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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 103314
Απαγόρευση Θήρας σε περίπτωση μεγάλων
χιονοπτώσεων.

(1)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3, εδαφ. στ΄, και
παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 όπως αυτές συμπληρώθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών
του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικος».

2. Την υπ’ αριθμ. 1137813/434/23−1−1981 Διαταγή του Υπ.
Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγίου σε περίπτωση
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ.
757/β/18−12−1985) κοινής απόφασης Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19−7−1993 Εγκύκλιο Δ/
γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών−Δρυμών και Θήρας
Υ.Α.Α.&Τ.
5. Την υπ’ αριθμ. 1425/19−01−2011 (ΦΕΚ 452Β/22−3−2011)
απόφαση Γ.ΓΑΔ.Μ.Θ. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της
Α.Δ.Μ.Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».
6. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/31−07−2012 (Φ.Ε.Κ. 2225/
Β΄/31−07−2012) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος
−Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περί Ρυθμίσεων
Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2012−2013», η οποία
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
με ΑΔΑ Β4ΓΨΟ−Λ2Ω.
7. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων λόγω εξα−
σθενίσεως και της περιορισμένης δυνατότητας άμυνάς
τους σε περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας
και έντασης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγίου όλων των
θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και
πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του
Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, σε περίπτωση που επικρα−
τούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω:
α) χιονοπτώσεων μεγάλος διάρκειας και έντασης
β) όταν το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο με χιόνι.
Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεως της και μέ−
χρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2012−2013, ήτοι
στις 28−2−2013.
Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με
τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, 996/71, του Ν. 177/75 και
της αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουργικής απόφασης.
Η τήρηση αυτής της διάταξης και η εφαρμογή της
ανατίθεται στα όργανα της Δασοφυλακής, της Ελληνι−
κής Αστυνομίας, τους ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, στους
Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής ευθύνης του Δα−
σαρχείου Θεσσαλονίκης (Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων,
Χαλάστρας και Επανομής), σε όλο το Δασικό Προσωπικό
του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης και σε κάθε φιλόνομο
και φιλοπρόοδο πολίτη.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
F
Αριθμ. 699
(2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
Δήμου Νέας Σμύρνης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 σχε−
τικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/12
όπως αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
2 του Ν. 4024/2011 σχετικά με την καθιέρωση υπερωρι−
ακής απασχόλησης.
3. Την με αρ. 90/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλί−
ου Νέας Σμύρνης περί 12ωρης ή 24ωρης λειτουργίας
διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου.
4. Την με αρ. 27028/24382/22−6−2012 απόφαση Γεν.
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, σύμ−
φωνα με την οποία καθιερώνεται λειτουργεία σε 12ωρη
βάση (Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμ. Κοινωνικής Πολιτι−
κής, Τμ. Γεωπονικής, Τμ. Μελετών, Τμ. Δημοτ. Κοιμητη−
ρίου σε ότι αφορά στην ταφή−εκταφή νεκρών και στις
τελετές, Γρ. Δημάρχου) ή 24ωρη (Τμ. Καθαριότητας, Τμ.
Δημοτ. Προσόδων, Τμ. Ηλεκτροφωτισμού, Γρ. Δημοτικού
Συμβουλίου καθώς και οι κλητήρες του Δήμου, Γρ. Αθλη−
τισμού−Νεολαίας, Τμ. Δημοτ. Κοιμητηρίου σε ότι αφορά
στη φύλαξη του χώρου και τη λειτουργία ψυγείου).
5. Τις εποχικές και έκτακτες ανάγκες που δημιουρ−
γήθηκαν στο Δήμο για την εφαρμογή των νέων διατά−
ξεων πειθαρχικού δικαίου, τη λειτουργία του γραφείου
αλλοδαπών και την εφαρμογή Εθνικού Δημοτολογίου,
την εποπτεία έργων, κήπων και διαζωμάτων, τη ρύθμιση
κυκλοφορίας, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και
αστυνόμευσης κ.λπ.
6. Το γεγονός ότι οι σχετικές πιστώσεις έχουν προβλε−
φθεί στον ψηφισθέντα από το Δ.Σ. προϋπολογισμό οικ.
έτους 2013 όπως προκύπτει από τη σχετική βεβαίωση
του Λογιστικού Τμήματος, αποφασίζει:
Καθιερώνει υπερωριακή εργασία για το έτος 2013 προ−
κειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες των υπηρεσιών
όπως αναφέρονται και ότι άλλο έκτακτο προκύψει συ−
νολικά για 292 μόνιμους υπαλλήλους και 56 υπαλλήλους
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
Οι ώρες αυτές στην καθ’ υπέρβαση εργασία δεν μπορεί
να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως
όσο αφορά τις απογευματινές και τις δέκα έξι (16) ώρες
μηνιαίως, όσο αφορά τις νυκτερινές, Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες.
Η δαπάνη που θα προκύψει ανέρχεται στο ποσό των
696.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.0001,
15.6012.0001, 20.6012.0001, 30.6012.0001, 35.6012.0001,
45.6012.0001, 50.6012.0001, 10.6022.0001, 15.6022.0001,
20.6022.0001, 35.6022.0001 του ψηφισθέντα από το Δ.Σ.
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ν. Σμύρνη, 4 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ

Αριθμ. απόφ. 1/2013
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό
του Δήμου Τρίπολης για το έτος 2013.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2) Τις διατάξεις των άρθρων 48 παρ. 2 και 3 και 49
του Ν. 3584/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/ τ.Α΄) ««Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις
εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2102 − 2015».
4) Την υπ’ αριθμ. 127/2011 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
5) Την υπ’ αριθμ. 2726/15−6−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 3731/2008
σύμφωνα με τις οποίες «Η υπηρεσία της Δημοτικής
Αστυνομίας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες
τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και
των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού,
το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή υπερωριακή εργα−
σία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας».
7) Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που αφορά την πα−
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
δεύτερου κεφαλαίου του Ν. 4024/2011.
8) Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί η απασχόληση προ−
σωπικού πέραν των ωρών υποχρεωτικής απασχόλησης
για το χρονικό διάστημα από 1−1−2013 έως 31−12−2013:
α) Για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων
του Δημοτικού Συμβουλίου και των συμβουλίων των Δη−
μοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και άλλων συλλογικών
οργάνων μέχρι ώρα 22α για όλες τις ημέρες.
β) Για την εκτέλεση των καθηκόντων ληξιάρχων όλων
των Δημοτικών Ενοτήτων μέχρι ώρα 22α για όλες τις
ημέρες.
γ) Για την αντιμετώπιση εποχικών, εκτάκτων ή επει−
γουσών υπηρεσιακών αναγκών.
9) Την πρόβλεψη εγγραφής των απαιτούμενων πι−
στώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Τρίπολης
οικονομικού έτους 2013, για την κάλυψη της δαπάνης
που θα προκύψει από την καθιέρωση υπερωριακής απα−
σχόλησης ανά υπηρεσία ως εξής:
υπό Κ.Α.:
10.6012.0001
5.000,00 €
10.6012.0002
20.000,00 €
10.6012.0003
5.000,00 €
10.6022.0001
1.000,00 €
15.6012.0001
1.000,00 €
20.6012.0001
30.000,00 €
20.6022.0001
6.000,00 €
20.6042.0001
3.000,00 €
30.6012.0001
5.000,00 €
35.6012.0001
5.000,00 €
50.6012.0001
5.000,00 €

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
πλέον της πρόβλεψης των απαιτουμένων πιστώσεων
στους ανάλογους κωδικούς αριθμούς ανά υπηρεσία για
την κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών, αποφασίζουμε:
1. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή,
πέραν των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης για το
χρονικό διάστημα από 1−1−2013 έως 31−12−2013 για το
προσωπικό των παρακάτω υπηρεσιών και κατανέμου−
με ανά υπηρεσία συνολικό αριθμό ωρών υπερωριακής
απασχόλησης ως εξής:
Της Οικονομικής − Διοικητικής Υπηρεσίας 1.300 ώρες
Της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων
1.300 ώρες
Της Υπηρεσίας Πολιτισμού − Αθλητισμού
και Κοινωνικής Πολιτικής
200 ώρες
Της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού
500 ώρες
Της Υπηρεσίας Πρασίνου
1.300 ώρες
2. Καθιερώνουμε για το χρονικό διάστημα από 1−1−2013
έως 31−12−2013 υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν
των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησης και μέχρι την
22α ώρα των εργάσιμων ημερών Δευτέρα − Παρασκευή,
για τους υπαλλήλους που τηρούν τα πρακτικά του Δη−
μοτικού Συμβουλίου και των Συμβουλίων Δημ. ή Τοπ.
Κοινοτήτων κ.λπ. με συνολικό αριθμό 1.200 ωρών υπε−
ρωριακής απασχόλησης και για τους υπαλλήλους που
ασκούν καθήκοντα Ληξιάρχου μέχρι 22α ώρα όλων των
ημερών με συνολικό αριθμό (1.920 ωρών υπερωριακής
απασχόλησης.
3. Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία με αμοιβή και
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις
νυχτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της εβδομαδι−
αίας υποχρεωτικής εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής
για το χρονικό διάστημα από 1−1−2013 έως 31−12−2013,
για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν σε
24ωρη βάση και όλες τις ημέρες του έτους ως εξής:
Της υπηρεσίας καθαριότητας
11.000 ώρες
Της υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας 1.200 ώρες
Η κατανομή των ωρών στους υπαλλήλους θα γίνει
αναλόγως με τις υπηρεσιακές ανάγκες που θα προ−
κύψουν.
Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τις σχετικές
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2013.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 4
(4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του
Δήμου Δοξάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
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.3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/97.
5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
Δήμο.

2945

7. Το γεγονός ότι η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
συνεδριάζει εκτός ωραρίου εργασίας τουλάχιστον μία
φορά τον χρόνο και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο
κατά τις απογευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες και
απαιτείται η τήρηση των πρακτικών της κατά το έτος
2013 η οποία επιβάλλει την απασχόληση προσωπικού
της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωρα−
ρίου εργασίας.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 1.582.80€ για το έτος 2013 που θα αντι−
μετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου Δοξάτου και ειδικότερα από τους ΚΑ 30/6012,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1)
υπαλλήλου της Διοικητικής υπηρεσίας του Δήμου, κατά
το έτος 2013, έως 20 ώρες μηνιαίως, με την προβλε−
πόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των
ανωτέρω αναγκών της τήρησης των πρακτικών της Δη−
μοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερ−
βαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ−
μένων πιστώσεων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμπάκι, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 2
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του
Δήμου Δοξάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
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.3584/07.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 176 του
Ν.3584/07.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/97
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο
8. Το γεγονός ότι τα Συμβούλια των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων συνεδριάζουν εκτός ωραρίου εργα−
σίας τουλάχιστον μία φορά τον μήνα και όποτε άλλοτε
κριθεί απαραίτητο κατά τις απογευματινές ώρες τις
εργάσιμες ημέρες και απαιτείται η τήρηση των πρα−
κτικών τους κατά το έτος 2013 η οποία επιβάλλει την
απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής υπηρεσίας
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 11.016,60 € για το έτος 2013 που θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
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του Δήμου Δοξάτου και ειδικότερα από τους ΚΑ 30/6012,
10/6022 και 10/6012, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση επτά (7)
τακτικών υπαλλήλων και δύο (2) υπαλλήλων με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διοι−
κητικής υπηρεσίας του Δήμου, κατά το έτος 2013, έως
20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, με την προβλεπόμενη
από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη των ανωτέρω
αναγκών της τήρησης των πρακτικών των συμβουλίων
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερ−
βαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ−
μένων πιστώσεων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμπάκι, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 1
(6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του
Δήμου Δοξάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/
2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 176 του
Ν.3584/07.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/97.
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 το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει
εκτός ωραρίου εργασίας τουλάχιστον μία φορά τον
μήνα και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο κατά τις απο−
γευματινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες και απαιτείται η
τήρηση των πρακτικών του κατά το έτος 2013 η οποία
επιβάλλει την απασχόληση προσωπικού της Διοικητικής
υπηρεσίας πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 1.582,80€ για το έτος 2013 που θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Δήμου Δοξάτου και ειδικότερα από τον ΚΑ 10/6022,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση ενός (1)
υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αο−
ρίστου Χρόνου της Διοικητικής υπηρεσίας του Δήμου,
κατά το έτος 2013, έως 20 ώρες μηνιαίως, με την προ−
βλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για την κάλυψη
των ανωτέρω αναγκών της τήρησης των πρακτικών του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δοξάτου.

Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερ−
βαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ−
μένων πιστώσεων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμπάκι, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 5
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Δήμου Δοξάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
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.3584/07.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 49 του Ν.3584/07.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.
2503/97.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο
8. Το γεγονός ότι η υπηρεσία του Ληξιαρχείου του
Δήμου εκτελείται και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας η οποία επιβάλλει την απασχόληση προσω−
πικού της Διοικητικής υπηρεσίας πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας κατά το έτος 2013.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 2.365,20€ για το έτος 2013 που θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Δήμου Δοξάτου και ειδικότερα από τον ΚΑ 10/6012,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δύο (2)
υπαλλήλων της Διοικητικής υπηρεσίας του Δήμου, κατά
το έτος 2013, έως 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως,
με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για
την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών της εκτέλεσης της
υπηρεσίας του Ληξιαρχείου του Δήμου.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερ−
βαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ−
μένων πιστώσεων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμπάκι, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 3
(8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Δήμου Δοξάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
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.3584/07.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 176 του
Ν.3584/07.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2503/97.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
8. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κατά το έτος 2013 για την αποκατάσταση εκτά−
κτων βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και στα
αντλιοστάσια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου καθώς και για τον καθαρισμό των αποστραγ−
γιστικών τάφρων του Δήμου, οι οποίες επιβάλλουν την
απασχόληση προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 6.681,60€ για το έτος 2013 που θα αντι−
μετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου Δοξάτου και ειδικότερα από τους ΚΑ 20/6022,
25/6022,20/6012 και 30/6012, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δύο (2) τα−
κτικών υπαλλήλων(ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγου και ενός ΔΕ
Χειριστή Μηχανήματος Έργου) και πέντε (5) υπαλλήλων
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό−
νου(τριών ΔΕ Τεχνιτών Γενικά, ενός ΔΕ Ηλεκτρολόγου
και ενός ΥΕ Εργάτη) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
κατά το έτος 2013, έως 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως,
με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για
την κάλυψη των αναγκών της αποκατάστασης εκτά−
κτων βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και στα
αντλιοστάσια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
του Δήμου καθώς και για τον καθαρισμό των αποστραγ−
γιστικών τάφρων του Δήμου.
Η προκύπτουσα σχετική δαπάνη δεν δύναται να υπερ−
βαίνει κατά μήνα το ένα δωδέκατο (1/12) των εγγεγραμ−
μένων πιστώσεων.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμπάκι, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
F
Αριθμ. απόφ. 6
(9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων
του Δήμου Δοξάτου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν.3852/
2010.
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2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του
Ν.3584/07.
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 176 του
Ν.3584/07.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011.
5. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν.
2503/97
6. Την υπ’ αριθμ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο.
8. Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ−
γούνται κατά το έτος 2013 για την εκτέλεση της υπη−
ρεσίας της αποκομιδής, συγκομιδής και μεταφοράς των
απορριμμάτων του Δήμου, οι οποίες επιβάλλουν την
απασχόληση προσωπικού της υπηρεσίας καθαριότητας
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους 6.259.20€ για το έτος 2013 που θα αντι−
μετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Δήμου Δοξάτου και ειδικότερα από τους ΚΑ 20/6012,
20/6022 και 25/6022, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση τριών (3)
τακτικών υπαλλήλων(ενός ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτου, και
δύο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας) και τεσσάρων (4) υπαλ−
λήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου(ενός ΔΕ Οδηγού Αυτοκινήτου και τριών ΥΕ Ερ−
γατών Καθαριότητας) της υπηρεσίας καθαριότητας του
Δήμου κατά το έτος 2013, έως 20 ώρες ανά υπάλληλο
μηνιαίως, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημί−
ωση, για την κάλυψη των αναγκών της εκτέλεσης της
υπηρεσίας της αποκομιδής, συγκομιδής και μεταφοράς
των απορριμμάτων του Δήμου.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού,
ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις
ανάγκες της Υπηρεσίας.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καλαμπάκι, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ
F
Αριθμ. 55
(10)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους
του Δήμου Μακρακώμης.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 58
του Νόμου 3852/2010.
2. Τα άρθρα 48 & 49 του Νόμου 3584/2007.
3. Το άρθρο 20 του Νόμου 4024/2011.
4. Την υπ’ αριθμ. 2/78400/0022/14−11−2011 έγγραφο του
Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την υπ’ αριθμ. 10222/1999/2011 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας «περί ανάθεσης καθηκόντων Ληξι−
άρχου σε υπαλλήλους του Δήμου Μακρακώμης», (ΦΕΚ
229/Γ/2011).
6. Την υπ’ αριθμ. 45/2011 απόφαση Δημάρχου Μακρα−
κώμης «περί ανάθεσης τήρησης των πρακτικών του
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Δημοτικού Συμβουλίου σε υπαλλήλους του Δήμου Μα−
κρακώμης».
7. Την υπ’ αριθμ. 60/2012 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μακρακώμης «περί έγκρισης παράτασης της
σύμβασης με τον Ο.Α.Ε.Δ.».
8. Τις ανάγκες εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου Μα−
κρακώμης και εξυπηρέτησης των δημοτών αναφορικά
με α) την εκτέλεση της υπηρεσίας του Ληξιαρχείου σε
ώρες πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, β) την τή−
ρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου που πραγματοποιούνται πάντοτε πέραν του
κανονικού ωραρίου εργασίας και γ) την εξυπηρέτηση
των ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. σε ώρες πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:
Την καθιέρωση μηνιαίας υπερωριακής εργασίας με
αμοιβή από την δημοσίευση της παρούσας μέχρι και
31−12−2013 και έως είκοσι (20) ώρες ανά μήνα και ανά
υπάλληλο για παροχή εργασίας πέραν του κανονικού
ωραρίου εργασίας ως εξής:
Α. Για το Ληξιαρχείο, σε τέσσερεις (4) υπαλλήλους,
κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Διοικητικού.
Β. Για το Δημοτικό Συμβούλιο, σε δύο (2) υπαλλήλους
ήτοι ενός (1) κατηγορίας ΠΕ, και ενός (1) κατηγορίας ΔΕ,
κλάδου Διοικητικού.
Γ. Για τον Ο.Α.Ε.Δ., σε έναν (1) υπάλληλο, κατηγορίας
ΔΕ, κλάδου Διοικητικού.
Από την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους
9.000,00 ευρώ η οποία έχει εγγραφεί στον προς ψήφιση
προϋπολογισμό του 2013 του Δήμου Μακρακώμης και
ειδικότερα στους κωδικούς: Κ.Α. 10−6012.002 «Αμοιβές
Ληξιάρχων» ποσό 6.000,00 ευρώ και Κ.Α. 10−6012.003
«Αμοιβές πρακτικογράφων» ποσό 3.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

του ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Β΄ και Μ.Κ.1
του βαθμού αυτού, σε αντίστοιχη ομοιόβαθμη θέση του
ΠΕ κλάδου Διοικητικού−Οικονομικού του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέ−
χει, επειδή πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: 26163/10.12.2012)
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 1368/Γ΄/31.12.2012.
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ
F
(12)
*Μεταφορά θέσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Σπερχειάδα, 3 Ιανουαρίου 2013

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
F

(13)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.354.11/110/148591/Δ1/26−11−2012 Υπουρ−
γική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο με αρ. ΦΕΚ 3300/
11−12−2012 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 49153 στην ενότητα
για τον Νομό Χαλκιδικής διορθώνεται το εσφαλμένο
«Στην 37η περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολι−
κής αγωγής με έδρα τις Σέρρες» στο ορθό «Στην 37η
περιφέρεια σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής
με έδρα τον Πολύγυρο».

(11)
* Μεταφορά θέσης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με την υπ’ αριθμ. 2971/14.6.2012 πράξη του Πρύτανη του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του
ν. 3528/2007 και την από 20−1−2012 γνώμη του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού, μετατάσσεται
η Ευαγγελία Φίλη του Χρήστου από τη θέση υπαλλήλου

Με την υπ’ αριθμ. 12764/6.11.2012 πράξη του Πρύτανη
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 5 του Ν. 3230/04,
του άρθρου 70 του Ν. 3528/07 και του άρθρου 35 § 5
του Ν. 4024/2011, μετατάσσεται η Πάστρα Άννα του
Αναστάσιου, υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ, ειδικότητας
Διοικητικού Λογιστικού, με Μ.Κ.1 και βαθμό Δ΄ του Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλίας, με ταυτόχρονη μεταφορά της
θέσης που κατέχει και με την ίδια σχέση εργασίας στην
κατηγορία ΠΕ, ειδικότητας Διοικητικού−Οικονομικού, με
το βασικό Μ.Κ. του Δ΄ Βαθμού, μετά την 25.10.2012 ημε−
ρομηνία συνεδρίασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.: 25030/10.12.2012)
* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 1368/Γ΄/31.12.2012.
Ο Πρύτανης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΓΟΥΡΓΟΥΛΙΑΝΗΣ
F

(Από το Υπουργείο Παιδείας Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

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

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