
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 592
14 Μαρτίου 2013

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμε−

νικού Ταμείου Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για το Α΄ εξάμηνο 
του 2013. ................................................................................................ 1

Υπερωριακή απασχόληση μονίμου προσωπικού
του ΓΕΝΕ έτους 2013.` ................................................................ 2

Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας και λειτουργία τις Κυρια−
κές και εξαιρέσιμες ημέρες του Σπηλαίου Περά−
ματος Ιωαννίνων για το έτος 2013. ................................ 3

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουρ−
γίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες των υπηρεσιών Καθαριότη−
τας του Δήμου Αρταίων Νομού Άρτας. ...................... 4

Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέ−
σιμες ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και 
24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών Καθαριότη−
τας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών 
Νομού Ιωαννίνων για το έτος 2013. ................................ 5

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφα−
σης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παι−
ονίας Ν. Κιλκίς, περί συγχώνευσης των δύο υφι−
στάμενων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης στην ενιαία Δημοτική Επιχείρη−
ση Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δήμου Παιονίας 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.). ............................................................................................ 6

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 9887/31−8−2012 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, περί έγκρισης υπέρ−
βασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημερών κίνη−
σης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων της Δ/
νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2012. .................. 7

Τροποποίηση της αρ. 12/4−2−2011 απόφασης του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης, περί ληξιαρχικών καθηκόντων 
Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς, όπως τροποποιήθηκε 
με την αρ. 2618/26−3−2012 απόφασή του. ................... 8

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και 
μέχρι 31−12−2013 για τους Ληξιάρχους των Δημο−
τικών Ενοτήτων του Δήμου Κόνιτσας. ........................ 9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 5118.38/02/2013 (1)
Υπερωριακή εργασία μονίμου προσωπικού του Λιμενικού 

Ταμείου Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ για το Α΄ εξάμηνο του 2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική Δι−

αχείριση και Ευθύνη» και του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α΄).

β) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 με θέμα: «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226 Α΄) όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α΄), η περίπτωση 
(α) του οποίου αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του
π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄).

ε) Της υπ’ αριθμ. 5221.1/06/2012/25−09−2012 Μεταβίβα−
σης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου... και Τμημάτων του ΥΝΑ (ΦΕΚ 2584 τ. Β΄/
25−09−2012).

2. Την υπ’ αριθμ. 12/2013 απόφαση της Λιμενικής Επι−
τροπής του Λ.Τ. Ν. Μεσσηνίας, που διαβιβάσθηκε στην 
Υπηρεσία μας με Το υπ’ αριθμ. 247/21−01−2013 έγγραφο 
του Λ.Τ.Ν. Μεσσηνίας.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 467/12−02−2013 απόφαση ανά−
ληψης υποχρέωσης του Λ.Τ.Ν. Μεσσηνίας.

4. Την υπ’ αριθμ. 8312.56/02/13/30−01−2013 απόφαση 
ΥΝΑ/ΓΓΛΛΠ/ΓΔΔΥ/ΤΟΘ−ΔΟΛΕΛ «Έγκριση του Προϋπο−
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λογισμού του Λ.Τ. Ν. Μεσσηνίας έτους 2013», αποφα−
σίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή, για το 
Α΄εξάμηνο του 2013:

> Διακοσίων σαράντα (240) ωρών απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας συνολικά, για τρεις (03) υπαλλήλους 
του Λ.Τ.Ν. Μεσσηνίας, για την αντιμετώπιση εποχικών 
και έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών.

Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο, 
μηνιαίως.

Οι όλως εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλ−
λουν την υπερωριακή απογευματινή απασχόληση του 
προσωπικού οφείλονται στους λόγους που αναλυτικά 
εκτίθενται κατωτέρω:

> Υδροδότηση πλοίων στο λιμάνι της Καλαμάτας, ιδι−
αίτερα κατά τους θερινούς μήνες.

> Φορτοεκφορτώσεις εμπορευμάτων ή τροφοδοσίες 
πλοίων, ζυγίσεις στη γεφυροπλάστιγγα.

> Καθαρισμός των ακτών του λιμένα και των προβλη−
τών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

> Επίβλεψη των λιμενικών εγκαταστάσεων − Λειτουρ−
γία γραφείου Καλαμάτας.

2. Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ύψους 1.000,00 ευρώ, περίπου, θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του 
εγκριθέντα προϋπολογισμού Λ.Τ. Ν. Μεσσηνίας έτους 
2013, που ανέρχονται στο ποσόν των 3.000,00 ευρώ.

3. Ο αριθμός των ωρών του προσωπικού, που θα απα−
σχοληθεί υπερωριακά και η ημέρα απασχόλησης θα 
καθορισθούν με απόφαση του Προέδρου του Λιμενικού 
Ταμείου. Το προσωπικό θα εργάζεται υπερωριακά από 
τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και από ώρα 15.00 
έως 20.00, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2013

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ   

F
   Αριθμ. 5117.03/01/2013 (2)

Υπερωριακή απασχόληση μονίμου προσωπικού
του ΓΕΝΕ έτους 2013. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

β) του άρθρου 5 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α΄) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 
149 Α΄), η περίπτωση (α) του οποίου αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 3 του π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160 Α΄).

γ) της υπ’ αριθμ. 5221.1/06/2012/25−09−2012 απόφασης 
με θέμα: «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργεί−

ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τμημάτων του ΥΝΑ (ΦΕΚ 
258 τ. Β΄/25−09−2012).

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3512/04/2013/31−01−2013 από−
φαση Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου περί έγκρισης 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Γραφείου 
Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ).

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1039/19−2−2013 έγγραφο του 
ΓΕΝΕ.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΦΕΣ 3511.5/11/2013/(54)/27−2−2013 
έγγραφο ΥΝΑ/ΚΝΠ/ΔΕΝΡ 1ο και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/ 
80839/12−12−2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 
αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης με αμοιβή, απογευ−
ματινής υπερωριακής εργασίας, πέραν του κανονικού 
ωραρίου, για τους δεκαεπτά (17) υπαλλήλους του Γρα−
φείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) και μέχρι 20 
ώρες μηνιαίως για τον κάθε υπάλληλο, για την αντιμε−
τώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, κατά το έτος 
2013 και ειδικότερα:

− Ενημέρωση αρχείων φακέλων πλοίων, πλοιοκτητρι−
ών εταιρειών κ.λπ. με όλες τις μεταβολές που διενερ−
γούνται και αφορούν νηολογήσεις, διαγραφές από τα 
νηολόγια, μετονομασίες, μεταβιβάσεις κυριότητας των 
υπό Ελληνική σημαία πλοίων.

− Έλεγχος των μηνιαίων φύλλων ελέγχου επιδότησης 
για όλους τους δικαιούμενους επιδότησης άνεργους 
ναυτικούς, που είναι εγγεγραμμένοι στις Λιμενικές Αρ−
χές.

− Μηχανογραφική υποστήριξη του Γραφείου Προσωπι−
κού σε ότι αφορά την πλήρη ψηφιοποίηση των ατομικών 
φακέλων των υπαλλήλων ΓΕΝΕ της τελευταίας 20ετίας.

− Ηλεκτρονική καταχώρηση των ζητήσεων ναυτιλιακών 
εταιρειών για κάλυψη θέσεων εργασίας από ανέργους 
εγγεγραμμένων στο ΓΕΝΕ ή στις Λιμενικές Αρχές.

− Καταχώρηση στο αρχείο ναυτολογηθέντων ναυτικών 
με τα στοιχεία ναυτολόγησης τους που παρέχονται από 
τις Λιμενικές και Προξενικές Αρχές και το ΚΛΠ/TEN.

− Συνέχιση της δημιουργίας και ενημέρωση ηλεκτρο−
νικού αρχείου πλοίων Ελληνικών συμφερόντων, μη 
συμβεβλημένων με το ΝΑΤ, στα οποία ναυτολογούνται 
Έλληνες ναυτικοί μέσω ΓΕΝΕ, αλλά και ΚΛΠ/ΤΕΝ

− Επεξεργασία και έκδοση εβδομαδιαίων−μηνιαίων 
στατιστικών στοιχείων των προσφερόμενων− επιδο−
τούμενων ανέργων ναυτικών ΓΕΝΕ και Λιμενικών Αρχών, 
καθώς επίσης και μηνιαίων στατιστικών ναυτολογηθέ−
ντων μέσω ΓΕΝΕ και Λιμενικών Αρχών.

− Επεξεργασία μέσω Η/Υ των καταλόγων προσφερομέ−
νων προς εργασία ναυτικών προκειμένου να παρασχε−
θούν αναλυτικοί κατάλογοι ανέργων με τις ειδικότητες 
και τα τυπικά προσόντα που ζητούνται από ναυτιλιακές 
εταιρείες και από τη ΔΝΕΡ.

− Διεκπεραίωση διαχείριση αιτήσεων ανακοπών κατά 
καταλογιστικών αποφάσεων του ΓΕΝΕ για την επιβολή 
προστίμων λόγω ελλιπούς οργανικής σύνθεσης Ε/Γ−Ο/Γ 
πλοίων κατά την περίοδο χειμερινής τους ακινησίας. 
Αφορούν υποθέσεις που έλαβαν χώρα έως το 2002, 
αλλά βρίσκονται ακόμα σε δικαστική εκκρεμότητα.

− Ενημέρωση σε καθημερινή βάση, μέσω τηλεφώνου ή 
τηλεγραφημάτων, προσφερομένων προς ναυτολόγηση 
ναυτικών, για τις θέσεις εργασίας για τις οποίες υπάρχει 
ζήτηση από ναυτιλιακές εταιρείες. Αντίστοιχη επικοινω−
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νία γίνεται και με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, ώστε 
να ενημερωθούν οι άνεργοι ναυτικοί δικαιοδοσίας τους.

− Διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής στοιχείων 
ναυτικών που γίνονται από φυσικά πρόσωπα ή δημόσι−
ες αρχές (κυρίως Δ.Ο.Υ.).

− Πρωτοκόλληση εγγράφων και σημάτων από Λιμενι−
κές Αρχές γενικής αλληλογραφίας.

2. Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολεί−
ται υπερωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των 
ωρών, θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές 
ανάγκες και θα καθοριστεί με απόφαση της Διοίκησης 
του ως άνω φορέα.

Υπεύθυνος για την εκτέλεση και βεβαίωση της υπε−
ρωριακής εργασίας στο ΓΕΝΕ ορίζεται ο Διευθυντής 
του ΓΕΝΕ.

3. Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ύψους 27.000,00 ευρώ περίπου, θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού ΓΕΝΕ έτους 2013, που 
ανέρχονται στο ποσόν των 35.000,00 ευρώ.

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

 Πειραιάς, 6 Μαρτίου 2013

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ   

F  
 Αριθμ. 8630/2080 (3)
Καθιέρωση κατ' εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν−

θήμερης εργασίας και λειτουργία τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες του Σπηλαίου Περάματος Ιωαν−
νίνων για το έτος 2013. 

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,214, 225, 238 και 280 παρ. 

Ι. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ.87/τ.Α΄/7−6−2010), όπως σήμερα ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. 141/ 
2010 (ΦΕΚ.234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48,171 και 176 του 
Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007)», όπως 
σήμερα ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 90/Α/2006), 
όπως σήμερα ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/2003), όπως σήμερα ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/2011), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοι−
ες της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ.85/
τ.Α΄/2012) και σήμερα ισχύουν.

8. Την υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του εν λόγω Νομικού Προσώπου, περί καθιέρω−
σης κατ' εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης 
εργασίας λειτουργίας των υπηρεσιών κατά τις Κυριακές 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες.

9. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση κατ' εξαί−
ρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 
λειτουργίας των υπηρεσιών του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., λόγω 
της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του και των 
αυξημένων αναγκών του (καθημερινή λειτουργία υπη−
ρεσιών του, λόγω μεγάλης επισκεψιμότητας, ξεναγών, 
επιμελητών εισπράξεων, οδηγού τραίνου κ.λπ.) και

10. Τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι 
υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, για το σκοπό αυτό, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση κατ' εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας 
των υπηρεσιών του κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, για το 
έτος 2013,λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουρ−
γίας του και των αυξημένων αναγκών του (καθημερινή 
λειτουργία υπηρεσιών του, λόγω μεγάλης επισκεψιμότη−
τας, ξεναγών, επιμελητών εισπράξεων, οδηγού τραίνου 
κ.λπ.) όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 4/2013 απόφα−
ση του Διοικητικού Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού 
Προσώπου.

Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βά−

ρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. 
έτους 2013 ύψους: 97.000,00 περίπου ευρώ (Κ.Α. 10−6041), 
ανάλογη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη 
σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του 
Νομικού Προσώπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   
F  

 Αριθμ. 10269/2368 (4)
Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας 

κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτε−
ρινές ώρες των υπηρεσιών Καθαριότητας του Δήμου 
Αρταίων Νομού Άρτας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 παρ. Ι

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ.87/τ.Α΄/7−6−2010), όπως σήμερα ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. 141/ 
2010 (ΦΕΚ.234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ.98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/2007 «Κώδι−
κας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
(ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007)», όπως σήμερα ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ.90/Α/2006), όπως 
σήμερα ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/2003), όπως σήμερα ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/2011), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοι−
ες της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/
τ.Α΄/2012) και σήμερα ισχύουν.

8. Την υπ’ αριθμ. 48/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του εν λόγω Δήμου, περί καθιέρωσης 24ωρης 
λειτουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες, νυχτερινές ώρες των υπηρεσιών 
Καθαριότητας του ανωτέρω Δήμου.

9. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση κατ’ εξαί−
ρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 
24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας του 
ανωτέρω Δήμου, λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών 
λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών του (καθα−
ριότητα, αποκομιδή των απορριμμάτων από τη λαϊκή 
αγορά, το Νοσοκομείο, γεγονός άμεσα συνδεδεμένο 
με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, καθαριότητα 
δρόμων, πλατειών κ.λπ.) και

10. Τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, ότι 
υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό 
του ανωτέρω Δήμου, για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 24ωρης λει−
τουργίας καθώς και λειτουργίας κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες των υπηρεσιών 
Καθαριότητας του ανωτέρω Δήμου, λόγω της ιδιοτυπίας 
των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημένων αναγκών 
του (καθαριότητα, αποκομιδή των απορριμμάτων από 
τη λαϊκή αγορά, το Νοσοκομείο, γεγονός άμεσα συνδε−
δεμένο με τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, καθαρι−
ότητα δρόμων, πλατειών κ.λπ.), όπως αναφέρεται στην 
υπ’ αριθμ. 48/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του ανωτέρω Δήμου. Κάλυψη δαπάνης:

Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Αρταίων οικ. έτους 
2013 ύψους: 62.200,00 περίπου ευρώ (Κ.Α.20−6012 και 20−
6022), ανάλογη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα 
έτη σε βάρος των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού 
του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 28 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ     

 F
Αριθμ. 8901/2132 (5)
Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πεν−

θήμερης εργασίας, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, τις νυχτερινές ώρες καθώς και 24ωρης λει−
τουργίας των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτρο−
φωτισμού του Δήμου Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων 
για το έτος 2013. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 214, 225, 238 και 280 παρ. Ι

του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010), όπως σήμερα ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 ββ) του Π.Δ. 
141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μα−
κεδονίας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ.98 Α΄), που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 36, 48, 171 και 176 του 
Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007)», όπως 
σήμερα ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/2006), 
όπως σήμερα ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α/2003), όπως σήμερα ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/2011), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες 
της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.
Α΄/2012) και σήμερα ισχύουν.

8. Τις υπ’ αριθμ. 36/2013 και 63/2013 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου του εν λόγω Δήμου, περί καθιέ−
ρωσης κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμε−
ρης εργασίας και 24ωρης λειτουργίας των υπηρεσιών 
Καθαριότητας, Ηλεκτροφωτισμού κ.λπ. καθώς και κατά 
τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές 
ώρες για το έτος 2013.

9. Το γεγονός ότι, επιβάλλεται η καθιέρωση κατ’ εξαί−
ρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και 
24ωρης λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού κ.λπ. του ανωτέρω Δήμου λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και των αυξημέ−
νων αναγκών του (καθαριότητα, αποκομιδή των απορ−
ριμμάτων, καθαριότητα δρόμων, πλατειών, συντήρηση 
και επίβλεψη δικτύων ηλεκτροφωτισμού, αντιμετώπισης 
βλαβών, καθαριότητα εσπερινού Γενικού Λυκείου κ.λπ.) 
και

10. Τη σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, 
ότι υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολο−
γισμό του ανωτέρω Δήμου, για το σκοπό αυτό, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και τη λειτουργία 
των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
του Δήμου Ιωαννιτών, κατά τις Κυριακές, τις εξαιρέ−
σιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες για το έτος 
2013, του προσωπικού του ανωτέρω Δήμου λόγω της 
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας του και των 
αυξημένων αναγκών του (καθαριότητα, αποκομιδή 
των απορριμμάτων, καθαριότητα δρόμων, πλατειών, 
συντήρηση και επίβλεψη δικτύων, αντιμετώπισης βλα−
βών, καθαριότητα εσπερινού Γενικού Λυκείου κ.λπ.), 
όπως αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. 36/2013 και 63/2013 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του ανωτέρω 
Δήμου, ως εξής:
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Μόνιμοι υπάλληλοι:

Αριθμός
υπηρετούντων

υπαλλήλων
 Κλάδος

Νυχτερινή εργασία
(ώρα 22.00 έως 6.00) 

Αριθμός ατόμων

Ημερήσια Κυριακή 
και εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων

Νυχτερινή Κυριακή και
εξαιρέσιμη Αριθμός ατόμων

1 ΠΕ Χημικών
Μηχανικών 0 1 0

1
Εργοδηγών 

χωρίς πτυχίο ή 
δίπλωμα ΤΕΙ

1 0 1

5 ΔΕ Επ.
Καθαριότητας 1 1 1

5 ΔΕ Χειρ. Μηχ. 
Έργου 1 2 1

23 ΔΕΟδηγών έως 12 έως 12 έως 12

2 ΥΕ Επ.
Καθαριότητας 1 1 1

84 ΥΕ Ερ.
Καθαριότητας έως 19 έως 59 έως 19

3 ΔΕ
Ηλεκτρολόγων έως 2 έως 2 έως 2

Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Αριθμός
υπηρετούντων

υπαλλήλων
 Κλάδος

Νυχτερινή εργασία
(ώρα 22.00 έως 6.00)

Αριθμός ατόμων

Ημερήσια Κυριακή
και εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων

Νυχτερινή Κυριακή 
και εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων

4 ΔΕ Επ. Καθαριότητας 2 1 2

8 ΔΕ Οδηγών έως 6 έως 3 έως 6

2 ΥΕ Επ. Καθαριότητας 1 1 1

48 ΥΕ Ερ. Καθαριότητας έως 15 έως 30 έως 15

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1 1 1

3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 1 1 1

1 ΔΕ Φυλάκων 1 1 1

1 ΥΕ Φυλάκων 1 1 1

1 ΥΕ Κλητήρων−Θυρωρών−
Γεν. Καθηκόντων 1

1 ΥΕ Εργ. Καθαριότητας
(Τμήμα Παιδείας)

1
(από 22.00 έως 24.00 

και από 16.00
έως 24.00)

Υπάλληλοι Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Αριθμός
υπηρετούντων

υπαλλήλων
Κλάδος

Νυχτερινή εργασία
(ώρα 22.00 έως 6.00)

Αριθμός ατόμων

Ημερήσια Κυριακή
και εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων

Νυχτερινή Κυριακή 
και εξαιρέσιμη

Αριθμός ατόμων

0 ΔΕ οδηγών έως  2 έως  2 έως  2

0 ΥΕ Ερ. Καθαριότητας έως 5 έως 5 έως 5

1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
Αυτ/των 1

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
Αυτ/των 1

1 ΔΕ Τεχνιτών Φανοποιίας 
και Βαφής Αυτ/των 1
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Κάλυψη δαπάνης:
Από την απόφαση αυτή, προκαλείται δαπάνη σε βά−

ρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ιωαννιτών οικ. 
έτους 2013 ύψους: 210.000,00 ευρώ, στον Κ.Α.20.6012.001, 
100.000,00 ευρώ, στον Κ.Α. 20.6022.001, 60.000,00 στον 
Κ.Α.20.6042.001 και 2.000,00,στον Κ.Α. 15.6022.001, ανάλο−
γη δε δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος 
των ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 27 Φεβρουαρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ      
F

Αριθμ. 118 (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας
Ν. Κιλκίς, περί συγχώνευσης των δύο υφιστάμενων 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης 
στην ενιαία Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Απο−
χέτευσης Δήμου Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191/

Α΄/1980), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 6,107, 225 και 280 του 

ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/τεύχος Α΄/ 

27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης».

4. Την υπ' αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, περί συγχώνευσης 
των δύο υφιστάμενων στο Δήμο Παιονίας Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης στην ενιαία «Δη−
μοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας» 
(Δ.Ε.Υ.Α.Π.) (Φ.Ε.Κ. 778/Β΄/6−5−2011), η οποία τροποποιήθη−
κε με την υπ' αριθμ. 8819/30−8−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης (ΦΕΚ 2864/Β΄/24−10−2012).

5. Την υπ' αριθμ. 203/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας, περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης − Αποχέτευσης Δήμου Παιονίας (Δ.Ε.Υ.Α.Π.), 
ως προς τη διοίκηση, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ' αριθμ. 203/2012 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας.

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 10104/19−4−2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας (Φ.Ε.Κ. 
778/Β΄/6−5−2011), η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 8819/30−8−2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης (ΦΕΚ 
2864/Β΄/24−10−2012), ως προς την παρ. 1 του άρθρου 3, η 
οποία αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3ο
Διοίκηση

1. Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο 
που αποτελείται από εφτά (7) μέλη, τα οποία ορίζονται 
μαζί με τους αναπληρωματικούς τους από το δημοτικό 
συμβούλιο.

Από τα μέλη αυτά:
• Τρεις (3) είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Παιονίας, 

εκ των οποίων ένα (1) μέλος τουλάχιστον προέρχεται 
από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.

• Ένα (1) είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της 
περιοχής.

• Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Παιονίας 
με πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

• Ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων, σε περί−
πτωση που η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους 
από είκοσι (20) εργαζόμενους, ο οποίος υποδεικνύεται 
από τη γενική συνέλευση αυτών. Σε περίπτωση που η 
επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από είκοσι (10) εργαζο−
μένους τη θέση του λαμβάνει ένας δημότης ή κάτοικος 
με εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της 
επιχείρησης.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 10104/
19−4−2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δή−
μου Παιονίας (Φ.Ε.Κ. 778/B/6−5−2011), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 8819/30−8−2012 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης (ΦΕΚ 2864/Β΄/24−10−2012).

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ     

 F
Αριθμ. οικ. 1510 (7)
Ανάκληση της υπ' αριθμ. 9887/31−8−2012 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης, περί έγκρισης υπέρβασης του 
ανωτάτου ορίου των 60 ημερών κίνησης εκτός έδρας 
για κλάδους υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οι−
κονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότη−
τας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για το έτος 2012. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. α)Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 

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

β) Το ΠΔ 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ235/Α΄/
27−12−2010).

γ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄/ 
31−1−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης «Παροχή εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης» στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊ−
σταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−επεί−
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομι−
κής κρίσης», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A΄/
27−10−2011), οι όποιες ορίζουν ότι «....επιτρέπεται η υπέρ−
βαση των εξήντα (60) ημερών, που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»

5. Την υπ' αριθμ. 9887/31−8−2012 απόφασή μας, περί 
έγκρισης υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 60 ημε−
ρών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περι−
φερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για το έτος 2012, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 2831/Β΄/22−10−2012, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. 9887/31−8−2012 απόφαση 
μας, περί έγκρισης υπέρβασης του ανωτάτου ορίου των 
60 ημερών κίνησης εκτός έδρας για κλάδους υπαλλή−
λων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας − Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2012 (ΦΕΚ 2831/
Β΄/22−10−2012), για το λόγο ότι εκδόθηκε αναρμοδίως, 
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο υπό στοιχείο (4) της 
εισήγησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ     
F

 Αριθμ. 1410 (8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12/4−2−2011 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα−
κεδονίας − Θράκης, περί ληξιαρχικών καθηκόντων 
Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς, όπως τροποποιήθηκε με 
την αρ. 2618/26−3−2012 απόφασή του. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 58 και 283 του Ν.3852/ 

2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νία − Θράκης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 και 4 του
Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως 
ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με τα άρθρα 9 
παρ. 15 και 16 του Ν.2307/1995.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57460/10 (ΦΕΚ 1984/Β΄/
22−12−2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαί−
ρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται 
από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν.3852/2010».

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.127080/57510/31−12−2010, εγκύκλιο 65, 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών βιβλίων 
των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ 
με τον ν.3852/2010».

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 2317/τ.Β΄/
13−11−2008) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης «Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».

7. Το υπ’ αριθμ. 3563/5−2−2013 έγγραφο του Δήμου Παιο−
νίας, με το οποίο αιτείται την απαλλαγή του υπαλλήλου 
Σταύρου Γρηγοριάδη του Ιωάννη από τα καθήκοντα 
του ληξιάρχου της ληξιαρχικής περιφέρειας Δημοτι−
κής Ενότητας Πολυκάστρου, λόγω αυτοδίκαιης αργίας 
αυτού και την ανάθεση αυτών των καθηκόντων στον 
Γεώργιο Δουμπιώτη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ1 Διοικη−
τικού, υπάλληλο του Δήμου. Η άσκηση των − παραπάνω 
ληξιαρχικών καθηκόντων είναι ιδιαίτερα δυσχερής από 
τον ανάδοχο και τους νόμιμους αναπληρωτές του, λόγω 
των λοιπών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων τους.

8. Την υπ’ αριθμ. 12/4−2−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης «Περί ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων 
Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς», (ΦΕΚ 142/Γ΄/11−3−2011), όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 2618/26−3−2012 από−
φαση του (ΦΕΚ 1270/Β΄/11−4−2012), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 12/4−2−2011 απόφασης 
μας περί «Ανάθεσης ληξιαρχικών καθηκόντων Δήμου 
Παιονίας Ν. Κιλκίς», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 2618/26−3−2012 απόφασή μας, ως εξής:

Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου για 
την Ληξιαρχική Περιφέρεια Δημοτικής Ενότητας Πο−
λυκάστρου του Δήμου Παιονίας Ν. Κιλκίς στον Γεώρ−
γιο Δουμπιώτη του Βασιλείου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, 
υπάλληλο του Δήμου Παιονίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 12/04−02−2011 απόφασης 
μας, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2618/26−3−2012 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Φεβρουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ     

 F
Αριθμ. απόφ. 30/2013 (9)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας με 

αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο και μέχρι 
31−12−2013 για τους Ληξιάρχους των Δημοτικών Ενο−
τήτων του Δήμου Κόνιτσας. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
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τ. Α/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το άρθρο 49 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 
(ΦΕΚ Α΄ 143/28.6.2007).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του
Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012−2015».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. 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

6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και το υπ’ αριθμ. 
2/94652/0022/2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους.

7. Την υπ’ αριθμ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
22−12−2010 τ. Β΄) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. «Υποδιαίρεση 
ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από 
συνένωση ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 3852/2010».

8. Την υπ’ αριθμ. 11/26−01−2011 απόφαση Δημάρχου 
που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ.Γ΄/04−03−2011 με την 
οποία ανατίθενται καθήκοντα ληξιάρχου στις Δημοτικές 
Ενότητες Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων, Αετομηλίτσας, 
Διστράτου και Φούρκας του Δήμου Κόνιτσας.

9. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Κόνιτσας οικονομι−
κού έτους 2013 ο οποίος ψηφίσθηκε με την υπ' αριθμ. 
343/27−12−2013 [ΑΔΑ: ΒΕΦΘΩΛ4−ΚΝΒ] απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 
699/286/09−01−2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με 
τον οποίο στον Κ.Α. 02.10−6012.02 εγγράφηκε πίστωση 
ποσού 3.000,00 ευρώ για την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας προκειμένου να εργασθούν πέντε (5) μόνιμοι 
υπάλληλοι για απογευματινή υπερωριακή εργασία πέρα 
από το υποχρεωτικό ωράριο, εκ των οποίων δύο (2) 
ανήκουν στον κλάδο ΔΕ Διοικητικού, δύο (2) ανήκουν 
στον Κλάδο ΔΕ−Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και 

ένας του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων −Ηλεκτρολόγων, η 
οποία εργασία δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) ώρες 
μηνιαίως και ετησίως τις χίλιες διακόσιες (1.200) ώρες.

10. Το υπ’ αριθμ. 2/36608/0022/24−12−2012 έγγραφο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας με αμοιβή πέρα από το υποχρεωτικό 
ωράριο και μέχρι 31−12−2013 η οποία δεν θα υπερβαίνει 
τις είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ανά υπάλληλο για τους 
Ληξιάρχους των κάτωθι Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου 
Κόνιτσας:

Α. Δημοτική Ενότητα Κόνιτσας για μία (1) μόνιμη υπάλ−
ληλο του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Β. Δημοτική Ενότητα Μαστοροχωρίων για έναν (1) 
μόνιμο υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων − Ηλε−
κτρολόγων.

Γ. Δημοτική Ενότητα Αετομηλίτσας για μία μόνιμη 
υπάλληλο του Κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων 
Πολιτών.

Δ. Δημοτική Ενότητα Διστράτου για έναν (1) μόνιμο 
υπάλληλο του Κλάδου ΔΕ Διοικητικού

Ε. Δημοτική Ενότητα Φούρκα για μία (1) μόνιμη υπάλ−
ληλο του Κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πο−
λιτών.

2. Τα καθήκοντα των Ληξιάρχων εντάσσονται στα 
έκτακτα και απρόβλεπτα και έχουν να κάνουν με την 
τέλεση πολιτικών γάμων και με την καταχώρηση λη−
ξιαρχικών πράξεων θανάτου κατά τις απογευματινές 
ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες και την ανάλογη έκδοση 
αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων που έχουν επεί−
γοντα χαρακτήρα.

3. Η κατανομή των ωρών εργασίας θα γίνεται κάθε 
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και ο 
αριθμός των δεδουλευμένων ωρών θα βεβαιώνεται από 
τον Δήμαρχο Κόνιτσας.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 284 του ν. 3463/2006 
και του άρθρου 8 του ν. 3469/2006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κόνιτσα, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΓΑΛΑΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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