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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10990 (1)
  Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του 

κανονικού ωραρίου κατά τις απογευματινές ώρες, 
για οκτώ (8) υπαλλήλους του Γραφείου του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 4 και 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071 (ΦΕΚ 
85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.». 

β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

γ) του Π.Δ/τος 135/2010 (ΦΕΚ 1352/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση.... Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α΄).

3. Την με αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Το με αριθμ. 8922/7779/19.2.2013 έγγραφο της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τον προγραμματισμό 
υπερωριακής εργασίας για το έτος 2013 και τη συνημ−
μένη υπ’ αριθμ. 879/30.1.2013 βεβαίωση της Υ.Δ.Ε. στην 
Νομαρχία Αθηνών, επί του υπ’ αριθμ. 4278/3842/22.1.2013 
εγγράφου της εν λόγω Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το 
οποίο βεβαιώνει την ύπαρξη εγγεγραμμένων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό της.

5. Την ανάγκη απασχόλησης για το έτος 2013, οκτώ (8) 
υπαλλήλων (6 ΙΔΟΧ, και 2 μονίμων) που απασχολούνται 
στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής, πέραν του κανονικού ωραρίου, 
κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι την 22η ώρα, 
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

6. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης για το σκο−
πό αυτό στον ΚΑΕ 0511 του Ειδικού Φορέα 991−06/071 
του Τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013, 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία ανέρχεται 
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στο ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 €), σε βάρος 
της οποίας προκαλείται δαπάνη ίση περίπου με το ποσό 
αυτό, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές 
ώρες και, μέχρι την 22η ώρα, για οκτώ (8) υπαλλή−
λους που απασχολούνται στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
ως εξής:

Για έξι (6) υπαλλήλους με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου, εκ των οποίων δύο (2) κατηγορίας 
ΠΕ και τέσσερις (4) κατηγορίας ΔΕ, δεκαεπτά (17) ώρες 
το μήνα ανά υπάλληλο και

για δύο (2) μονίμους υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ Οδη−
γών, δεκαεπτά (17) ώρες; το μήνα ανά υπάλληλο,

σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού υπερωρια−
κής εργασίας της ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 571 (2)
    Καθορισμός ωραρίου εργασίας κλάδων μονίμου και με 

ΣΕΙΔ προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά τις απογευμα−
τινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές 
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις 
εξαιρέσιμες ημέρες.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 6 και 280 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

γ) του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) 
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

ε) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς»,

στ) του Ν. 998/1979, (Α΄ 289) «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

ζ) του Ν. 1845/1989 (Α΄ 102) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
της αγροτικής έρευνας και τεχνολογίας − Δασοπροστα−
σία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

η) του Ν. 3938/2011 (Α΄ 61), άρθρο 21 «Ενσωμάτωση της 
Ελληνικής Αγροφυλακής στη Δασική Υπηρεσία»,

θ) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιο−
δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την αριθμ. 125935/542/5−2−2013 εγκύκλιο διαταγή του 
ΥΠΕΚΑ με τίτλο «Υλοποίηση του Ειδικού Προγράμματος 
Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013».

3. Τη διάταξη της παρ. 3, στοιχείο δ του άρθρου 1 της 
με αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.06.2006 (Β΄ 769) 
απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως η ως άνω διάταξη 
προστέθηκε με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/1492/11.02.13 (Β΄ 
388) τροποποιητική υπουργική απόφαση.

4. Τις ανάγκες των Δασικών Υπηρεσιών της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σε ότι αφορά τόσο την 
καθημερινή τους λειτουργία όσο και την υλοποίηση 
των προγραμμάτων Δασοπροστασίας και την εν γέ−
νει εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους, με την 
κατά το δυνατόν άρτια οργάνωση τους και την πλήρη 
αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού τους, για την απο−
τελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους 
έχουν εκχωρηθεί.

5. Την ανάγκη εργασίας κλάδων μονίμου και με ΣΕΙΔ 
προσωπικού των Δασικών Υπηρεσιών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των εργασίμων ημερών, τις νυχτερινές 
ώρες, καθώς και τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαι−
ρέσιμες ημέρες, μετά και την ενσωμάτωση της Αγρο−
φυλακής, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων συνολικά 
του αντικειμένου Δασοπροστασίας και την εύρυθμη 
λειτουργία των Δασικών Υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 
90 του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», από τις διατά−
ξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη για το τρέχον 
μέχρι του συνολικού ποσού 450.000 ευρώ, η οποία θα 
καλυφθεί από τους ΚΑΕ 0511, 0512 και 0711 του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και από πόρους του Πράσινου Ταμείου, 
αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την 24ωρη λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
καθορίζοντας ότι το σύνολο ή μέρος του μονίμου και 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπηρετούντος 
προσωπικού των εν λόγω υπηρεσιών, των κλάδων:

ΔΕ Γεωτεχνικών (Δασοφυλάκων), ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τε−
χνικών, ΥΕ Δασοφυλάκων και TE Εργοδηγών, θα παρέχει 
εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων 
ημερών καθώς και τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθ’ όλο το έτος.

Β. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω υπηρεσιών θα μετέχουν 
βάσει προγράμματος του προϊσταμένου της οικείας 
Δασικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό−
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μενα ανά κατηγορία και κλάδο από το εκάστοτε ισχύον 
πρόγραμμα Δασοπροστασίας.

Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από τη δημοσίευσή 
της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ν. Ψυχικό, 15 Μαρτίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 3437 (3)
    Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας 

τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του Δημοτικού 
Θεάτρου Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων:
α) 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/07−06−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα “Καλλικράτης”».

β) 36 παρ. 3 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α΄/28−06−2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

γ) 8Α παρ. 4 περ. α υποπερ. δδ) του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

2) Το αριθμ. 1896/2012/09−01−2013 έγγραφο του γρα−
φείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας, με 
το οποίο μας απεστάλη η αριθμ. 7−228 Γ΄/28−05−2012 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, με 
την οποία αποφασίστηκε η λειτουργία του Δημοτικού 
Θεάτρου Κέρκυρας σε 24ωρη βάση και ολόκληρη την 
εβδομάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν, 
για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώσεων, ομιλιών, 
εκθέσεων και πολλών συναφών θεμάτων.

3) Το γεγονός ότι λόγω της φύσεως της λειτουργίας 
του, το Δημοτικό Θέατρο είναι ανοικτό τόσο νυκτερινές 
ώρες όσο Κυριακές και αργίες.

4) Την αριθμ. 14824/18−02−2013 βεβαίωση της οικονο−
μικής υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας, αποφασίζουμε:

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουρ−
γία του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας καθιερώνουμε το 
ωράριο λειτουργίας του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας 
σε εικοσιτετράωρη (24ωρη) βάση και ολόκληρη την εβδο−
μάδα, και κατά τις νυκτερινές ώρες, κατά την διάρκεια 
καθόλου του έτους, συμπεριλαμβανομένων των Κυρια−
κών και εξαιρέσιμων, ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύπτουν για την κάλυψη των πολιτιστικών εκδηλώ−
σεων, ομιλιών, εκθέσεων και πολλών συναφών θεμάτων.

Η ημέρα υποχρεωτικής ανάπαυσης θα καθορίζεται 
βάσει των υπηρεσιακών αναγκών.

Η ημέρα του Σαββάτου δεν θεωρείται ημέρα αργίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόλησή του 
κατά τις νυκτερινές ώρες, και τις εξαιρέσιμες ημέρες 
και αργίες θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη από 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα ανέρ−
χεται στο ύψος των 38.200,00 € και θα βαρύνει τους 
Κ.Α. 10.6011, 10.6051, 10.6021, 10.6052, 15.6011, 15.6051, 15.6021 
και 15.6052 του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας 

οικονομικού έτους 2013. Ανάλογη θα είναι η δαπάνη για 
την ίδια απασχόληση των εργαζομένων στο Δημοτικό 
Θέατρο Κέρκυρας για τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 14 Μαρτίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

F
Αριθμ. (οικ.) 30459/805 (4)
    Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με Εντολή Περι−

φερειάρχη, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανα−
πτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδος, αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων, 
επί θεμάτων του Ν. 3299/2004.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Πε−

ριφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ.Α΄) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρων 159 παρ. 1 στοιχ. ιγ΄ του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως τροποποιήθηκε μέχρι σή−
μερα και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 7 παρ. 11 και 12 του 
Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Α΄ 261/23.12.2004) «Κίνητρα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και την Πε−
ριφερειακή Σύγκλιση», ως το πρώτο εδάφιο της παρ. 
12 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ. 4α άρθρου 
13 Ν. 3840/2010, ΦΕΚ Α΄ 53/31.3.2010, β) 11 παρ. 4 του 
Ν.  3908/2011 (ΦΕΚ Α΄ 8/1.2.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει−
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» και γ) 6 
του Π.Δ. 33/2011 ΦΕΚ Α΄ 33/14.4.2011) «Διαδικασία αξιο−
λόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που 
υπάγονται στο ν. 3908/2011».

5. Την αριθμ. 1270/185/27−1−2011 απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί ορισμού και τοποθέ−
τηση Προϊσταμένων σε Διευθύνσεις και Τμήματα των 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 
σε Τμήματα Διευθύνσεων της Περιφερειακής Ενότητας 
Φθιώτιδας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών που προ−
βλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, σε συνδυασμό 
με την αμεσότητα και την αποτελεσματικότητα στην 
αντιμετώπιση των θεμάτων του Ν. 3299/2004, αποφα−
σίζουμε:

Παρέχουμε στον Αντώνιο Αντωνόπουλο του Πανα−
γιώτη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 
κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Β΄, εξουσιο−
δότηση υπογραφής, με Εντολή Περιφερειάρχη, αποφά−
σεων, πράξεων και εγγράφων, επί θεμάτων, που προ−
βλέπονται στις διατάξεις των άρθρων: α) 7 παρ. 11 και 
12 του Ν. 3299/2004, β) 11 παρ. 4 του Ν. 3908/2011 και 
γ) 6 του Π.Δ. 33/2011, ήτοι για θέματα που αφορούν τον 
αναπτυξιακό νόμο και ειδικότερα των αποφάσεων υπα−
γωγής − τροποποίησης − επιβολής κυρώσεων − εντολών 
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πληρωμής − περιλήψεις αποφάσεων για δημοσίευση 
σε ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 19 Μαρτίου 2013

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

F
Αριθμ. 23261/868 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλή−

λων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Ιωαννιτών.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 58 και 95 του Ν. 3582/2012 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 176 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, Ενιαίο μισθολόγιο − Βαθμο−
λόγιο, Εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3731/2008 
«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και Αρμο−
διότητας Λοιπών Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 10 του Ν. 2503/1997 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 
την αποκεντρωμένη διοίκηση − Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 23/2002 «Αρ−
μοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, 
δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δη−
μοτικής Αστυνομίας».

8. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ιωαννιτών (ΦΕΚ 2138/Β/2011).

9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Αυτοτελούς Γραφείου 
Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων για τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων, εθνικών εορτών κ.λπ..

10. Την αντιμετώπιση εποχικών έκτακτων ή επειγου−
σών υπηρεσιακών αναγκών (πλημμύρες, σεισμοί κ.λπ.).

11. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχό−
ληση προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου, λόγω 
του περιορισμένου αριθμού υπαλλήλων που υπηρετούν 
στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Ιωαννίνων και 
προκειμένου να διασφαλιστεί η αστυνόμευση της πό−
λης όλες τις ημέρες της εβδομάδας και γενικά για τη 
διασφάλιση της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας 
και του δημόσιο συμφέροντος, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή απασχόλη−
ση 20 ωρών εκάστου, ανά μήνα, καθώς και απασχόληση 
αργιών, Κυριακών και εξαιρέσιμων (προς συμπλήρωση 
εβδομαδιαίας εργασίας), 22 υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Δημοτικής Αστυνομίας αναλυτικά ως εξής:

ΠΕ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 8

ΤΕ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2

ΔΕ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 12

Η δαπάνη που θα προκληθεί από την παρούσα από−
φαση θα καλυφθεί από το Δήμο Ιωαννιτών από τον 
κωδικό ΚΑ 50.6012.001 με ποσό 10.000€.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 13 Μαρτίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΦΙΛΙΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 995 (6)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή των υπαλ−

λήλων του Δήμου Κιλελέρ για το οικονομικό έτος 
2013.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

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

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

Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/1997.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 

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

Δήμο.
7. Το γεγονός ότι για την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του Δήμου τόσο από έλλειψη προσωπικού 
όσο και από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες στις 
διοικητικές υπηρεσίες, στην υπηρεσία καθαριότητας 
καθώς και στην υπηρεσία πρασίνου, είναι ανάγκη να 
καθιερωθεί υπερωριακή απογευματινή εργασία με 
αμοιβή πέρα από το κανονικό ωράριο από 01/01/2013 
έως 31/12/2013.

8. Τις εγγεγραμμένες στον υπό εκτέλεση προϋπολογι−
σμό του Δήμου Κιλελέρ πιστώσεις για την υπερωριακή 
απασχόληση του προσωπικού και ειδικά στους κωδικούς 
αριθμούς
Κ.Α 10.6012.01  ΕΥΡΩ  1.400,00 Αριθμός υπαλλήλων πέντε (5)
Κ.Α 10.6012.02  ΕΥΡΩ  2.700,00 » δύο (2)
Κ.Α 20.6012.01  ΕΥΡΩ  1.500,00 » δύο (2)
Κ.Α 20.6022.01  ΕΥΡΩ  4.000,00 » επτά (7)
Κ.Α 20.6042 ΕΥΡΩ  4.000,00 » είκοσι πέντε (25)

αποφασίζει:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σαράντα ενός 

(41) υπαλλήλων με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες 
πέρα του κανονικού ωραρίου για την ομαλή και απρό−
σκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κιλελέρ, 
τόσο από ελλείψει προσωπικού όσο και από έκτακτες 
και επείγουσες ανάγκες στις διοικητικές υπηρεσίες, 
στην υπηρεσία καθαριότητας καθώς και στην υπηρεσία 
πρασίνου, κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως 31/12/2013, για 
20 ώρες το μέγιστο ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την 
προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση.
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού, 
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση στην Εφη−
μερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νίκαια, 15 Ιανουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΜΗΤΣΑΣ

F
Αριθμ. 4163 (7)
    Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας σε υπαλλήλους 

του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας 
Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2013.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 

87/10, τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

2. Τις δ/ξεις του άρθρου 48 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/28.6.07) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις δ/ξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/27.10.11), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δ/
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012 − 2015» όπως τροποποιήθηκε 
με τις δ/ξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ 85/11.04.12 τ.Α΄).

4. Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο Υπ. 
Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρμογή 
των δ/ξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011.

5. Τις δ/ξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3731/2008 
«Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμί−
σεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών».

6. Το αριθμ. Εσ. Πρωτ. 172/13.02.13 έγγραφο του αυ−
τοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
μας, με το οποίο αιτείται την έκδοση απόφασης καθι−
έρωσης υπερωριακής εργασίας για χρονικό διάστημα 
από 1/3/2013 έως 31/12/2013.

7. Το υπ’ αριθ. 5010/05 έγγραφο Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων που αφορά στον καθορισμό ωραρίου εργασίας 
του ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας 
του Δήμου Λευκάδας. 

8. Το γεγονός ότι το ένστολο προσωπικό απαριθμεί σε 
σύνολο, δέκα (10) υπαλλήλους και υποχρεούται να εργα−
σθεί Κυριακές και εξαιρέσιμες και επειδή ιδιαίτερα τους 
καλοκαιρινούς μήνες, αυξάνεται γεωμετρικά ο αριθμός 
των αιτημάτων ή συμβάντων που πρέπει να επιλυθούν 
ή να αντιμετωπισθούν (π.χ. έλεγχος των αδειών χρήσης 
κοινοχρήστου χώρου, έλεγχος υπαίθριου εμπορίου κατά 
τις νυχτερινές ώρες μετά τις 22:30). 

9. Το γεγονός ότι έχουν προβλεφθεί οι απαιτούμενες 
πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου μας, έτους 
2013 και πιο συγκεκριμένα στον Κ.Α. 50/6012 με το ποσό 
3.500,00€ για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης, απο−
φασίζουμε: 

Καθιερώνουμε πρόσθετη και πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, υπερωριακή απασχόληση των υπαλ−
λήλων της δημοτικής αστυνομίας για το χρονικό διά−
στημα έως 31/12/2013, ως εξής:

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ
ΩΡΩΝ ΜΕΧΡΙ 22Η

ΩΡΑ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ 22Η

ΩΡΑ ΜΕΧΡΙ 6Η

ΠΡΩΙΝΗ ΠΕΡΑΝ
ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟ
6Η ΠΡΩΪΝΗ − 22H ΩΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ &
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΠO 22Η − 6Η

ΠΡΩΪΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 
ΗΜΕΡΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ &
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ &
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
ΗΜΕΡΩΝ

10 άτομα 10 άτομα 10 άτομα 10 άτομα 10 άτομα 10 άτομα

Τα όρια των ωρών υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλληλο ορίζονται ως εξής:
Υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών έως 20 ώρες μηνιαίως.
Νυκτερινή εργασία καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής 16 ώρες μηνιαίως.
Εργασία ημερήσια ή νυκτερινή κατά τις Κυριακές και Εξαιρέσιμες έως 16 ώρες μηνιαίως.
Τα ανωτέρω όρια αριθμού υπαλλήλων και ωρών υπερωριακής απασχόλησης είναι τα ανώτερα επιτρεπόμενα 

και δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλλουν οι ανάγκες της υπηρεσίας.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώ−

τατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο.
Η δαπάνη που θα απαιτηθεί έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 14 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΚΩΣΤΑΣ Α. ΑΡΑΒΑΝΗΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

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