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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2489
(1)
Απαγόρευση Θήρας σε περιοχή που βρίσκεται εντός
των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν.Δ/τος 86/1969
«Περί Δασικού Κώδικος» όπως αυτές συμπληρώθηκαν
με τις δ/ξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του Ν. 177/1975.
2. Τις διατάξεις του 94/1993 Π.δ/τος «Περί καθορισμού
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και
τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επι−
πέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
4. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
5. Την αριθμ. 11747/6458/16−2−2015 Δ/γή Γεν. Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής περί άσκησης καθηκόντων Γ.Γ.Α.Δ.Α. κατό−
πιν της υπ’ αριθμ. 4 Πράξης του Υπ. Συμβουλίου της
6−2−2015 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/6−2−2015), σύμφωνα με το άρ. 56
του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/τ.Α΄/14−4−2014).
6. Την αριθμ. 2001/21−6−2000 απόφαση Γεν. Γραμματέα
Περ. Αττικής (ΦΕΚ 875/Β΄/2000).
7. Την αριθμ. 1546/8−6−2015 αναφορά − εισήγηση του
Δασαρχείου Πάρνηθας με την οποία προτείνει την συ−
νέχιση της απαγόρευσης θήρας εντός των ορίων που
έθετε η υπό στοιχείο [6] απόφαση με σκοπό την προ−
στασία του θηραματικού πλούτου του Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας και κυρίως του κόκκινου ελαφιού καθώς μετά
την πυρκαγιά του 2007 κάηκαν τα 2/3 του ελατοδάσους
κεφαληνιακής ελάτης της Πάρνηθας που είναι ο κύριος
βιότοπος του κόκκινου ελαφιού και με τις πυρκαγιές του
2013 στους νότιους πρόποδες της Πάρνηθας κάηκαν
εκτάσεις που μετακινούνται τα ελάφια σε περίπτωση
μεγάλων χιονοπτώσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μετατόπιση του πληθυσμού του ελαφιού, αλλά και της
λοιπής πανίδας προς άκαυτες περιοχές του Δρυμού,
όπως και σε περιοχές του όρους Πάρνηθας κοντά σε οι−
κισμούς για εύρεση τροφής, αλλά και τόπου καταφυγίου.
8. Το γεγονός ότι από την ανωτέρω απαγόρευση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου,
αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση για δεκαπέντε (15) χρόνια της θήρας
όλων των θηραμάτων σε περιοχή που βρίσκεται εντός
των Δήμων Αχαρνών, Φυλής και Διονύσου που ορίζεται
ως ακολούθως και απαρτίζεται εκ δύο τμημάτων.
ΤΜΗΜΑ 1
Αρχίζει από το ύψωμα Κωρακοφωλέζα με πορεία ΒΔ
αρχικά και Β στη συνέχεια και ακολουθεί τα όρια του
μονίμου καταφυγίου Αγρίας Ζωής του Εθνικού Δρυμού
Πάρνηθας μέχρι συναντήσεως του ρέματος Μαυρόρεμα.
Από κει με Δυτική πορεία ακολουθεί την κοίτη του
ρέματος αυτού μέχρι να συναντήσει το ρέμα Προ. Από
εκεί με Νότια πορεία ακολουθεί τα όρια των νομών Ατ−
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τικής − Βοιωτίας μέχρι να συναντήσει το δρόμο Φυλής −
Δερβενοχωρίων και διέρχεται από τις θέσεις, ρέμα Μα−
λικέπα, ρέμα Καμαρέζα, ρέμα Ρείκι, Κιάφα Ρείκι, Κορυφή
Καραμανλή (υψ. 931), Κορυφή Βελανιδιάς (υψ. 902), ρέμα
Κλιμέντι, δρόμος Φυλής − Δερβενοχωρίων, τον οποίο
ακολουθεί με Νότια πάλι πορεία μέχρι να συναντήσει το
ρέμα Γιαννούλας. Από τη γέφυρα του δρόμου Φυλής −
Δερβενοχωρίων στο ρέμα Γιαννούλας με ΝΑ πορεία
ακολουθεί την κοίτη του ρέματος Τροκάνζα ανέρχεται
στη θέση Πλιάσσα, ακολουθεί τα όρια των δασικών και
αγροτικών εκτάσεων του Δήμου Φυλής και διερχόμενο
από τις θέσεις ρέμα Ζάστανι, Ι.Μ. Αγ. Κυπριανού, ρέμα
Κατάνι, ρέμα Κατερίνιζας, αυχένας της Κουτάλας, κο−
ρυφή Πέτρα Σταυραετού (υψ. 371) και συνεχίζοντας με
ΒΔ πορεία διέρχεται από τις θέσεις ρέμα Πλατανάκι
και λατομείο Κατζανά και καταλήγει στην κορυφή Κο−
ρακοφωλέζα (υψ. 581) από όπου και άρχισε.
ΤΜΗΜΑ 2
Βόρεια: Κορυφή Πέτρας Σταυραετών − Λατομείο Κα−
τζανά, Κορυφή Κορακοφωλέζα (υψ.581) όπου συναντά
τα όρια του μόνιμου καταφυγίου άγριας ζωής του Εθνι−
κού Δρυμού της Πάρνηθας, τα οποία και ακολουθεί με
Ανατολική πορεία μέχρι τη θέση Κορυφή (υψ. 529) όπου
συναντά τα Δ. όρια του δάσους Τατοΐου.
Ανατολικά: Από τη θέση Κορυφή (υψ. 529) ακολου−
θώντας τα Δ. όρια του δάσους Τατοΐου κατέρχεται
στο ρέμα Δρεστύλα, ανέρχεται στην συνέχεια στον
Επαρχιακό δρόμο Βαρυμπόμπης Αγ. Μερκουρίου, τον
οποίο ακολουθεί με Ν−ΝΑ πορεία μέχρι συναντήσεως
της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών − Θεσ/νίκης.
Νότια: Από τη γέφυρα της σιδηροδρομικής γραμμής
με το δρόμο Βαρυμπόμπης − Εκάλης ακολουθεί τις σιδη−
ροδρομικές γραμμές μέχρι συναντήσεως της Ε.Ο. Αθη−
νών − Λαμίας την οποία ακολουθεί για μικρό διάστημα,
μέχρι συναντήσεως της κοίτης του Κηφισού ποταμού,
την οποία ακολουθεί προς Νότο μέχρι συναντήσεως
του ρέματος Σουνά.
Δυτικά: Από την σμίξη του ρέματος Σουνά με τον
Κηφισό ποταμό, ακολουθεί την κοίτη του ρέματος αυ−
τού, μέχρι συναντήσεως της σιδηροδρομικής γραμμής
Αθηνών − Θεσ/νίκης, την οποία ακολουθεί μέχρι τη
Νότια πύλη του Αεροδρομίου Τατοΐου. Στην συνέχεια
ακολουθεί τα όρια της περίφραξης του Αεροδρομίου
μέχρι συναντήσεως του ρέματος Δήμογλη την κοίτη του
οποίου ακολουθεί μέχρι συναντήσεως του αγροτικού
δρόμου Μουστακάτα − Οικισμός Ξενοδοχοϋπαλλήλων,
τον οποίο και ακολουθεί μέχρι τα όρια του οικισμού. Από
εκεί με Β. πορεία φθάνει στο Ν. όριο της Κοινότητας
Θρακομακεδόνων και με Δυτική πορεία ακολουθώντας
το δρόμο Θρακομακεδόνες − Μενίδι φθάνει στις εγκα−
ταστάσεις της ΕΛΑΣ Αμυγδαλέζας.
Από εκεί ακολουθώντας τα Βόρεια όρια των εγκατα−
στάσεων αυτών σε ευθεία νοητή γραμμή φθάνει στο
Μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής στη θέση Κατζανά και
από εκεί με νοητή επίσης γραμμή καταλήγει στην κο−
ρυφή Πέτρα Σταυραετού απ’ όπου και ήρξατο.
Το Δασαρχείο Πάρνηθας παρακαλείται να εκδώσει
Αστυνομική Απαγορευτική Διάταξη Κυνηγίου για την
ανωτέρω περιοχή.
Σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αχαρνών
και από τα κονδύλια των φιλοθηραματικών δαπανών, να
ληφθεί μέριμνα να επισημανθούν με πινακίδες τα πλέον

επίκαιρα σημεία της απαγορευμένης περιοχής ώστε οι
κυνηγοί να ενημερωθούν για τον απαγορευμένο χώρο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από το Κυνηγετικό έτος
2015−2016.
Αθήνα, 10 Ιουλίου 2015
Η Aσκούσα καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙOΠΗ ΚΑΡΔΑΜIΤΣΗ
F
Aριθμ. οικ. 56471
(2)
Καθορισμός παγίου κατ’ αποκοπή χορηγήματος καθα−
ριότητας για την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων Βορείου Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.) της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87)
β) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄)
γ) της παρ. 10α του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 (Α΄ 85)
δ) του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (Α΄ 235)
ε) του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄ 194) και (Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει
στ) του άρθρου 56 κεφ. Γ΄ του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ.
93Α΄/14−4−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών).
2. Την αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ’ αποκοπή
χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄ 1741).
3. Την αριθμ. 4/6−2−2015 πράξη αποδοχής παραιτήσεων
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοική−
σεων της χώρας (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/6−2−2015).
4. Το γεγονός ότι, το ποσό των δεσμευομένων, με
τη παρούσα πιστώσεων, είναι εντός των εγκεκριμένων
ποσοστών διάθεσης, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε την πάγια επιχορήγηση για καθαριότητα,
για το χρονικό διάστημα 1−8−2015 έως 31−12−2015, για
την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Βορείου
Ελλάδος (Υ.Α.Σ.Β.Ε.), σε 2.500,00 €.
Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του προϋ−
πολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα 997−23/072 και
Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1232 του οικ. έτους 2015.
Η παραπάνω πίστωση θα εισπράττεται τμηματικά από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομι−
κού, βάσει διμηνιαίων καταστάσεων, για την πληρωμή
δαπανών καθαρισμού των γραφείων της ανωτέρω Υπη−
ρεσίας της Α.Δ.Μ.−Θ..
Μετά την λήξη του τρέχοντος έτους, ο Προϊστάμενος
του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού, ως υπεύθυνος
διαχειριστής της πίστωσης αυτής, υποχρεούται να απο−
δώσει λογαριασμό σωστής διαχείρισης της, υποβάλλο−
ντας πλήρη δικαιολογητικά στην Υπηρεσία του.
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Καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων Εντολών Πλη−
ρωμής με α/α: 7699/17−7−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 22 Ιουλίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
F
Aριθμ. ΟΙΚ. 148210
(3)
Σύσταση – Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Αττικής.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 249 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και
ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α΄/14−7−2014).
2) Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−2011).
3) Τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 41 του
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11−5−2015).
4) Την αριθμ. 44403/20−10−2011 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β΄/4−11−2011, όπως διορθώθηκε
με το ΦΕΚ 2822/Β΄/14−12−2011), με την οποία εγκρίθηκε
η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής (Π.δ. 145/2010).
5) Τις εκλογές που διενεργήθηκαν στην Περιφέρεια
Αττικής στις 18−7−2015 για την ανάδειξη των αιρετών
εκπροσώπων των μονίμων και με σχέση εργασίας ιδι−
ωτικού δικαίου υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής
στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής.
6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιβάρυνση σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συνιστούμε πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο της
Περιφέρειας Αττικής, το οποίο αποτελείται από:
α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους, προϊσταμένους
Διεύθυνσης, από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιό−
τητα του υπηρεσιακού συμβουλίου και υπηρετούν στην
Περιφέρεια Αττικής. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν
υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής με τις προαναφερό−
μενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν
σε όμορες περιφέρειες και πληρούν τις προϋποθέσεις
β) Τους δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλή−
λων της Περιφέρειας Αττικής, που εκλέχτηκαν με άμεση,
καθολική και μυστική ψηφοφορία στις 18−7−2015.
Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζονται από
την Περιφερειάρχη Αττικής. Ένα από τα υπό στοιχεία
(α) μέλη θα οριστεί ως Πρόεδρος και ένα αναπληρω−
τής του Προέδρου. Στην περίπτωση που προεδρεύει ο
αναπληρωτής του Προέδρου, θα συμμετέχει ως μέλος
ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
Τα μέλη του συμβουλίου ορίζονται για θητεία δύο (2)
ετών. Στην προκειμένη περίπτωση η θητεία των μελών
αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει στις
31 Δεκεμβρίου 2016.
Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους
αναπληρωτές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού
αιρετού μέλους του συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται
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ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα της θητείας.
Εισηγητής του συμβουλίου ορίζεται ο προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Περιφέρειας
Αττικής.
Χρέη γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ασκεί
υπάλληλος της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό
τουλάχιστον Δ΄, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή
του με την απόφαση ορισμού των μελών.
Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την επι−
λογή προϊσταμένων τμημάτων και αυτοτελών γραφείων
ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων και για την
εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της
Περιφέρειας Αττικής, με εξαίρεση την επιλογή προϊ−
σταμένων.
Ως έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται η έδρα
της Περιφέρειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015
Η Περιφερειάρχης
ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ
F
Aριθμ. Ρ.ΜΕΤΑΦ.οικ. 7757
(4)
Καθορισμός μέγιστου αριθμού αδειών κυκλοφορίας
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων κατά Διοικητική μονάδα − έδρα
Ε.Δ.Χ. και επιμερισμός των αδειών αυτών κατά έδρα
και κατηγορία (ΤΑΞΙ−ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.− ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ).
O ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδ/κησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός
της Περιφέρειας Α.M. και Θράκης».
3. Την με αριθμ. 5320/22−9−2014 (ΦΕΚ Β΄/2728/2014)
απόφαση του Περιφερειάρχη Α.M. και Θράκης, περί με−
ταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγ−
γράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ
82/Α΄/2012) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μετα−
φορών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως
αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4313/2014.
5. Την απόφαση 213/2012 (Πρακτικό Συνεδρίασης 10)
του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ. και Θ. (ΦΕΚ 2376/
Β΄/27−8−2012), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
της Συνεδρίασης του Π.Σ. 378/30−10−2012 (ΦΕΚ 3193/Β΄/
30−11−2012) με την οποία καθορίστηκαν οι έδρες των
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην Περιφέρεια Α.Μ. και Θ..
6. Την με αριθμ. Α20534/1646/4−5−2012 (ΑΔΑ:B49Λ1−ΣΟΤ)
εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων.
7. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. οικ Α/49536/4711/12
(ΦΕΚ 3357/Β΄/2012) Διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης
για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας Επιβατη−
γών Δημόσιας Χρήσης (E.Δ.Χ) αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και
ΕΙΔΜΙΣΘ) κατά τα οριζόμενα στο Ν. 4070/2012 (Α82).
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8. Την με αριθμ. 24679/2067/31−5−2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΒ1−9ΩΓ)
εγκύκλιο του Υπουργείου Α.Α.Υ.Μ και Δ..
9. Την γνώμη της Γνωμοδοτικής επιτροπής της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 85 του Ν. 4070/2012, που συγκρο−
τήθηκε με την αριθμ. Ρ−ΜΕΤΑΦ 4729/6−5−2015 απόφαση
του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας
Ροδόπης, όπως διατυπώνεται στο Πρακτικό με αριθμ.
2 της συνεδρίασης της Επιτροπής στις 10−6−2015, κατά
το σκέλος που αφορά τις έδρες της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης.
10. Τα από 28−12−2012 δημοσιευθέντα στοιχεία απογρα−
φής πληθυσμού για το έτος 2011 της Εθνικής Στατιστικής
Αρχής και το γεγονός ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν προκύπτει το σύνολον
των διανυκτερεύσεων ανά έδρα κατά τα τελευταία τρία
έτη πρίν τον υπολογισμό και άρα την ανάγκη προσδιο−
ρισμού του Πν ως μηδενικού, όπως αναφέρεται στην με
αριθμ. Α 20534/1646/4−5−2012 εγκύκλιο της Διεύθυνσης
Επιβατικών Μεταφορών του Υ.Υ.Μ. και Δ..
11. Τον υφιστάμενο αριθμό αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων
ανά Διοικητική μονάδα − έδρα στην Περιφερειακή Ενό−
τητα Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ. και Θ..
12. Το με αριθμ. Α28480 /2481/7−2−2013 (ΑΔΑ:BEYY1−
ΩΣΑ) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων με το οποίο διευκρινίζεται
ότι στη διακριτική ευχέρεια του Περιφερειάρχη άπτεται
μόνο ο επιμερισμός του αριθμού των υπό χορήγηση
αδειών σε Ε.Δ.Χ.−ΤΑΞΙ και Ε.Δ.Χ.−ΕΙΔΜΙΣΘ., σε συνδυασμό
και με το γεγονός ότι σχετική αιτιολόγηση απαιτείται,
μόνο στην περίπτωση αύξησης του ελάχιστου συντε−
λεστή 1,50, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 85 του Ν. 4070/2012.
13. Την με αριθμ. Ρ−ΜΕΤΑΦ 960/28−1−2015 (ΑΔΑ:66ΖΔ7ΛΒ−
ΖΨΡ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την
απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ. αυτοκινήτου ή την μετα−
τροπή υφισταμένης άδειας σε άλλης Κατηγορίας.
14. Την ανάρτηση της κατάστασης των αιτήσεων για
απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατρο−
πής υφιστάμενης στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
15. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την απόφαση
αυτή δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Α.Μ. και Θ.,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το μέγιστο αριθμό αδειών ΕΔΧ αυτοκι−
νήτων με επιμερισμό κατά κατηγορία (ΤΑΞΙ−ΕΙΔ.ΜΙΣΘ −
ΕΙΔ. ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ), ανά έδρα στην Περιφερειακή Ενότητα
Ροδόπης της Περιφέρειας Α.Μ.& Θ., μετά την εφαρμογή
του μαθηματικού τύπου Α=[(Π+Πν)/1000]* Σi, όπως πε−
ριγράφεται με τους αντίστοιχους υπολογισμούς, στον
Πίνακα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Οι υπολογισμοί στον Πίνακα του Παραρτήματος στην
Περιφερειακή Ενότητα να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη
τις παραδοχές και παραμέτρους που πρότεινε η γνω−

μοδοτική επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου 85
του Ν. 4070/2012 στο σχετικό Πρακτικό αριθμ. 2, κατά
την συνεδρίασή της στις 10−6−2015
Μέγιστος αριθμός: Α=[(Π+Πν)/1000]* Σi, όπου
• Π μόνιμος πληθυσμός της έδρας σύμφωνα με την
απογραφή του 2011 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
• Πν = 0 (εγκύκλιος Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφο−
ρών με αριθμό Α20534/1646/4−5−2012)
• Σi =1,50, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 85 του Ν. 4070/2012 και σύμφωνα
με την πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.
Οι υπολογισμοί για τον επιμερισμό των αδειών Ε.Δ.Χ.
αυτοκινήτων ανά κατηγορία ΤΑΞΙ − ΕΙΔ. ΜΙΣΘ. −ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.
ΑΜΕΑ και κατά Διοικητική μονάδα της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης να γίνουν λαμβάνοντας υπόψη την
αιτιολογημένη πρόταση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής:
Το ποσοστό των οχημάτων ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ για
την διοικητική έδρα της Κομοτηνής, που είναι η πρω−
τεύουσα του Νομού Ροδόπης ορίζεται: 2 % Χ {Α} (όπου
Α είναι ο μέγιστος αριθμός Ε.Δ.Χ), οπότε προκύπτει
μέγιστος αριθμός Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ δύο (2),
ενώ το ποσοστό αυτό των ΕΔΧ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. για τις υπόλοι−
πες Διοικητικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας
Ροδόπης ορίζεται: 0% Χ {Α}, οπότε δεν προκύπτει για
αυτές Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ.
Σε ότι αφορά τα ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ, ορίζεται ότι για την
Διοικητική μονάδα της Κομοτηνής, που είναι η πρω−
τεύουσα του Νομού, ο αριθμός των αδειών αυτών να
είναι μία (1).
Για τις υπόλοιπες Διοικητικές μονάδες ορίζεται ότι ο
αριθμός των ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.ΑΜΕΑ να είναι μηδέν (0).
Όταν από τους υπολογισμούς προκύπτουν δεκαδικά
ψηφία γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέ−
ραιη μονάδα, ενώ το υπόλοιπο του {Α} είναι οι άδειες
ΤΑΞΙ.
Σε περίπτωση που από την παρούσα απόφαση προκύ−
πτουν για κάποια έδρα λιγότερες άδειες Ε.Δ.Χ. από αυ−
τές που υφίστανται κατά το χρόνο πριν τον υπολογισμό,
οι επιπλέον άδειες δεν αφαιρούνται ούτε ανακαλούνται,
αλλά δεν συνεχίζεται η διαδικασία εκδόσεως νέων αδει−
ών κατά τα άρθρα 106 και επόμενα του Ν. 4070/2012
(Α΄ 82). Στην περίπτωση αυτή όμως επιτρέπεται, να
μετατραπούν, με αίτηση των ιδιοκτητών, άδειες Ε.Δ.Χ.
ΤΑΞΙ σε άδειες Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή και το αντίστροφο,
εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο αριθμός τους
υπολείπεται του αναλογούντος στην διοικητική μονάδα
αριθμού αδειών Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΤΑΞΙ αντίστοιχα.
Η μετατροπή υφισταμένων αδειών ΕΔΧ−ΤΑΞΙ σε ΕΔΧ−
ΕΙΔ.ΜΙΣΘ. και σε ΕΔΧ. ΕΙΔ.ΜΙΣΘ.−ΑΜΕΑ, καθώς και η
χορήγηση νέων αδειών Ε.Δ.Χ. θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 85, 106 και 111 του Ν. 4070/2012,
καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 15 Ιουλίου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ
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Aριθμ. 76484/4635
(5)
Σύσταση − συγκρότηση του Συμβουλίου Επιλογής
Προϊσταμένων της Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, 159, 248, 249, 250, 251,
252 και 253 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποι−
ήθηκαν και ισχύουν.
2. Το Π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου»
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27−12−2010.
3. Το από 18−7−2015 πρακτικό εκλογής για την ανάδειξη
αιρετών μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων
της Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Tο άρθρο 2 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/29−3−2010) «Σύ−
στημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια –Σύσταση Ειδικού
Συμβουλίου επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα άρθρα 157, 158 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 τ.Α΄/
9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσί−
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Την παράγραφο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47 τ.Α΄/11−5−2015).
7. Το άρθρο 54 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 τ.Α΄/8−8−2013).
8. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149
τ.Α΄/15−7−2014).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις
πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπεί−
ρου, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄), τα Συμβούλια Επιλο−
γής Προϊσταμένων λειτουργούν εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο
που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν
καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση
στα μέλη τους, αποφασίζουμε:
Συνιστούμε στην Περιφέρεια Ηπείρου, πενταμελές
Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, αρμόδιο για την
επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή
ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέ−
δου οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Ηπείρου, και
συγκροτούμε αυτό ως εξής:
1. – Δύο (2) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων της
Περιφέρειας Ηπείρου, από τους οποίους ο ένας ορίζεται
Πρόεδρος.
2. − Ένας (1) Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης άλλης
δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ., που λειτουργεί στην
έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.
Στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι
των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ηπείρου
ή αυτοί που υπηρετούν σε υπηρεσίες της έδρας της
Περιφέρειας Ηπείρου, ορίζονται προϊστάμενοι Γενικής
Διεύθυνσης από υπηρεσίες όμορων Περιφερειών.
3. − Δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων, οι
οποίοι έχουν εκλεγεί για το Συμβούλιο Επιλογής Προϊ−
σταμένων της Περιφέρειας Ηπείρου, με την διαδικασία
εκλογής της 18ης Ιουλίου 2015.
Τα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων ορί−
ζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, με απόφαση του
Περιφερειάρχη Ηπείρου. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση
τακτικού αιρετού μέλους του Συμβουλίου, ως τακτικό

μέλος ορίζεται ο επόμενος στη σειρά εκλογής, για το
υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας.
Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Δι−
εύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ή ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου.
Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας
Ηπείρου, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, για
τον οποίο ορίζεται αναπληρωτής με την απόφαση ορι−
σμού των μελών.
Η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης ορισμού μελών
του Συμβουλίου που έπεται της παρούσης και λήγει την
31η Δεκεμβρίου του 2016 όπως ορίζεται στην παράγρα−
φο 4 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 22 Ιουλίου 2015
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
Αριθμ. 76485/4636
(6)
Σύσταση − συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ηπείρου.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3, 159, 249, 250, 251, 252
και 253 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
2. Το Π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου»
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27−12−2010.
3. Το από 18−7−2015 πρακτικό εκλογής για την ανά−
δειξη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της
Περιφέρειας Ηπείρου.
4. Tο άρθρο 2 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/29−3−2010) «Σύ−
στημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια –Σύσταση Ειδικού
Συμβουλίου επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τα άρθρα 157, 158, 159 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26
τ.Α΄/9−2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το
άρθρο 1 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149 τ.Α΄/15−7−2014) με την
εφαρμογή και της παρ. 1 του άρθρου 6 του ιδίου Νόμου.
6. Την παράγραφος 4 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47 τ.Α΄/11−5−2015).
7. Το άρθρο 54 του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ 174 τ.Α΄/8−8−2013).
8. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149
τ.Α΄/15−7−2014).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης, δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πι−
στώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου,
δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του
Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄), τα Υπηρεσιακά Συμβούλια
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους,
αποφασίζουμε:
Συνιστούμε στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου, πε−
νταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο, αρμόδιο για την εν
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γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη
και τα θέματα που αφορούν την επιλογή προϊσταμένων
αποτελούμενο από:
1. − Τρεις (3) μόνιμοι υπάλληλοι, Προϊστάμενοι Διεύθυν−
σης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου και υπηρετούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται ένας
από τους ανωτέρω υπαλλήλους ενώ από τα ίδια μέλη
ορίζεται ο αναπληρωτής Πρόεδρος. Για όλα τα ανωτέρω
μέλη ορίζονται ισάριθμοι αναπληρωτές τους.
2. − Δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων με τα
αναπληρωματικά τους μέλη όπως εμφαίνονται στο πρα−
κτικό εκλογής εκπροσώπων Υπηρεσιακού Συμβουλίου
που προέκυψε με την διαδικασία εκλογής της 18ης Ιου−
λίου 2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.17999/15 (ΦΕΚ
1061 τ.Β΄/5−6−2015) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους
του Συμβουλίου, ως τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος
στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
της θητείας.
Εφόσον το Υπηρεσιακό Συμβούλιο συνεδριάσει για θέμα
που αφορά υπάλληλο με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), η σύνθεση του αποτελείται από
τα μέλη της περίπτωσης (1) και επιπλέον έναν αιρετό εκ−
πρόσωπο των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. με τον αναπληρωτή του
όπως εμφαίνονται στο πρακτικό εκλογής εκπροσώπων
Υπηρεσιακού Συμβουλίου υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. που προ−
έκυψε με την διαδικασία εκλογής της 18ης Ιουλίου 2015.
Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοί−
κησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον δεν είναι μέλος
της περίπτωσης (1)
Χρέη γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Περιφέρειας,
με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ με τον αναπληρωτή του, ιδίου
βαθμού.
Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου
αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφα−
σης ορισμού μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου που
έπεται της παρούσης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του
2016 όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 41
του Ν. 4325/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αριθμ. απόφ.: 249
(7)
Κατάταξη υπαλλήλου σε συνιστώμενη προσωποπαγή
θέση του Δήμου Τρίπολης, με βάση τα τυπικά του
προσόντα.

Ιωάννινα, 22 Ιουλίου 2015

Τρίπολη, 17 Ιουλίου 2015

Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 (Α΄47)
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γρα−
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά−
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 14/οικ.16773/15−5−2015 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης, περί επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
3. Την υπ’ αριθμ. 193/2015 διαπιστωτική πράξη του
Δημάρχου Τρίπολης, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1292/
τ.Β΄/29−6−2015 με την οποία κατατάχθηκε ο υπάλληλος
Σωτηρόπουλος Λεωνίδας του Κωνσταντίνου, σε οργα−
νική θέση κλάδου ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου
Τρίπολης, με βαθμό ΣΤ΄ και με το βασικό μισθολογικό
κλιμάκιο του βαθμού αυτού.
4. Την υπ’ αριθμ. 313/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Τρίπολης, περί μη επανασύστασης της Δη−
μοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Τρίπολης.
5. Την υπ’ αριθμ. 24276/10−6−2015 εμπρόθεσμη αίτηση
του Σωτηρόπουλου Λεωνίδα του Κωνσταντίνου, με την
οποία αιτείται να καταταγεί σε θέση αντίστοιχη με τα
τυπικά του προσόντα, λόγω μη επανασύστασης της
Δημοτικής Αστυνομίας
6. Την υπ’ αριθμ. 23614/14/8−6−2015 βεβαίωση της Οικο−
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης για την ύπαρξη
πίστωσης για τη δαπάνη μισθοδοσίας.
7. Τα τυπικά προσόντα του ανωτέρω υπαλλήλου, που
λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με το Π.δ. 50/2001, όπως
ισχύει, για την κατάταξή του σε συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση του Δήμου μας, μετά τη μη επανασύσταση
της Δημοτικής Αστυνομίας, αποφασίζουμε:
Την κατάταξη του υπαλλήλου του Δήμου Σωτηρόπου−
λου Λεωνίδα του Κωνσταντίνου, σε συνιστώμενη προ−
σωποπαγή θέση κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, με βαθμό ΣΤ΄
και το βασικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού αυτού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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