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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 106160/1344 (1)
 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για την υλοποίηση 

του ειδικού προγράμματος προστασίας της άγρι−
ας πανίδας.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/2011) «Συ−

νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012 − 2015», άρθ. 20.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης 
και αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄/137) που προστέ−
θηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α΄/154) και αντικα−
ταστάθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/97 
(Α΄/38).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ. Α΄/23−12−2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−

γών και υπαλλήλων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α, 
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντί−
στοιχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού 
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/1969 (ΦΕΚ Α΄), του Ν. 998/79, 
(ΦΕΚ 289/Α/29−12−1979) και του Ν. 1845/89 (ΦΕΚ 102/Α/
26−4−1989) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση της αγροτικής 
έρευνας και τεχνολογίας −Δασοπροστασία και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του 
Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών − ΓΛΚ «παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003 και 
το υπ’ αριθμ. 2/34012/0022/8−11−2004 έγγραφο του ΓΛΚ 
−Δ 22 Μισθολογίου.

7. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/A΄/5−11−2009) «Καθορισμός 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄/15−4−2010)

8. Το Π.Δ. 46/2014 (Α΄ 79) «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 135500/2541/11−9−2013 απόφαση του 
Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ που αφορά στις «Ρυθμίσεις θήρας 
στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» (2293 Β΄).

10. Το Ειδικό Πρόγραμμα για την «Προστασία της Άγρι−
ας Πανίδας» που υπέβαλε η Ειδική Γραμματεία Δασών 
στο Πράσινο Ταμείο για χρηματοδότηση και θα υλοποι−
ηθεί από τις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

11. Την υπ’ αριθμ 66.9/2014 απόφαση του Δ.Σ του Πράσι−
νου Ταμείου (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ46Ψ844−ΝΙ2) με την οποία εντά−
χθηκε το πρόγραμμα προστασίας της άγριας πανίδας 
στο μέτρο 2 του άξονα προτεραιότητας 4 του χρημα−
τοδοτικού προγράμματος «προστασία και αναβάθμιση 
Δασών 2014» και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του για 
συνολικό ποσό 274.512 €, από τις πιστώσεις του οικο−
νομικού έτους 2014.

12. Την υπ’ αριθ. Υ436/3−4−2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 831/Β) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την ανάγκη λήψης ειδικών μέτρων επιτήρησης 
υγροτόπων στους οποίους ενδημούν είδη της άγριας 
πανίδας που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες 
καθώς και από το ισχύον εθνικό νομικό πλαίσιο και 
την ανάγκη περιορισμού φαινομένων λαθροθηρίας στις 
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περιοχές αυτές, με την άσκηση εποπτείας και συστη−
ματικών ελέγχων από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.

14. Τις σχετικές αποφάσεις των Γ.Γ. των Αποκεντρω−
μένων Διοικήσεων Μακεδονίας − Θράκης, Δυτικής Ελλά−
δας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και Ηπείρου και 
Δυτικής Μακεδονίας, για την καθιέρωση εργασίας του 
προσωπικού των δασικών Υπηρεσιών για 16 ή 24 ώρες 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις αργίες.

15. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμεί−
ου του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής, οικονομικού έτους 2014, ΚΑΕ Ο2.001.2499 − λοιπές 
επιχορηγήσεις εισφορές και συνδρομές, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υλοποίηση προγράμματος της Ειδι−
κής Γραμματείας Δασών για την προστασία της άγριας 
πανίδας και το εντάσσουμε στο Μέτρο 2 «Προστασία 
άγριας πανίδας και των βιοτόπων της» του Άξονα Προ−
τεραιότητας 4 «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2013» 
του προγραμματισμού του πράσινου Ταμείου, συνολικού 
προϋπολογισμού για το έτος 2013, ύψους μέχρι 274.139 €.

2. Με την υλοποίηση του προγράμματος οι Υπηρεσίες 
του συνημμένου πίνακα κατανομής, θα εκτελέσουν προ−
ληπτικούς και κατασταλτικούς ελέγχους στη δραστηρι−
ότητα της θήρας και θα εντείνουν τα μέτρα επιτήρησης 
των υγροβιότοπων και προστατευόμενων περιοχών στις 
περιοχές αρμοδιότητας τους, στα πλαίσια των ωρών και 
των πιστώσεων που αναφέρονται στο συνημμένο στην 
παρούσα, πίνακα κατανομής ωρών και πιστώσεων και 
περιγράφονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της 
Άγριας Πανίδας «που συντάχθηκε από την της Ειδική 
Γραμματεία Δασών.

2. Η διάρκεια του προγράμματος, για το τρέχον έτος 
θα είναι μέχρι και 31/12/2014.

3. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών 
συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων και τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν των ορίων της υποχρε−
ωτικής απασχόλησης, για την λειτουργία των Δασικών 
Υπηρεσιών τις μη εργάσιμες μέρες και ώρες σύμφωνα 
με το Ειδικό Πρόγραμμα Προστασίας της Άγριας Πα−
νίδας όπως αυτό εκπονήθηκε από το Υπουργείο Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
τις διατιθέμενες με την παρούσα απόφαση, ώρες και 
πιστώσεις.

4. Ορίζουμε τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης για 
τους τρείς μήνες ως εξής:

Για τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Δασικών 
Υπηρεσιών, που θα απασχοληθούν υπερωριακά για την 
εξυπηρέτηση του προγράμματος μέχρι 31/12/2014 προ−
κειμένου να προστατευθούν αποτελεσματικά είδη της 
άγριας πανίδας, να ελεγχθεί η παράνομη θήρα και να 
εφαρμόζονται οι δασικές αστυνομικές διατάξεις, στις 
προστατευόμενες περιοχές και τους υγροτόπους, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 και τις διατάξεις 
του Ν. 998/79, σύνολο ωρών υπερωριακής εργασίας μέ−
χρι 14.592 ώρες, από τις οποίες 9.120 (480 ώρες/υπηρεσία 
επί 19 υπηρεσίες) ώρες για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία με δαπάνη μέχρι ποσού 68.400 € και 5.472 ώρες, 
(288 ώρες/υπηρεσία επί 19 υπηρεσίες) για υπερωριακή 
εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με 
δαπάνη μέχρι ποσού 46.512 €

Η δαπάνη από την διάθεση των ανωτέρω ωρών υπε−
ρωριακής απασχόλησης θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού εξόδων του Οικονομικού έτους 2014 
του Πράσινου Ταμείου.

Η υπερωριακή εργασία θα παρέχεται στις περιοχές 
ευθύνης των Δασικών Υπηρεσιών του συνημμένου πίνακα 
κατανομής των ωρών (συνολικά 19 υπηρεσίες) για την εξυ−
πηρέτηση των σκοπών του προγράμματος. Σύνολο υπαλ−
λήλων που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα μέχρι 600.

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά μήνα και 
υπάλληλο, για την προαναφερόμενη περίοδο, δεν μπο−
ρούν να υπερβαίνουν τα όρια που τίθενται με το άρθρο 
20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/2011.

Οι σχετικές αποφάσεις για τη συγκρότηση των συ−
νεργείων υπερωριακής απασχόλησης θα εκδοθούν από 
τους Γενικούς Δ/ντές Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων 
των οικείων αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό των περιπόλων 
και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματι−
κής παροχής της υπερωριακής Απασχόλησης ορίζονται 
οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων που θα λάβουν 
μέρος στην υλοποίηση του προγράμματος.

5. Εγκρίνουμε τη διάθεση από τις εγκεκριμένες πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού εξόδων του Πράσινου Ταμείου 
του συνολικού ποσού των 114.000 € για την κάλυψη του 
κόστους των εκτός έδρας κινήσεων των περιπόλων και 
του ποσού των 45.600 € για την κάλυψη του κόστους 
προμήθειας καυσίμων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρό−
γραμμα της Ειδικής Γραμματείας Δασών και το συνημμέ−
νο πίνακα κατανομής ωρών και πιστώσεων που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος αυτής της απόφασης. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
(Ανήκει στην αριθμ. 106160/1344/8−5−2014 απόφαση Αν. Υπουργού ΥΠΕΚΑ)
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    Αριθμ. οικ. 25029/19850 (2)
 Εξουσιοδότηση υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολι−
τικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 6 παρ. 2, 280 και 283 παρ. 4 του 

Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», σε συνδυασμό 
με το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/
30−05−1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
56 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες 
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και 
το άρθρο 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 
45/A΄/09−03−1999).

2. Του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/09−02−2007) «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

3. Του Ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α΄/28−06−2006) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Του Π.Δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.

Β. Τις εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών:
1. Την υπ’ αριθ. ΔΟΑ/οικ.26601/10−10−2007 εγκύκλιο του 

ΥΠ.ΕΣ. «Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πρά−
ξεις και στα διοικητικά έγγραφα».

2. Την υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.34069/13−12−2007 εγκύκλιο 
του ΥΠ.ΕΣ. «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μείωση των 
υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά 
έγγραφα».

3. Την υπ’ αριθ. ΔΟΑ/Φ.17/οικ.5709/28−02−2008 εγκύ−
κλιο του ΥΠ.ΕΣ. «Πρόσθετες διευκρινήσεις σχετικά με 
τη μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις 
και έγγραφα. Παράταση της προθεσμίας έκδοσης των 
σχετικών αποφάσεων».

4. Την υπ’ αριθ. ΔΟΑ/οικ.8638/26−03−2013 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΧ−ΙΔ7) «Μείωση των υπογραφών στις 
διοικητικές και στα διοικητικά έγραφα».

Γ. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδο−
τική λειτουργία της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων που 
έχουν ανατεθεί σε αυτήν.

Δ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής να υπογράφει με «ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑ−
ΤΕΑ» τις παρακάτω ειδικά αναγραφόμενες αποφάσεις, 
έγγραφα, ή άλλες πράξεις:

1. Έγκριση κανονικών αδειών, αδειών εξόδου ή βρα−
δείας προσέλευσης/πρόωρης αναχώρησης των υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Τοποθέτηση − μετακίνηση υπαλλήλων εντός των 
Τμημάτων της Δ/νσης του.

3. Θεώρηση βιβλιαρίων νοσηλείας των υπαλλήλων που 
ανήκουν στη Δ/νση που Προΐσταται.

4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, εντός των ορίων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, των υπαλλή−
λων της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας.

5. Έγκριση κίνησης, εντός των ορίων της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής, των οχημάτων της Δ/νσης 
Πολιτικής Προστασίας.

6. Έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων της Δ/νσης σε 
εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα.

7. Ορισμός και έγκριση συμμετοχής των υπαλλήλων 
της Δ/νσης σε συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια καθώς και 
σε ασκήσεις επί χάρτου και επί πεδίου με συναρμόδιους 
φορείς Πολιτικής Προστασίας.

8. Αποστολή των δελτίων πρόγνωσης καιρικών φαι−
νομένων και του χάρτη επικινδυνότητας εκδήλωσης 
δασικών πυρκαγιών, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας, για ενημέρωση των Υπηρεσιών 
και φορέων αρμοδιότητας της Δ/νσης Πολιτικής Προ−
στασίας.

9. Ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης εντός 
των ορίων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την εξέλιξη 
τους και τα λαμβανόμενα μέτρα [παρ. 5 της υπ’ αριθ. 
1299/07−04−2003 (Φ.Ε.Κ. 423/Β΄/10−04−2003) απόφασης 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχε−
δίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη 
«ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ»»].

10. Σύσταση τριμελών επιτροπών για τον έλεγχο των 
Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Πυροσβεστική Δι−
άταξη.

11. Αλληλογραφία μεταξύ της Δ/νσης Πολιτικής Προ−
στασίας με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 
σε επίπεδο Δ/νσεων, με τις άλλες Δ/νσεις της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης, των Περιφερειών, των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης (Ο.Τ.Α.), των ιδρυμάτων, των νομικών και φυσικών 
προσώπων, καθώς και των άλλων υπηρεσιών, για παρο−
χή ή αναζήτηση πληροφοριών για θέματα αρμοδιότητας 
της Δ/νσης και γενικά επί θεμάτων που άπτονται των 
υπηρεσιακών της αντικειμένων και αρμοδιοτήτων.

12. Κοινοποίηση ενημερωτικών εγγράφων και εγκυ−
κλίων σε Υπηρεσίες.

13. Έγγραφα, οδηγίες ή αποφάσεις που αφορούν την 
εύρυθμη λειτουργία της Δ/νσης, τις ετήσιες ή άλλες 
εκθέσεις απολογιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα.

14. Τις πράξεις με τις οποίες τίθενται στο αρχείο 
έγγραφα που δεν απαιτούν ενέργεια.

Ο εξουσιοδοτούμενος με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφει με την «εντολή Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής», υποχρεούται να τηρεί 
ενήμερα τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά κλιμάκια για 
κάθε σοβαρό κατά την κρίση του θέμα της αρμοδιό−
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τητας του ή και να προσκομίζει σε υπέρτερο κλιμάκιο 
για υπογραφή έγγραφα που αφορούν τα θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ

F
    Aριθμ. 5958 (3)

    Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου 
με την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αβδήρων».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 102, 103, 214, 225, 238 και 

280 του Ν. 3852/10» Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3, 4 και 5 του 
Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των» (ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006), περί Συγχώνευσης−Κατάρ−
γησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 219 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), περί Συ−
γκρότηση υπηρεσιών και Προσωπικού των ΟΤΑ που 
καταργούνται ή ενώνονται.

4. Την υπ’ αριθ. 11 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. (ΑΠ 
οικ.4569/27.01.2011) σχετικά με θέματα συγχωνεύσεων 
και προσωπικού νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 
και επιχειρήσεων των δήμων.

5. Την υπ’ αριθ. 59 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. (ΑΠ 
74896/30.12.2010) σχετικά με Θεσμικές αλλαγές του Προ−
γράμματος «Καλλικράτης».

6. Την υπ’ αριθ. 60 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. (ΑΠ 
74895/30−12−2010) σχετικά με τον έλεγχο νομιμότητας 
πράξεων Ο.Τ.Α. μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυ−
τοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ.

7. Την υπ’ αριθ. 48/1983 απόφαση της Κοινότητας 
Αβδήρων και την υπ’ αριθ. Ε.9283/27−10−1983 όμοια από−
φαση του Νομάρχη Ξάνθης (ΦΕΚ 669/Β΄/21.11.1983), περί 
σύστασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αβδήρων».

8. Την υπ’ αριθ. 145/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αβδήρων, περί κατάργησης του Νο−
μικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αβδήρων».

9. Την υπ’ αριθμ. 684/11.01.2011 (ΦΕΚ 88/Β/31−01−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης «Παροχή Εξουσιοδό−
τησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με Εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
εύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και τους Προϊστα−
μένους των οργανικών μονάδων αυτής, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 145/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων, με την οποία 
καταργείται το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με 
την επωνυμία «Κοινοτική Βιβλιοθήκη Αβδήρων» για τους 

λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
και συγκεκριμένα:

1. Καταργείται το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινο−
τική Βιβλιοθήκη Αβδήρων» λόγω του ότι οι σκοποί και 
οι αρμοδιότητες του, δεν συνάδουν με τους σκοπούς 
του νέου Ν.Π.Δ.Δ. που προκύπτει από τη συνένωση των 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Αβδήρων.

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η 
τυχόν περιουσία του και οι υποχρεώσεις του καταρ−
γηθέντος νομικού προσώπου μεταβιβάζονται στο νέο 
Καλλικρατικό Δήμο Αβδήρων.

3. Χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του 
Ν.Π.Δ.Δ. και στο Λογαριασμό του στην Αγροτική Τρά−
πεζα Ελλάδος (Α.Τ.Ε.) κατάστημα Αβδήρων με αριθ. 050 
0400 3002 19 μεταβιβάζονται στο Δήμο Αβδήρων και 
σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο Ταμίας του Δήμου 
όπου στην συνέχεια με την μέριμνα του θα καταργηθεί 
ο παραπάνω λογαριασμός.

4. Οι υπηρεσίες του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. θα παρέ−
χονται από το Δήμο, από την ημερομηνία κατάργησης 
του, δηλαδή της δημοσίευσης της απόφασης κατάρ−
γησης στο ΦΕΚ. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί 
στον ΟΕΥ του Δήμου αντίστοιχη οργανική μονάδα στην 
οποία θα λειτουργεί αυτοτελώς η δομή της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης.

5. Στο ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. δεν υπηρετεί προσωπικό με 
οποιαδήποτε σχέση.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπ/σμού του Δήμου Αβδήρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ξάνθη, 15 Απριλίου 2014 

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 1564 (4)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολό−

γησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α΄ 1992), 

όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/2014).

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 30/2005 (Α/98) και

β. του Π.Δ. 129/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας» (ΦΕΚ 222/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας Ειδική Επι−
τροπή Αξιολόγησης με έδρα στη Λάρισα.

2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από 
τον Πρόεδρο και τα μέλη του, ως εξής: 
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α. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε−
ρικής Λειτουργίας ή Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή επίσης 
Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

β. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως μέλος, με αναπληρωτή 
επίσης έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ−
θυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

γ. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας ως μέλος, με αναπληρωτή 
επίσης έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ−
θυνσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ορίζεται υπάλληλος της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της 
Διεύθυνσης Διοίκησης, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή 
του, με την απόφαση Ορισμού Μελών.

4. Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
Ι) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμ−

φωνα με το άρθρου 19 του ΠΔ 318/1992, όπως αντι−
καταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 
4250/2014 και 

II) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων, ως 
εξαιρετικών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 
318/1992, όπως ισχύει.

5. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, 
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά, οι διατάξεις 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (Ν. 2690/1999).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 6 Μαΐου 2014

  Ο Περιφερειάρχης 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  
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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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