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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 784/12662 (1)

Κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό
Αποθεματικό έτους 2013 .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−

νώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευ−
ρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και του άρθρου 3 του 
ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν:

α) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (L 299/16.11.2007) 
«για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών 
αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ»)».

β) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30.6.2008) «για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά 
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τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες 
χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον 
αμπελοοινικό τομέα».

γ) αριθ. 436/2009 της Επιτροπής (L 128/27.05.2009) «για 
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 του Συμβουλίου, όσον αφορά το αμπελουργικό 
μητρώο, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τη συγκέντρω−
ση στοιχείων για την παρακολούθηση της αγοράς, τα 
συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς των προϊόντων και 
τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό 
τομέα».

3. Την υπ’ αριθ. 286839/02−04−2009 Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δυναμικό παραγωγής οινο−
ποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου» (Β΄655).

4. Την υπ’ αριθ. Υ44/5.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο 
Μάξιμο» (ΦΕΚ Β΄ 2094/6.7.2012).

5. Τις κατατιθέμενες αιτήσεις των ενδιαφερομένων 
παραγωγών και τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Αγρο−
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Οικονομίας των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων χώρας.

6. Τα διαθέσιμα δικαιώματα φύτευσης του Εθνικού 
αποθεματικού χώρας.

7. Την από 29−01−2013 εισήγηση της Δ/νσης ΠΑΠ Δεν−
δροκηπευτικής.

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

Κατανέμονται κατά Περιφερειακή Ενότητα εκτάσεις 
για τις οποίες δύνανται να χορηγηθούν δικαιώματα φύ−
τευσης δωρεάν από το Εθνικό Αποθεματικό, από τις 
κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, ως κατωτέρω 
(άρθρο 12 της υπ’ αριθ. 286839/02−04−2009 κοινή υπουρ−
γική απόφαση):

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΑΣΗ 
(στρέμματα) 

Π.Ε. ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 60
Π.Ε. ΈΒΡΟΥ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) 35
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 15
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 15
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 28,50
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 26
ΑΝ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 179,50
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 72
Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77,50
Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 21
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 45
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΈΔΕΣΣΑ) 10,35
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ) 5
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 24,70
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 16,85
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 272,40
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 59,80
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1,38
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 11

Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 7,50
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ 79,68
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ 15
Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 15
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 31,30
ΗΠΕΙΡΟΥ 61,30
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 133,50
Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 230,80
Π.Ε ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 20
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 20
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 404,30
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 54,2
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 10,2
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 16,5
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 16,5
ΙΟΝΙΩΝ. ΝΗΣΩΝ 97,40
Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ 381,3
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 27
Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 24
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 432,30
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 20
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 45,5
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 35
ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 206,50
Π.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 65,2
Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 40,3
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 42,5
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ. Α. ΟΙΚ. &
κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 15,1

Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Δ. Α. ΟΙΚ. &
κ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ) 15

Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 12,6
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 190,7
ΑΘΗΝΩΝ 8
Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 16
Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 62,5
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ 41
ΑΤΤΙΚΗΣ 127,50
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ* 63,3
Π.Ε. ΧΙΟΥ 17
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 30,7
ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ 111
Π.Ε. ΣΥΡΟΥ** 104,80
Π.Ε. ΡΟΔΟΥ*** 81,80
Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ 186,60
Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 109,9
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 31
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 108
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 61,61
ΚΡΗΤΗΣ 310,51
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 2.659.69
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*Με την υποχρέωσή της τυχόν κατανομής στην Περι−
φερειακή ενότητα Λήμνου.

**Με την υποχρέωσή της τυχόν κατανομής στις υπό−
λοιπες Περιφερειακές ενότητες Κέας − Κύθνου, Μήλου, 
Πάρου, Νάξου, Τήνου, Μυκόνου, Άνδρου, Θήρας.

***Με την υποχρέωσή της τυχόν κατανομής στις υπόλοι−
πες Περιφερειακές ενότητες Κω, Καρπάθου και Καλύμνου.

• Ο ακριβής αριθμός στρεμμάτων θα προκύψει από 
την κατάθεση των αποδεικτικών παραστατικών κατοχής 
της έκτασης.

1. Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις χωρίς κριτήρια των 
νησιών του Ιονίου πελάγους και των μικρών νήσων του 
Αιγαίου και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρ. περίπου.

2. Ικανοποιούνται ομοίως όλες οι αιτήσεις των νέων 
αγροτών ηλικίας κάτω των 40 ετών (άρθρο 94 του Καν 
(ΕΚ) 479/08), που εγκαθίστανται για πρώτη φορά σε 
αμπελουργική εκμετάλλευση και μέχρι του ορίου των 
πέντε (5) στρ. περίπου.

3. Ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις των αμπελουργών/
κατά κύριο επάγγελμα αγροτών κατόχων αμπελουργι−
κής εκμετάλλευσης, που αιτούνται άνω του ενός (1) στρ. 
και μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρ. περίπου.

4. Ικανοποιούνται επίσης όλες οι αιτήσεις των αμπελουρ−
γών/οινοποιών μέχρι του ορίου των πέντε (5) στρ. περίπου.

Προϋπόθεση για την χορήγηση των δικαιωμάτων σε 
αμπελουργούς /κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, απο−
τελεί η τήρηση των κανονιστικών τους υποχρεώσεων. 
Απαραίτητη προς τούτο είναι να έχει κατατεθεί από 
τους δικαιούχους μέχρι 15 Ιανουαρίου του 2013, δήλωση 
συγκομιδής, από την οποία να προκύπτει παράδοση/
πώληση σταφυλιών σε νόμιμα λειτουργούντα οινοποιεία.

Προϋπόθεση για την χορήγηση των δικαιωμάτων σε 
αμπελουργούς /οινοποιούς αποτελεί η τήρηση των κα−
νονιστικών τους υποχρεώσεων. Απαραίτητη προς τούτο 
είναι να έχει κατατεθεί από τους δικαιούχους μέχρι 15 
Ιανουαρίου του 2013, δήλωση παραγωγής.

Δεν ικανοποιούνται αιτήματα των υπολοίπων κριτη−
ρίων όπως π.χ. αμπελουργοί που δεν είναι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες και λοιποί (άλλα επαγγέλματα). Τα 
δικαιώματα που δεν θα χρησιμοποιηθούν επιστρέφονται 
άμεσα στο Εθνικό Αποθεματικό.

Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων θα οριστικοποιηθούν οι ακριβείς εκτάσεις 
που θα προκύψουν μετά τους απαιτούμενους ελέγχους 
(συμβόλαια ιδιοκτησίας, δηλώσεων συγκομιδής, κ.λ.π.) 
για τις οποίες θα χορηγηθούν δικαιώματα φύτευσης 
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας των οποίων η 
ισχύς τους είναι μέχρι 31/07/2015.

Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής/Αγροτικής Οικονομίας καλούνται να συμπληρώσουν 
τον πίνακα με τους δικαιούχους παραγωγούς (υπόδειγ−
μα Ι) το αργότερο μέχρι 15 Μαρτίου 2013 και να τον 
στείλουν στο Τμήμα Αμπέλου και Ξηρών Καρπών της 
Διεύθυνσης ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής το ταχύτερο δυ−
νατό (και με e−mail), καθώς και τις τυχόν αδιάθετες 
εκτάσεις, που επιστρέφονται στο Εθνικό Αποθεματικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   

 Αριθ. 3445/260 (2)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση σε βάρ−

διες, όλες τις ημέρες του χρόνου καθώς και κατά τις 
νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γραφείου μελε−
τών συντήρησης κτιρίων και Υποδομών, συντήρησης 
δικτύων του Τμήματος συντήρησης κτιρίων, Υποδο−
μών, Δικτύων−Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας της Δι−
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−

6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου− Δυ−
τικής Μακεδονίας».

γ) Του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−
2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων».

δ) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/
Α΄) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δ/τα και άλλες διατάξεις».

ε) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 της από 29−
12−1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέ−
δρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου 
εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του Ν.1157/1981 (ΦΕΚ Α΄ 126).

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/
τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
ΟΙΚ. 1692/06 (ΦΕΚ 769/Β΄/27−6−2006) «Καθιέρωση ωρών 
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δη−
μοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ».

η) Την υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25−7−2011 (ΦΕΚ 1659/
τ.Β΄/26−7−2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί τρο−
ποποίησης της υπ' αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27−6−2006
(ΦΕΚ Β΄/769) απόφασης περί καθιέρωσης ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων 
υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ.

2. Την υπ' αριθ. 492/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Καστοριάς, περί καθορισμού εργασίας σε 
24ωρη βάση σε βάρδιες, όλες τις ημέρες του χρόνου 
καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες, τα Σάββατα, τις 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του 
Γραφείου μελετών συντήρησης κτιρίων και Υποδομών, 
συντήρησης δικτύων του Τμήματος συντήρησης κτιρίων, 
Υποδομών, Δικτύων−Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς 
για την αποκατάσταση βλαβών, άρσης επικινδυνότητας, 
τακτικής και έκτακτης συντήρησης όλων των σχολικών 
και δημοτικών κτιρίων, αποκατάσταση της κυκλοφορίας 
των οδών των δρόμων από τις χιονοπτώσεις και πτώ−
σεις βράχων. Αντιπλημμυρικές επεμβάσεις καθαρισμούς 
και διαμόρφωση κοιτών, χειμάρρων κ,α. Αποκατάσταση 
πεζοδρομίων από φθορές, ασφαλτόστρωση, αποκατά−
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σταση δρόμων κ.α ή υδραυλικές εργασίες που η ανα−
γκαιότητα τους μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε ώρα 
κατά την διάρκεια της ημέρας.

3. Την υπ' αριθ. 1541/18−1−2012 βεβαίωση πίστωσης της 
Διεύθυνσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κα−
στοριάς, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ωράριο εργασίας σε 24ωρη βάση 
σε βάρδιες, όλες τις ημέρες του χρόνου, καθώς και 
κατά τις νυχτερινές ώρες τα Σάββατα, τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων του Γραφείου 
μελετών συντήρησης κτιρίων και Υποδομών, συντή−
ρησης δικτύων του Τμήματος συντήρησης κτιρίων, 
Υποδομών, Δικτύων−Συγκοινωνιών και κυκλοφορίας 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κα−
στοριάς και συγκεκριμένα κατά κλάδο και ειδικότητα, 
ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΒΑΡΔΙΕΣ ΑΝΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ 
(ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) Δυο (2)

07,00−15,00
15,00−23,00
23,00−07,00

− ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 
ΜΗΧ. ΕΡΓΟΥ Ένας (1)

07,00−15,00
15,00−23,00
23,00−07,00

ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕ−
ΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Τρεις (3) 07,00−15,00

15,00−23,00

ΟΔΗΓΩΝ Δυο (2)
07,00−15,00
15,00−23,00
23,00−07,00

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη 4.583 

ευρώ στον ΚΑΕ 30.6012.00 για το εναπομείναν διάστη−
μα Φεβρουαρίου−Δεκεμβρίου οικονομικού έτους 2013 
ενώ για τα επόμενα έτη θα προκαλείται ετήσια δα−
πάνη ύψους 5.000 ευρώ η οποία θα προβλέπεται στον 
αντίστοιχο κωδικό των προϋπολογισμών του Δήμου 
Καστοριάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 8 Φεβρουαρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   

F
 Αριθ. 4999/396 (3)
Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε τακτική (μόνιμη) 

υπάλληλο του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ− ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης−Πρόγραμμα−Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7−6−2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 68 και 69 του Ν.3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28−6−2007).

3. Του άρθρου 5 του Νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ. 
Α΄/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.Δ 141/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας» 
(ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27−12−2010).

5. Το υπ’ αριθ. 4268/1−2−2013 έγγραφο του Δήμου 
Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, με το οποίο μας διαβιβά−
στηκε η υπ' αριθ. 11/2013 απόφαση του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Κοζάνης, η οποία 
περιλαμβάνεται στο αρ. πρακτικού 2/17−01−2013 και 
με την οποία παρέχεται η θετική γνωμοδότηση για 
την απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στην 
υπάλληλο του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, Ίτσκου 
Αικατερίνη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού (Νομικών), για την 
επιμέλεια και σύνταξη των: α) Εγχειρίδιο του Δη−
μοσίου Υπαλλήλου και β) Χάρτα δικαιωμάτων του 
πολίτη και Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς 
της Διοίκησης.

6. Το υπ’ αριθ. 3638/11/29−2−2012 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, με θέμα: «Οδηγός δικαιωμάτων του 
Πολίτη και εγχειρίδιο του δημοσίου υπαλλήλου».

7. Το υπ’ αριθ. 12962/882/20−3−2012 έγγραφό μας, με 
θέμα: «Οδηγός δικαιωμάτων του Πολίτη και εγχειρίδιο 
του δημοσίου υπαλλήλου».

8. Το γεγονός ότι η υπάλληλος του Δήμου Εορδαί−
ας Π.Ε. Κοζάνης, Ίτσκου Κατίνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού 
(Νομικών), προέβη στη σύνταξη και επιμέλεια του «Εγ−
χειριδίου του δημοσίου υπαλλήλου» και της «Χάρτας 
δικαιωμάτων του πολίτη και οδηγού ορθής διοικητικής 
συμπεριφοράς της διοίκησης», αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του επαίνου στη μόνιμη 
υπάλληλο του Δήμου Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης, Ίτσκου 
Κατίνα, κλάδου Π Ε Διοικητικού (Νομικών), για εξαίρετη 
επίδοση πέραν της επιβαλλόμενης από τα καθήκοντα 
της και συγκεκριμένα διότι, με δική της πρωτοβουλία 
και εκτός ωραρίου εργασίας, προέβη στη σύνταξη και 
επιμέλεια δύο πονημάτων και ειδικότερα:

α) Εγχειριδίου του Δημοσίου Υπαλλήλου και β) Χάρτας 
δικαιωμάτων του πολίτη και Οδηγού ορθής διοικητικής 
συμπεριφοράς της Διοίκησης.

Το Εγχειρίδιο του δημοτικού υπαλλήλου στο οποίο 
συμπεριλαμβάνεται και ο Οδηγός ορθής διοικητικής 
συμπεριφοράς της δημόσιας διοίκησης και του διοικη−
τικού οργάνου, ως ειδικό παράρτημα Γ, αποτελεί έναν 
πρακτικό οδηγό κάθε δημοτικού υπαλλήλου, αφού κω−
δικοποιεί και καταγράφει τα κύρια ζητήματα που τον 
ενδιαφέρουν, από το διορισμό του, μέχρι τη συνταξιο−
δότηση του, ενσωματώνοντας τη σχετική νομοθεσία− 
νομολογία μέχρι και το 2010.

Η «Χάρτα δικαιωμάτων του Πολίτη και Οδηγός ορθής 
διοικητικής συμπεριφοράς της Διοίκησης», μπορεί να 
βοηθήσει τον υπάλληλο, καθώς και τον πολίτη, στην 
επαφή του με τη Διοίκηση.

Τα πολλαπλά οφέλη της συγγραφής και επιμέλειας 
των ως άνω πονημάτων, σε συνδυασμό με την εργατι−
κότητα και την υψηλή κατάρτιση της υπαλλήλου, συνη−
γορούν στην απονομή της εν λόγω αμοιβής, σαν πράξη 
αναγνώρισης και παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 8 Φεβρουαρίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 8949

 (4) 
 *Μεταφορά θέσης του Δήμου Θεσσαλονίκης .

 Με την υπ’ αριθ. 8984/90007/24−10−2012 Απόφαση 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονίκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 
παράγραφος 2 και 79 του Κώδικα Κατάστασης Δημο−
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν. 3584/2007 − ΦΕΚ 
143/Α΄/28−6−2007), του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 
180/Α΄/22−8−2011), του άρθρου 35 παράγραφος 5 του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011), καθώς και των άρ−
θρων 58 και 280 του Ν. 3852/2010 [ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
και ύστερα από τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Δήμου Θεσσαλονίκης, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 
6/25−9−2012 συνεδρίασής του, μετατάσσεται η Αναστα−
σία Ιωάννου του Αναστασίου, μόνιμη υπάλληλος του 
Δήμου Θεσσαλονίκης με βαθμό Ε΄, κάτοχος απολυτη−
ρίου Ενιαίου Λυκείου Κατεύθυνσης Τεχνολογικής (Κύ−
κλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών − ημερομηνία κτήσης 
απολυτηρίου: 20−6−2002), από τον κλάδο ΥΕ Κλητήρων −
Θυρωρών − Γενικών Καθηκόντων στον κλάδο ΔΕ Προ−
σωπικού Η/Υ (ανώτερης κατηγορίας εκπαίδευσης), με 
την ίδια σχέση εργασίας και με ταυτόχρονη μεταφορά 
της θέσης που κατέχει.

(Αριθ. βεβ. Τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου Θεσσα−
λονίκης για την πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης: 
3192/93048/1−11−2012).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης: 91803/12/4−1−2013).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 157/Γ/12.2.2013 .

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ   

F
 Αριθ. απόφ. 283/2012 (5)
Τροποποίηση της υπ' αριθ. 32/2011 απόφασης του Δη−

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης – Βούλας − 
Βουλιαγμένης. 

 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ − ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 75 § Ι εδ. (ε) περ. 1 και (στ) 

περ. 11 και 12, 239 και 240 του Ν. 3463/ΦΕΚ Α ' 114/2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του Ν. 3852/ΦΕΚ Α΄ 

87/2010.
3. Τις υπ' αριθ. 32/2011 ( ΦΕΚ 1557/25−6−2011) και 60/2011 

αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βά−
ρης−Βούλας−Βουλιαγμένης.

4. Την υπ' αριθ. 51406/45233/3−12−2012 απόφαση του 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί ελέγχου 
νομιμότητας της υπ' αριθ. 283/2012 απόφασης του Δ. Σ. 
Βάρης−Βούλας−Βουλιαγμένης, 

5. Το άρθρο 10 του Ν. 4071/2012., αποφασίζει:
Τροποποιεί την υπ' αριθ. 32/2011 απόφαση του Δημο−

τικού Συμβουλίου του Δήμου όπως αυτή τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 60/2011 όμοια 
(ΦΕΚ 1557Β/11), ως προς την παρ. 1 του άρθρου 4 της 
συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Αθλητι−
σμού−Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης 
− Βούλας− Βουλιαγμένης» ως εξής: «1. Η ετήσια τακτι−

κή επιχορήγηση του Δήμου ανερχόμενη στο ποσό του 
1.000.000,00 ευρώ».

Κατά τα λοιπά, η υπ' αριθ. 32/2011 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. 60/2011, ισχύει ως έχει.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 και 
για τα επόμενα 1.000.000,00 ευρώ και θα βαρύνει τον 
Κ.Α. Εξόδων τακτική επιχορήγηση 00−6715.006.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βούλα, 29 Οκτωβρίου 2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

F
  (6)

 *Μετατροπή θέσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε 
προσωποπαγή .

 Με την υπ' αριθ. 160/28−1−2013 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 77 παρ. 3, 4(β) 
και 8 του Ν. 4009/2011, α) μονιμοποιείται ο Θεόδωρος 
Τσέλιος του Βασιλείου, στη θέση της βαβμίδας του 
Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργανικής Χημείας 
Βιοχημείας και Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Χημεί−
ας της Σχολής θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία με 
έμφαση στη Μοριακή Προσομοίωση», επειδή έχει τα 
νόμιμα προσόντα και β) διαπιστώνεται η μετατροπή 
της θέσης του Θεόδωρου Τσέλιου του Βασιλείου, σε 
προσωποπαγή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του 
Τομέα Οργανικής Χημείας Βιοχημείας και Φυσικών Προ−
ϊόντων του Τμήματος Χημείας κατ’ εφαρμογή της παρ. 
8 του άρθρου 77 του Ν. 4009/2011.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 159/Γ/12.2.2013 .

 Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ   

F
  (7)

 *Μετατροπή θέσης του Πανεπιστημίου Πατρών σε 
προσωποπαγή .

 Με την υπ’ αριθ. 20130429/1−2−2013 απόφαση Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2517/1997, 
του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 3549/2007, των άρθρων 20, 
77 παρ. 1, 3, 4β και 8 και 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011,

Α) ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο Παναγιώτης Σταϊκούρας του 
Κωνσταντίνου, Επίκουρος Καθηγητής με θητεία του 
Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικη−
τικής, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομικό και 
Τραπεζικό θεσμικό Πλαίσιο», στη θέση που ήδη κατέχει, 
επειδή έχει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και,

Β) ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ η μετατροπή της θέσης του Πα−
ναγιώτη Σταϊκούρα του Κωνσταντίνου σε προσωποπα−
γή θέση μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, κατ' 
εφαρμογή της παρ. 8 του αρθρ. 77 του Ν. 4009/2011. 

 Ο Πρύτανης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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 (8) 
 *Κατάργηση θέσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ

Θεσσαλονίκης .

 Με την υπ’ αριθ. 5/9−1−2013 Πράξη του Προέδρου του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με το άρθρο 148 παρ. 5 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 
26/2007/τ.Α) και το άρθρο 7 του 3404/2005, γίνεται απο−
δεκτή η παραίτηση του Ευάγγελου Καραβαγγέλη του 
Περικλή, Επίκουρου Καθηγητή σε προσωποπαγή θέση, 
του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων, 
παραρτήματος Κατερίνης του ΑΤΕΙ−Θ, από 31.12.2012 
(ημερομηνία δεύτερης αίτησης παραίτησης) λόγω συ−
νταξιοδότησης και λαμβάνοντας τις αποδοχές του Ανα−
πληρωτή Καθηγητή από 01.12.2012.

Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Επίκουρου Καθη−
γητή που κατείχε, καταργείται με την αποχώρησή του 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
78 παρ. 8 και 77 παρ. 8, εδ. β΄ του Ν.4009/2011.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1746594261/07−01−2013).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 158/Γ/12.2.2013 .

 Ο Πρόεδρος
ΠΑΥΛΟΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΚΟΛΤΣΙΔΗΣ   

F

 (9) 
 Κατάργηση θέσης του ΤΕΙ Κρήτης .

 Με την υπ’ αριθ. 96/Φ.30.2/9−1−2013 απόφαση του 
Προέδρου του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
(Τ.Ε.Ι.) Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
78 και 77 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α/6−9−2011) και το 
εδ. β΄ της παρ. 28 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003 (ΦΕΚ 
141/τ.Α΄/10−6−2003) καθώς και τις διατάξεις 147, 148, 156 
του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9−2−2007) γίνεται δεκτή η 
παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης του Γεωργίου Αδα−
μάκη του Αντωνίου βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών 
σε προσωποπαγή θέση του Τμήματος Ηλεκτρολογίας 
της ΣΤΕΦ του Τ.Ε.Ι. Κρήτης από 28−12−2012 ημερομηνία 
δεύτερης αίτησης παραίτησης.

Η προσωποπαγής θέση βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμο−
γών που κατείχε, καταργείται με την αποχώρησή του, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 
78 παρ. 8 και 77, παρ. 8, εδ. β' του Ν.4009/2011.

(Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1183316233/8−1−2013).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 158/Γ/12.2/2013 .

 Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ   

F
 Αριθ. 541 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προ−

σωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης −Απο−
χέτευσης Λιβαδειάς (Δ.Ε.ΥΑ.Λ.) .

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 

της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
3. Την με αρ. πρωτ. οικ. 2/85127/0022/22−11−2012 εγκύ−

κλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
4. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε−

σίας της ΔΕΥΑΛ.
5. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980.
6. Την πρόβλεψη σχετικών πιστώσεων στον ψηφισθέ−

ντα προϋπολογισμό του έτους 2013 της ΔΕΥΑΛ.
7. Την επιβεβλημένη και επιτακτική ανάγκη, λόγω της ιδι−

αιτερότητας και εξαιρετικότητας των παρεχομένων υπη−
ρεσιών, για πρόσθετη υπερωριακή απογευματινή απασχό−
ληση, ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής, τακτική, εύρυθμη, 
ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών 
και των δικτύων της ΔΕΥΑΛ, αποφασίζουμε και εγκρίνουμε:

Την υπερωριακή εργασία εργασίμων ημερών μέχρι 
την 22η ώρα, 20 υπαλλήλων που απασχολούνται στα 
δίκτυα ύδρευσης−αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια και 
στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών−αποφρα−
κτικό μηχάνημα της ΔΕΥΑΛ, και μέχρι 20 ώρες το μήνα 
για τον κάθε εργαζόμενο για όλο το έτος 2013, για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης−απο−
χέτευσης, των αντλιοστασίων και των εγκαταστάσε−
ων βιολογικών καθαρισμών, την άμεση αποκατάσταση 
διακοπών και βλαβών του δικτύου ύδρευσης για την 
αδιάκοπη υδροδότηση των δημοτών καθώς και την απο−
κατάσταση των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης για 
την πρόληψη πρόκλησης ζημιών από εκροές λυμάτων 
και προστασία της δημόσιας υγείας

Τα παραπάνω αναφερόμενα όρια αριθμού υπαλλήλων 
και ωρών απασχόλησης είναι τα ανώτερα και δύναται 
να πραγματοποιηθούν μόνο εφόσον το επιβάλουν οι 
ανάγκες της ΔΕΥΑΛ.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, 
με την προϋπόθεση ότι σε καμία περίπτωση δεν θα 
γίνει η υπέρβαση του ανώτατου αριθμού των ωρών 
ανά υπάλληλο.

Η αμοιβή του προσωπικού για την απασχόληση του 
μέχρι την 22η ώρα θα είναι κάθε φορά η προβλεπόμενη 
από την ισχύουσα νομοθεσία ενώ για την απασχόληση 
του προσωπικού κατά την ημέρα ανάπαυσης (το Σάββα−
το) δεν θα καταβάλλεται αμοιβή και θα χορηγείται ως 
ημέρα ανάπαυσης άλλη εργάσιμη ημέρα της προσεχούς 
εβδομάδας καθοριζόμενη από την υπηρεσία.

Η αρμοδιότητα της κατανομής των ανωτέρω ωρών 
για μεν τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας στον 
προϊστάμενο της Τ.Υ. για δε τους υπαλλήλους της ΔΟΥ 
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ.

Για την καταβολή των ανωτέρω σχετικών αποζημιώ−
σεων δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Η δαπάνη των ανωτέρω σχετικών αποζημιώσεων υπο−
λογίζεται περίπου σε 8.000 € η οποία έχει προβλεφθεί 
και θα βαρύνει τον κ.α. 60 «Αμοιβές και έξοδα προσω−
πικού» του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ του έτους 2013. 
(Σχετική Βεβαίωση της Οικονομικής υπηρεσίας αρ. πρωτ 
446/06−02−2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λιβαδειά, 12 Φεβρουαρίου 2013

Ο Δήμαρχος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ   
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 (11) 
 Στην υπ’ αριθ. 8910/19.11.2012 απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3560/τ.Β΄/31.12.2012, στη σελίδα 
52981, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «8910/19.10.2012».
Στο ορθό: «8910/19.11.2012» .

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

F

 (12) 
 Σε αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−

μένης Διοίκησης Κρήτης, που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 
2757/τ.Β΄/12.10.2012, στη σελίδα 42696, γίνονται οι ακό−
λουθες διορθώσεις:

Στην απόφαση 8325/7.9.2012,
από το εσφαλμένο: «SPIROLLAPI»
στο ορθό: «SPIROLLARI»
Στην απόφαση 8057/7.9.2012,
από το εσφαλμένο: «MAJLTNDA»
στο ορθό: «MAJLINDA» 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   

F
 (13) 

 Στην υπ’ αριθ. Φ. 10596/2012/0025903/18.9.2012 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2619/τ.Β΄/25.9.2012, 
στη σελίδα 41419, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «ΖΟΥΛΗ ΛΟΥΛΙΕΓΑ του ΜΓΧΑΛ»
Στο ορθό: «ΖΟΥΛΗ ΛΟΥΛΙΕΤΑ του ΜΙΧΑΛ» .

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02004282502130008*

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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