «περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 5 του ν. 2817/2000 
(ΦΕΚ Α΄ 78 ) «Εκπαίδευση ατόμων ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 10 του ν.3232/04 
(ΦΕΚ Α΄ 48) «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες 
διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 174/1985 
(ΦΕΚ Α΄ 59) «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)».

9. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄243) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

10. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

11. Τις διατάξεις του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ−
σεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 194).

12. Την υπ’ αριθμ. 2025805/2917/0022/22−04−93 (ΦΕΚ Β΄ 
307) κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄307) «Τροποποί−
ηση της κοινής υπουργικής απόφασης Ε5/1258/86 και 
αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) που 
πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα σε υπηρεσίες 
του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και 
οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα».

13. Τις διατάξεις της Ε5/1303/03−03−1986 (ΦΕΚ Β΄ 168) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ασφάλιση σπουδαστών ΤΕΙ 
κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης».

14. Την υπ’ αριθμ. Υ 25/08−12−2011 (ΦΕΚ Β΄2792) από−
φαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

15. Την υπ’ αριθμ. Υ 17/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα−
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Φωτεινή Γεννηματά».

16. Την υπ’ αριθμ. Υ 18/30−11−2011 (ΦΕΚ Β΄2748) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».

17. Την υπ’ αριθμ. 782/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Βέροιας, Νομού Ημαθίας, που διαβιβάστηκε με το αριθμό 
πρωτ. 68981/30−12−2011 έγγραφο του Δήμου Βέροιας, 
Νομού Ημαθίας, στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

18. Την εγκύκλιο Α42/5/2008 του ΙΚΑ «Νέα όρια ημερη−
σίων μισθών και νέα τεκμαρτά ημερομίσθια των ασφα−
λιστικών κλάσεων».

19. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Βέροιας, Νομού Ημαθίας ύψους 6.702,84 ευρώ περίπου 
για το έτος 2012 και 13.405,68 ευρώ περίπου για καθένα 
από τα επόμενα οικονομικά έτη.

20. Τις υπ’ αριθμ. 4256/26−01−2012 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας για τη δέσμευση της οικονομικής 
πίστωσης, αποφασίζουμε:

• Καθορίζουμε έξι (6) θέσεις πρακτικής άσκησης σπου−
δαστών Τ.Ε.Ι., ανά εξάμηνο, στο Δήμο Βέροιας, Νομού 
Ημαθίας, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδι−
κοτήτων.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για το Δήμο 
αυτό, πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας 
από 01−07−2012.

• Οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των 
ασκουμένων σπουδαστών Τ.Ε.Ι., βαρύνουν τον προϋπο−
λογισμό του Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας.

• Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 6.702,84 ευρώ περίπου για το 2012 
η οποία θα καλυφθεί από τους Κ.Α.Ε. 10/6041.001 και 
10/6054 σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Βέ−
ροιας, Νομού Ημαθίας, ως εξής:

6.702,84 ευρώ (6 θέσεις Χ 186,19 (176,08+10,11) ΕΥΡΩ Χ 
6 μήνες) για το έτος 2012 και 13.405,68 ευρώ (6 θέσεις 
Χ 186,19 ΕΥΡΩ Χ 12 μήνες) για καθένα από τα επόμενα 
οικονομικά έτη.

Για τη δαπάνη του οικονομικού έτους 2012 θα δε−
σμευτεί η αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Βέροιας, Νομού Ημαθίας και για καθένα από 
τα επόμενα οικονομικά έτη προκαλείται ετήσια δαπάνη 
ύψους 13.405,68 ευρώ περίπου, η οποία θα δεσμεύεται 
στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Μαρτίου 2012

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 4386/11 (4)
Τροποποίηση της 15764/16−12−1991 απόφασης της Νο−

μάρχη Κυκλάδων «Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώ−
που στην Κοινότητα Σίκινου του Ν. Κυκλάδων με 
την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολεί−
ου−Γυμνασίου Σίκινου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 280 του Ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
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3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 15764/16−12−1991 απόφαση της 
Νομάρχη Κυκλάδων «Σύσταση ιδίου Νομικού Προσώπου 
στην Κοινότητα Σίκινου του Ν. Κυκλάδων με την επωνυ−
μία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Γυμνασίου 
Σίκινου» (ΦΕΚ68/Β/7−02−1992).

4. Την υπ’ αριθμ. 3/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Σίκινου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 15764/16−12−1991 από−
φαση της Νομάρχη Κυκλάδων «Σύσταση ιδίου Νομικού 
Προσώπου στην Κοινότητα Σίκινου του Ν. Κυκλάδων με 
την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−
Γυμνασίου Σίκινου» ως προς:

α) Την ονομασία της σε «Ενιαία Σχολική Επιτροπή 
Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου−Λυκείου Δήμου 
Σίκινου». β) Την παράγραφο 3 της απόφασης ως εξής:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική 
Επιτροπή Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου−Λυ−
κείου Δήμου Σίκινου» θα είναι εννεαμελές με τα εξής 
μέλη:

− Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας ως Πρό−
εδρο της Επιτροπής

− Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ο 
ένας ορίζεται από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμ−
βουλίου.

− Τον εκάστοτε Διευθυντή του Νηπιαγωγείου Σίκινου.
− Τον εκάστοτε Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου 

Σίκινου.
− Τον εκάστοτε Διευθυντή του Γυμνασίου−Λυκείου 

Σίκινου.
− Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων 

& Κηδεμόνων των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου 
Σίκινου.

− Τον εκάστοτε εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων & 
Κηδεμόνων των μαθητών του Γυμνασίου−Λυκείου Σί−
κινου.

− Τον εκάστοτε εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότη−
τας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σί−
κινου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ερμούπολη, 23 Φεβρουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
    Αριθμ. 8731/1051 (5)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότη−

τα Αγιάσου σε υπάλληλο του Δήμου Λέσβου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
Α) Των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 6 και 280 παρ. 1 του Ν. 3852/ 

2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010).

Β) Των άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/76 «Περί ληξιαρχικών 
πράξεων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/1976) όπως τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο 9 του Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/τ.Α΄/95) και το άρ−
θρο14 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−1997).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 143/2010 (Ορ−
γανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου).

3. Την υπ’ αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης αναφορικά με την «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής 
περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. 
σύμφωνα με το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ1984Β΄/22−12−2010).

4. Τη υπ’ αριθμ. Φ.127080/57510/31−12−2010 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης με θέμα «Περί των ληξιαρχικών βι−
βλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
ΟΤΑ με το Ν. 3852/2010» (Εγκύκλιος 65).

5. Την υπ’ αριθμ. 1739/2011 απόφαση του Δημάρχου 
Λέσβου, με την οποία ορίζεται η ανάθεση καθηκόντων 
ληξιάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Αγιάσου του Δήμου 
Λέσβου σε άλλο υπάλληλο, λόγω συνταξιοδότησης της 
μέχρι τώρα ληξιάρχου, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε καθήκοντα ληξιάρχου στη Δημοτική Ενό−
τητα Αγιάσου του Δήμου Λέσβου στον μόνιμο υπάλληλο 
του Δήμου Λέσβου Παναγιώτη Κουτσκουδή του Μιχαήλ, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικού, με βαθμό Γ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 5 Μαρτίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ 

F
   Αριθμ. 6311/1053 (6)

Διάρκεια τουριστικής περίοδου στο Δήμο Κύθνου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 143/2010 άρθρο 8 παρ.3 (ΦΕΚ 
236 / Α΄/ 27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.

γ) του άρθρου 87 του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και 
Κοινοτήτων όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 20 του Ν.3731/08» (Φ.Ε.Κ. 263/Α΄/23−12−08).

δ) το ΠΔ 899/76 «Περί ανακήρυξης περιοχών της χώ−
ρας ως τουριστικών τόπων» (Φ.Ε.Κ. 329/Α).

2. Τον πληθυσμό του Δήμου Κύθνου κατά την απο−
γραφή της 10 έως 24.5.2011 που ανέρχεται σε 1310 κα−
τοίκους.

3. Την ανάγκη καθορισμού της τουριστικής περιόδου 
κατά την οποία μπορεί να ορίζεται επιπλέον ένας Αντι−
δήμαρχος στο Δήμο Κύθνου−χαρακτηρισμένο τουριστι−
κό τόπο.

4. Το υπ’ αριθμ. 511/13−2−2012 έγγραφο−πρόταση του 
Δημάρχου Κύθνου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 
στο Δήμο Κύθνου έξι (6) μήνες από 1η Απριλίου έως 30 
Σεπτεμβρίου.

Με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Δημοσίου αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Κύθνου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπο−
λογιστεί αλλά εγγράφεται για τον σκοπό αυτό ανάλογη 
πίστωση κάθε χρόνο.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

F
   (7)

 Μεταφορά θέσης στο Δήμο Κοζάνης .

 Με την υπ’ αριθμ. 54/5602/27−01−2012 απόφαση (ορθή 
επανάληψη) του Δημάρχου Κοζάνης Ν. Κοζάνης, που εκ−
δόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 
του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011, 
της υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15−12−2011
εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την υπ’ αριθμ. 09−04/ 
06−09−2010 θετική γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων Ν. Κέρκυρας, το πρακτικό 2/2012 του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, 
το οποίο περιλαμβάνει την ορθή επανάληψη της υπ’ 
αριθμ. 8/2012 θετικής γνωμοδότησης του ανωτέρω Συμ−
βουλίου, και την υπ’ αριθμ. 10588/166/10−06−2010 απόφα−
ση του Δημάρχου Κερκυραίων, περί παροχής σύμφωνης 
γνώμης για τη μετάταξη της υπαλλήλου, μετατάσσεται 
η υπάλληλος Μπακόλα Πολύτιμη του Αλεξάνδρου, κλά−
δου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με βαθμό ΣΤ’, από το 
Δήμο Κέρκυρας Ν. Κέρκυρας, όπου υπηρετούσε, στο 
Δήμο Κοζάνης, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης 
που κατέχει, για σοβαρούς προσωπικούς λόγους, επει−
δή συντρέχουν όλες οι υπό του νόμου προβλεπόμενες 
προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης: 5243/
26−01−2012).

(Αριθμ. απόφασης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου − Δυτικής Μακεδονίας: 5430/365/23−02−2012). 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ− ΜΠΑΣΤΑ 
F

   Αριθμ. 83 (8)
Καθιέρωση λειτουργίας της Υπηρεσίας Σχολικών Φυ−

λάκων, του Δήμου Πέλλας κατά το Σάββατο.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 
235 Α/27−12−2010): Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας −Θράκης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/07): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

4. Την υπ’ αριθμ. 427α/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πέλλας περί καθιέρωσης λειτουργίας της 
Υπηρεσίας Σχολικών Φυλάκων του Δήμου Πέλλας κατά 
το Σάββατο.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης λειτουργίας της υπηρεσίας 
Σχολικών Φυλάκων του Δήμου κατά το Σάββατο για 
την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της ανωτέρω 
υπηρεσίας.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 427α/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας και καθιερώνουμε την 
λειτουργία της Υπηρεσίας Σχολικών Φυλάκων του Δή−
μου Πέλλας από Τρίτη μέχρι Σάββατο για συνολικά 
δεκατέσσερις (14) εργαζόμενους − σχολικούς φύλακες 
− που υπηρετούν στην ανωτέρω υπηρεσία.

Για τους παραπάνω υπαλλήλους δεν καταβάλλεται 
αποζημίωση για εργασία κατά το Σάββατο παρά μόνο 
μια ημέρα ανάπαυσης (ρεπό).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Πέλλας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 18 Ιανουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F
    Αριθμ. 84 (9)
Καθιέρωση λειτουργίας του Τμήματος καθαριότητας 

και ανακύκλωσης και του Τμήματος κίνησης, συντή−
ρησης οχημάτων−μηχανημάτων, ηλεκτροφωτισμού 
και καυσίμων του Δήμου Πέλλας, κατά το Σάββατο.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 
235 Α/27−12−2010): Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/07): «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»

4. Την υπ’ αριθμ. 426α/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πέλλας περί καθιέρωσης λειτουργίας του 
Τμήματος καθαριότητας και ανακύκλωσης και του Τμή−
ματος κίνησης, συντήρησης οχημάτων−μηχανημάτων, 
ηλεκτροφωτισμού και καυσίμων Δήμου Πέλλας, κατά 
το Σάββατο.

5. Την ανάγκη καθιέρωσης λειτουργίας των Τμημάτων 
α) καθαριότητας και ανακύκλωσης και β) κίνησης, συντή−
ρησης οχημάτων−μηχανημάτων, ηλεκτροφωτισμού και 
καυσίμων για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία 
των ανωτέρω τμημάτων.

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05) 
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«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση 
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 426α/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας και καθιερώνουμε την 
λειτουργία του Τμήματος καθαριότητας και ανακύκλω−
σης και του Τμήματος κίνησης, συντήρησης οχημάτων−
μηχανημάτων, ηλεκτροφωτισμού και καυσίμων Δήμου 
Πέλλας από Τρίτη μέχρι Σάββατο, κατά κλάδο και αριθ−
μό υπαλλήλων ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ:
Δεκαεπτά (17) υπάλληλοι
− Πέντε (5) ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων
− Δώδεκα (12) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας
ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ −ΜΗΧΑ−

ΝΗΜΑΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Έντεκα (11) υπάλληλοι
− Έξι (6) ΔΕ Ηλεκτρολόγων
− Πέντε (5) ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου
Για τους παραπάνω υπαλλήλους δεν καταβάλλεται 

αποζημίωση για εργασία κατά το Σάββατο παρά μόνο 
μια ημέρα ανάπαυσης (ρεπό).

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Πέλλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 15 Ιανουαρίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ

F
    Αριθμ. 2169 (10)

Απαγόρευση θήρας σε περιοχές των Σκύδρας και 
Πέλλας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ. στ’ του 

ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα»
2. Την κοινή υπουργική απόφαση 414985/29−11−1985 

άρθρο 5 παρ. 3 ΦΕΚ 57/Β/18−12−85.
3. Την υπ’ αριθμ. 1425/22−3−2011 εξουσιοδότηση προς 

υπογραφή με εντολή Γεν. Γραμματέα αποφάσεων, εγ−
γράφων, πράξεων κ.α.

4. Την 63474/10−10−2011 «Απαγόρευση θήρας για ορι−
σμένο χρόνο» απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώ−
ρησης Δασών σε συνέχεια της 7298/26−7−2006 απόφαση 
Δ/ντη Δασών Περιφέρειας.

5. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγιού για την προ−
στασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας πανίδας 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος για πέ−
ντε (5) χρόνια και από 20−8−2011 μέχρι 19−8−2016 στις 
περιοχές που αναφέρονται παρακάτω με τα όρια που 
αναλυτικά περιγράφονται

1. Περιοχή Μαυροβουνίου − Σκύδρας Δήμου Σκύδρας 
εμβαδού 7.970 στρ. με όρια απαγόρευσης: με αφετηρία 
τη θέση Νέα Γέφυρα Μαυροβουνίου − Ν. Ζωής, Δυτικά 
ακολουθεί ανώνυμο ρέμα μέχρι το ύψωμα όπου υπάρχει 
το τριγωνομετρικό με αριθ. 11, με κατεύθυνση Νότια 

συναντά την Α΄ γαλαρία της σιδηροδρομικής γραμμής. 
Ακολουθεί τη σιδηροδρομική γραμμή και συνεχίζει Ανα−
τολικά μέχρι το Μαυροβούνι, συνεχίζει με τον ασφαλτο−
στρωμένο δρόμο προς Αριδαία και καταλήγει στη θέση 
Νέας Γέφυρας όπου και η αφετηρία.

2. Περιοχή Σεβαστιανών − Κόπρενο Δήμου Σκύδρας εμ−
βαδού 500 στρ. περιμετρικά του πυρήνα προσαρμογής 
φτερωτών και τριχωτών θηραμάτων του Κ.Σ. Έδεσσας, 
με όρια απαγόρευσης με αφετηρία οίκημα καταφυγίου 
του Φυσιολατρικού Συλλόγου Σεβαστιανών, ακολουθεί 
αγροτικό δρόμο μέχρι μαντρί Θεοχάρη, ανεβαίνει μέχρι 
το ορόσημο της Ριζαριώτικης κορυφής και συνεχίζει 
μέχρι την κορυφή. Κατεβαίνει την κορυφογραμμή μέχρι 
το χωράφι του Γρηγοριάδη και ακολουθεί τον αγροτικό 
δρόμο μέχρι το καταφύγιο όπου και η αφετηρία.

3. Περιοχή Κρώμνης − Όρος Πάϊκο Δήμου Πέλλας εμ−
βαδού 2.750 στρ. με όρια απαγόρευσης: με αφετηρία τα 
παλιά όρια οικισμού Κρώμνης και από τη θέση Μύλος, 
ανεβαίνει Βόρεια με όρια το ρέμα Γράμμος, περνά από 
τη θέση Τάφοι και φθάνει στο ρέμα Σγουρ ( Νοικοκύ−
ρης ) ακολουθεί το ρέμα με Δυτική κατεύθυνση ως τη 
θέση Ραντισμένη. Κατεβαίνει Νότια με όρια τα όρια 
του Δημοσίου Δάσους μέχρι Ντομπρίνοβο και συνεχίζει 
με Ανατολική κατεύθυνση και με όρια το ρέμα ως τον 
οικισμό Κρώμνης, όπου και η αφετηρία.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας, ανατίθεται 
στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς 
Συλλόγους Έδεσσας και Γιαννιτσών Οι παραβάτες θα 
διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
της Δασικής Νομοθεσίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Έδεσσα, 28 Φεβρουαρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη του Δασαρχείου
ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΑΝΙΔΑ 

F
   Αριθμ. 17908/392 (11)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Δ/

ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ − ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙ−
ΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ) της Πε−
ριφερειακής Ενότητας Καστοριάς έτους 2012.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003,
2. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν.2503/1997.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2592/1998.
4. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του 

Ν.2738/1999.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3833/2010.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Π.Δ. 30/1994.
7. Τις διατάξεις του εδαφίου 1 της παραγράφου ΣΤ του 

άρθρου 186 του Ν.3852/2010 και του Π.Δ. 146/2010.
8. Την υπ’ αριθμ. 56004/2837 απόφαση (ΦΕΚ 2472/

25−11−2011) περί καθιέρωσης ωραρίου εργασίας σε 24ωρη 
βάση, Κυριακές και αργίες.

9. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
της Περιφερειακής ενότητας Καστοριάς, οικονομικού 
έτους 2012, στο φορέα 072 και ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512.
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10. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες υπαλλήλων της Δ/ΝΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
(ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ) της Περιφερειακής Ενό−
τητας Καστοριάς, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία δέκα πέντε (15) 
υπαλλήλων της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ −ΤΜΗΜΑ ΣΥ−
ΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ) 
της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το χρονικό 
διάστημα ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσας 
έως και τις 31−08−2012.

Υπηρεσία Αριθμός
Υπαλλήλων Σύνολο ωρών

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΣΩ−
ΠΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑ−
ΣΙΟΥ)

15 (δέκα πέντε)

1800 Υπερωρίες 
απογευματινές − 
Σάββατα έως 
20:00

1440 Υπερωρίες 
βράδυνες από 
ώρα 20:00 και 
μετά −Σάββατα 
από 15:00 και 
μετά Κυριακές 
και αργίες

Η Υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων του αμαξο−
στασίου με ειδικότητες πέντε (5) οδηγοί αυτοκινήτων, 
πέντε (5) χειριστές μηχανημάτων έργων, δυο (2) τεχνί−
τες, ένας (1) Πολιτικός Μηχανικός, ένας (1) Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός και ένας (1) TE Ηλεκτρολόγος Μηχανικός θα 
πραγματοποιηθεί ως εξής:

Υπερωρίες απογευματινές, από ώρα 15:00 έως και ώρα 
20:00, νια κάθε εργάσιμη ημέρα και Σάββατα από ώρα 
7:30 έως και ώρα 15:00 και μέχρι συμπληρώσεως είκοσι 
(20) ωρών ο κάθε υπάλληλος νια κάθε μήνα, από ένα 
μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσας έως και 31 
Αυγούστου 2012.

Υπερωρίες βράδυνες, από ώρα 20:00 και μετά, για 
κάθε εργάσιμη ημέρα και Σάββατα από ώρα 15:00 και 
μετά καθώς και Κυριακές − Αργίες και μέχρι συμπληρώ−
σεως δέκα − έξι (16) ωρών ο κάθε υπάλληλος για κάθε 
μήνα από ένα μήνα πριν τη δημοσίευση της παρούσας 
έως και 31 Αυγούστου 2012.

Η έγκριση της υπερωριακής εργασίας των παραπάνω 
υπαλλήλων κρίνεται αναγκαία και επιτακτική για τη 
διεκπεραίωση των εργασιών που άπτονται στο αντι−
κείμενο της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΤΜΗΜΑ ΣΥ−
ΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ) 
και ειδικότερα:

Τις αυξημένες ανάγκες για την συντήρηση πέραν του 
επαρχιακού δικτύου, του αγροτικού και δασικού δικτύου 
του Νομού, τις καταπτώσεις και ζημιές που προκύπτουν 
λόγω των μεγάλων βροχοπτώσεων της άνοιξης, την 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων καιρικών φαινομένων καθώς και των εργασιών 
αποχιονισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου του Νομού 
Καστοριάς.

Η δαπάνη για την πληρωμή της υπερωριακής απασχό−
λησης ύψους 8.000,00 € και 8.000,00 € για απογευματι−
νές και βραδυνές υπερωρίες αντίστοιχα θα πληρωθεί 
από πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφερειακής 
Ενότητας Καστοριάς από τον Ειδικό Φορέα 072 και τον 
ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημο−
σίευση.

  Καστοριά, 5 Μαρτίου 2012
Ο Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΚΗΣ

F
    (12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στον Μελά Δημήτριο του Στυλιανού, κά−
τοικο Καλυβών Χαλκιδικής.

  Με την υπ’ αριθμ. 500/5−3−2012 απόφαση του Αντιπε−
ριφερειάρχη Χαλκιδικής, που εκδόθηκε με τις διατάξεις 
των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄247), του 
άρθρου 1 παρ.4 του Π.Δ 23/1992 (Α΄6), του Π.Δ. 93/1993 
(Α΄39), του άρθρου 1 του Ν.2062/1992 (Α΄43) και του άρ−
θρου 186 παρ. Ζ περ. II αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) 
χορηγείται στον Μελά Δημήτριο του Στυλιανού κάτοι−
κο Καλυβών Χαλκιδικής, άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες 
της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών 
του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

  Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  
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