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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38304 (1)
 Τροποποίηση της 52890/02.12.2004 απόφασης Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δι−
οικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Λιμνο−
θάλασσας Μεσολογγίου» (ΦΕΚ 1965/Β’/31.12.2004).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 4 και 8 του Ν. 2742/1999

«Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (207 Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρ−
θρο 13 παρ. 1 του Ν. 3044/2002 «Μεταφορά συντελεστή 
δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων» (197 Α’).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(98 Α’).

3. Την από 13/04/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου (πρακτικό No 73) του Φορέα Διαχείρισης Λιμνο−
θάλασσας Μεσολογγίου.

4. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 
περίπου 15000 ευρώ. Η δαπάνη καλύπτεται από ιδίους 
πόρους και από προγράμματα του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ), 
στα οποία ο φορέας είναι ο τελικός δικαιούχος, απο−
φασίζουμε:

1) Εγκρίνεται η τροποποίηση της 52890/02.12.2004 
απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου» (1965 Β’) με 
την προσθήκη παραγράφου 4 στο άρθρο 10 αυτής ως 
εξής:
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4. Οι δαπάνες μετακίνησης (διαμονή, εισητήρια, χιλιο−
μετρική αποζημίωση) των μελών του Δ.Σ. καλύπτονται 
από τον Φορέα κατ’αναλογία εφαρμογής των σχετικών 
διατάξεων της υπ’ αριθμ. 10428/ΕΥΣΑΠ663 Υ.Α. (ΦΕΚ 370 
Β/2005) και τις σχετικές τροποποιήσεις του Ν. 3833/2010 
(40 Α’), εξαιρουμένων των διατάξεων περί ημερήσιας 
αποζημίωσης. Αντί αυτής, οι δαπάνες διατροφής των 
μελών του Δ.Σ. θα καλύπτονται απολογιστικά (βάσει 
παραστατικών) και δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 70 
ευρώ ανά ημέρα.

Ο Φορέας καλύπτει τις δαπάνες και για άλλες μετακι−
νήσεις του Προέδρου ή και άλλου μέλους του Δ.Σ., όταν 
αυτές έχουν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων 
του Φορέα Διαχείρισης. Για την έγκριση των τελευταί−
ων μετακινήσεων θα πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη 
απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω δαπάνες καταβάλλονται στα αναπληρω−
ματικά μέλη για τις συνεδριάσεις στις οποίες συμμετέ−
χουν, εφόσον αναπληρώνουν τα τακτικά μέλη.

2) Η 27925/29.06.2010 όμοια απόφαση της Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 
1058/Β’/13.07.2010) καταργείται.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F

    Αριθμ. 38296 (2)
Μερική απασχόληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλί−

ου του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογρα−
φήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 1647/1986 

(ΦΕΚ 141/Α’/19.9.1986) «Οργανισμός Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 296/05.01.2010 απόφαση της Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διο−
ρισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΧΕ» (ΥΟΔΔ 2/
08.01.2010) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7851/
25.02.2010 (ΥΟΔΔ 82/09.03.2010) όμοια απόφαση.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(98 Α’).

4. Το ότι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελ−
λάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) ανέλαβε καθήκοντα στις 09/03/2010.

5. Την υπ’ αριθμ. 491/02/22.03.2010 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.), όπως τροποποιή−
θηκε με την 498/02/09.08.2010 όμοια απόφαση.

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του ΟΚΧΕ, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται η μερική απασχόληση του Κων/νου Νέδα 
Δρ. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, ως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Κτηματολογίου 
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της θητείας του και σε περίπτωση ανανεώ−
σεως αυτής και για τη διάρκεια της νέας θητείας, με 
αντικείμενα:

α. Την ενσωμάτωση και λειτουργία των Προδιαγραφών 
της Οδηγίας 2/2007 (INSPIRE), καθώς και την οργάνωση 
των Υπηρεσιών του ΟΚΧΕ προκειμένου να λειτουργή−
σει τόσο σε συντονιστικό όσο και σε υποστηρικτικό 
επίπεδο, σε σχέση με την εφαρμογή της Οδηγίας και 
συνεργασία και συνεργεία με το ΥΠΕΚΑ.

β. Την υποστήριξη όλων των λοιπών δράσεων και δρα−
στηριοτήτων του ΟΚΧΕ που προβλέπονται από το Ν. 
1647/86, όπου δύναται να υποβοηθήσει τις αρμόδιες Υπη−
ρεσίες του Οργανισμού, σε θέματα γεωπληροφορικής.

γ. Τη συμμετοχή του σε όλες τις συναντήσεις εργασί−
ας που γίνονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό εκ−
προσωπώντας τον ΟΚΧΕ σε σχέση με τα αναφερόμενα 
στις προηγούμενες παραγράφους α και β.

2) Η αμοιβή του ανωτέρω θα καθοριστεί με κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 εδ. 2 
του Ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρ−
τογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) και άλλες σχετικές 
διατάξεις» (141/Α΄/19.09.1986).

3) Η 14767/14.04.2010 απόφαση της Υπουργού Περι−
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καταρ−
γείται.

4) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφηρερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F

      Αριθμ. 45528/4417 (3)
Απαγόρευση κυνηγιού, για το χρονικό διάστημα 30 Σε−

πτεμβρίου 2010 έως 3 Οκτωβρίου 2010, στην Περιφέ−
ρεια του Δήμου Παρανεστίου, Δασαρχείου Δράμας, 
Νομού Δράμας, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονί−
ας και Θράκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α’/85), «Κυ−

βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με 
το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10.09.1992).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90/Α’/13.06.1994), 
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
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3. Τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ 153/Α’/16.09.1994), 
«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α’), «Διοίκηση, 
Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α’/22.03.1993), 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων».

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69 
(ΦΕ 7/Α’/17.01.1969), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 
3 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α’/22/27.09.1975) «περί αντικα−
ταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Ν.Δ. 86/1969, περί Δασικού Κωδικός».

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 
757/Β’/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8. Την 40379/09 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 445/Δ’/02.10.2009) Χαρα−
κτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Ορο−
σειράς της Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο.

9. Την υπ’ αριθμ. 2439/16.04.2009 (ΦΕΚ 839/Β’/06.05.2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
A.M.Θ., «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

10. Το υπ’ αριθμ. 2302/09.06.2010 έγγραφο − αίτημα του 
Δήμου Παρανεστίου για την έκδοση απόφασης.

11. Το υπ’ αριθμ. 111/12.07.2010 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Δράμας, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη 
γνώμη του για την απαγόρευση κυνηγιού στην ευρύ−
τερη περιοχή του Δήμου Παρανεστίου, αρμοδιότητας 
Δασαρχείου Δράμας, όπου θα διεξαχθούν οι Αγώνες 
Πανελλήνιου Υπέρ μαραθώνιου Δρόμου Βουνού του 
Παρθένου Δάσους Παρανεστίου.

12. Το υπ’ αριθμ. 4955/05.08.2010 έγγραφο του Δα−
σαρχείου Δράμας, με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη 
γνώμη του, για την απαγόρευση θήρας κατά την διάρ−
κεια διεξαγωγής του Υπερμαραθώνιου στην περιοχή 
Παρανεστίου.

13. Την υπ’ αριθμ. 3036/09.08.2010 εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Δράμας, με την οποία διαβιβάζονται συνημμέ−
να τα ως άνω 10, 11 και 12 έγγραφα και εκφράζεται η 
σύμφωνη γνώμη της, για την απαγόρευση θήρας κατά 
την διάρκεια διεξαγωγής του Υπερμαραθώνιου στην 
περιοχή του Παρανεστίου, αποφασίζουμε:

Για το χρονικό διάστημα 30 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτω−
βρίου 2010, απαγορεύουμε το κυνήγι στην περιοχή του 
Δήμου Παρανεστίου, αρμοδιότητας Δασαρχείου Δρά−

μας, όπου πρόκειται να διεξαχθούν, την ως άνω χρο−
νική περίοδο, οι Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερμαραθώνιου 
Δρόμου Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, για 
την αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων και επηρεασμού 
των αθλητών, των εθελοντών και του κοινού, από τη 
διεξαγωγή θήρας στην ίδια περιοχή.

Αναλυτικά τα όρια της περιοχής απαγόρευσης, κα−
ταγράφονται στον επισυναπτόμενο χάρτη, και έχουν 
ως εξής:

Με αφετηρία τον οικισμό του Κάτω Θόλου η οριο−
γραμμή ακολουθεί δασικό δρόμο με Β κατεύθυνση δι−
έρχεται από το τριγωνομετρικό σημείο 267 και τη θέση 
«Ράχη Δερβίση» και φθάνει στα Ερ. Βουνοπλαγιάς. Από 
εκεί ακολουθεί τον δασικό δρόμο με Β.Α. κατεύθυνση, δι−
έρχεται το Αρκουδόρεμα και καταλήγει στον επαρχιακό 
δρόμο Παρανεστίου − Διποτάμων. Ακολουθεί τον δρόμο 
αυτό μέχρι την διασταύρωση του προς Πρασινάδα. Από 
εκεί ακολουθεί τον επαρχιακό δρόμο Παρανεστίου − 
Πρασινάδας μέχρι τον οικισμό της Πρασινάδας. Από 
κει ακολουθώντας δασικό δρόμο, διερχόμενο από τη 
θέση «Καλύβια Κοντύλια», διασταυρώνεται με τον δασικό 
δρόμο Ζαρκαδιάς − Στάμνας τον οποίο ακολουθεί μέχρι 
το παλαιό εργοτάξιο «Στάμνας». Από εκεί ακολουθεί τον 
δασικό δρόμο προς «Τραπέζια», διέρχεται το Αετόρεμα 
και καταλήγει στην Ελληνοβουλγαρική μεθοριακή γραμ−
μή. Συνεχίζει βορειοδυτικά την κορυφογραμμή Βαλαώ−
ρας και αφού περάσει τον υψοδείκτη 1.390 μ. φθάνει 
στον αυχένα όπου περνάει ο δασικός δρόμος προς το 
Φρακτό, ανεβαίνει τον υψοδείκτη Κοκκόρια (1.403 μ.) 
και ακολουθώντας την κορυφογραμμή του υψώματος 
Κοκκόρια καταλήγει στον υψοδείκτη Βράχοι Αγριοκά−
τσικου (1.779 μ.) στην Ελληνοβουλγαρική μεθόριο (όριο 
Ζώνης Β1 του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης). 
Από εκεί ακολουθεί την μεθοριακή γραμμή μέχρι την 
πυραμίδα υπ. Αριθ. 166 στη Θέση «Μπισκί». Από εκεί δια 
νοητής ευθείας συνδέεται με δασικό δρόμο τον οποίο 
και ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση του με τον δασι−
κό δρόμο Ελατιάς − Θερμιών. Από εκεί τον ακολουθεί 
μέχρι την τομή του με το Στραβόρεμα. Ακολουθεί το 
Στραβόρεμα προς τα κατάντη, ακολούθως το Μεγάλο 
Ρέμα μέχρι τη συμβολή του με το Διαβολόρεμα. Από 
εκεί ακολουθεί το Διαβολόρεμα μέχρι τη συμβολή του 
με το Νέστο ποταμό στη θέση «Παλατανόβρυση». Ακο−
λούθως η οριογραμμή διατρέχει την κοίτη του Νέστου 
ποταμού μέχρι τον οικισμό του Κάτω Θόλου, όπου είναι 
και η αφετηρία.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 28819/4640 (4)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας και 

εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών στους 
υπαλλήλους των Υπηρεσιών του Ν.Α. Ξάνθης για το 
Β’ εξάμηνο έτους 2010.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Περί Νομαρχιακής Αυ−

τοδιοίκησης»
2. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2005 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003) 

με το οποίο ρυθμίσθηκε και τέθηκε σε νέες βάσεις το 
θέμα της απασχόλησης πέρα του υποχρεωτικού ωραρί−
ου, του προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180 Α’) που ορίζει ότι αρμόδιος για την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς 
και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες για τους υπαλλήλους των 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ο οικείος Νομάρχης.

4. Τα έγγραφα των παρακάτω υπηρεσιών: Δ/νση Δημό−
σιας Υγείας, Δ/νση Κτηνιατρικής ,Δ/νση Οικ/κών Υπηρε−
σιών, Δ/νση Εμπορίου και Τουρισμού, , Τμήμα Εργασίας, 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων, 
Τμήμα Γραμ/κης Υποστήριξης Νομ. Συλ. Οργάνων και 
Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου.

5. Έγγραφο Γραφείου Νομάρχη για την ανάγκη απογευ−
ματινής υπερ/κής εργασίας και εργασίας Κυριακών και 
εξαιρέσιμων (Εκδηλώσεις μνήμης, Εθνικών εορτών, κ.λπ.).

6. Σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερι−
κών Αποκ/σης και Ηλ/κής Διακ/σης 64468/26.11.2009 και 
το άρθρο 23, παρ. 2 του Ν. 3613/2007, τα Γραφεία Νο−
μάρχη λειτουργούν πλέον βάσει νόμου σε 12ωρη βάση, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας    
κατά τις απογευματινές ώρες του Β’ Εξάμηνου 2010 για 
τους υπαλλήλους όπως αναφέρεται στον παρακάτω 
πίνακα και για τους υπαλλήλους του γραφείου Νομάρχη 
εγκρίνουμε υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματι−
νές ώρες και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
για το Β΄ εξάμηνο 2010:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμός
Δικαιούχων

Μέγιστος αριθμός
ωρών υπερωριακής
απασχόλησης
Εργασίμων

Μέγιστος αριθμός
υπερωριακής
απασχόλησης
Αργιών και
Εξαιρέσιμων

1
Γραφείο Νομάρχη
Α) Υπάλληλοι
Β) Οδηγοί

5
2

1200
480

450
180

2 Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών 18 900 −

3 Δ/νση Εμπορίου
και Τουρισμού 5 600 −

4 Δ/νση Κτηνιατρικής 22 1100 −

5 Δ/νση Δημόσιας
Υγείας 7 510 −

6 Δ/νση Τεχνικών
Υπηρεσιών 33 850 −

7 Δ/νση Εγγείων
Βελτιώσεων 4 260 −

8 Τμήμα Εργασίας 1 50 −

9
Τμήμα Γραμ/κης
Υποστήριξης Νομ/κων
Συλλογικών Οργάνων

1 50 −

10 Μικτό Κλιμάκιο
Ελέγχου 14 2016 −

Η υπερωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες ανά 
υπάλληλο μηνιαίως και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες τις δεκαέξι (16) ώρες.

Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται ένας μήνας πριν την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημέριδα της Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 3 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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    Αριθμ. οικ. 29431/2208 (5)

Μεταβίβαση αρμοδιότητας.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 

101/Α’/31.07.90), όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του 
άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 1898/90 (ΦΕΚ 125/Α’/17.09.90) και 
του άρθρου 12 του Ν. 2398/96 (ΦΕΚ 89/Α’/27.05.1996).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 9 του Ν. 2503/97 
(ΦΕΚ 107/Α’/30.05.97), με τις οποίες επαναφέρθηκε η σύν−
θεση της επιτροπής άρσης απαγόρευσης δικαιοπραξιών, 
όπως είχε διαμορφωθεί με τη διάταξη του άρθρου 8
παρ. 3 του Ν. 1898/1990.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 1 περ. η’ (τελευταίο 
εδάφιο) του Π.Δ. 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης» (ΦΕΚ 21 Α’).

4. Της παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 2690/99 «Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α’/09.03.99).

5. Την υπ’ αριθμ. 26/2008 γνωμοδότηση της Ολομέλει−
ας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε 
αποδεκτή από τον υφυπουργό Εσωτερικών.

6. Την υπ’ αριθμ. 127/2006 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή με 
την υπ’ αριθμ. 20597/17.04.2006 απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Εθνικής Αμυνας.

7. Την υπ’ αριθμ. 55745/4235/30.12.2009 απόφασή μας, 
με την ορίστηκε ο Νομαρχιακός Σύμβουλος Καρβουνί−
δης Περικλής του Αναστασίου Αντινομάρχης και Πρό−
εδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής θεμάτων διοίκησης 
και οικονομικών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:

1) Μεταβιβάζουμε στον Αντινομάρχη και Πρόεδρο 
της Νομαρχιακής Επιτροπής θεμάτων Διοίκησης και 
Οικονομικών Καρβουνίδη Περικλή του Αναστασίου την 
αρμοδιότητας μας, που αφορά στη σύσταση και στην 
προεδρία της επιτροπής άρσης απαγόρευσης δικαιο−
πραξιών στις παραμεθόριες περιοχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 29109/4688 (6)
 Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας Κυρια−

κών και εξαιρέσιμων ημερών στους υπαλλήλους του 
Μηχανολογικού εξοπλισμού του Ν.Α. Ξάνθης για το 
Β’ εξάμηνο έτους 2010.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 «Περί Νομαρχιακής Αυ−

τοδιοίκησης».
2. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2005 (ΦΕΚ 297/Α’/23.12.2003) 

με το οποίο ρυθμίσθηκε και τέθηκε σε νέες βάσεις το 
θέμα της απασχόλησης πέρα του υποχρεωτικού ωραρί−
ου, του προσωπικού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

3. Την παράγραφο 7 του άρθρου 25 του Ν. 2738/99 
(ΦΕΚ 180 Α’) που ορίζει ότι αρμόδιος για την έκδοση της 
απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης καθώς 
και απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή τις νυκτερινές ώρες για τους υπαλλήλους 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων είναι ο οικείος Νο−
μάρχης.

4. Το έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών −
Γραφείο Μηχ/κού εξοπλισμού για την ανάγκη υπερω−
ριακής απασχόλησης καθώς και απασχόλησης κατά 
τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές λόγω 
καιρικών συνθηκών κατά την Χειμερινή περίοδο στην 
ορεινή περιοχή.

5. Την υπ’ αριθμ. 1860/20.08.2003 απόφαση του Νο−
μάρχη Ξάνθης καθιέρωσης του ωραρίου λειτουργίας 
του Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών σε 24 βάση κατά της εργάσιμες, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες μέρες.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 7.550,00€ στο ΚΑ 0511 και 4.750,00€ στο 
ΚΑΕ 0512 σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού του Ν.Α. Ξάνθης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας 
κατά της απογευματινές ώρες και Κυριακών και εξαι−
ρέσιμων ημερών του Β΄ Εξάμηνου 2010 για τους υπαλ−
λήλους του Μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών:

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αριθμός 
Δικαιούχων

Μέγιστος 
αριθμός 
ωρών 
υπερωριακής 
απασχ/σης 
Εργασίμων

Μέγιστος
αριθμός
υπερωριακής 
απασχ/σης
Αργιών &
Εξαιρέσιμων

1

Γραφείο
Μηχ/κού
Εξοπλισμού
Δ/νσης 
Τεχνικών 
Υπηρεσιών

8 1200 600

Η υπεωριακή απασχόληση κατά τις απογευματινές 
ώρες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες 
ανά υπάλληλο μηνιαίως και κατά τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες ημέρες τις δεκαέξι (16) ώρες.

Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται ένας μήνας 
πριν την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 2303 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για το 

προσωπικό της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Σερ−
ρών για το Β’ εξάμηνο έτους 2010.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α’) «περί 

υπερωριακής αποζημίωσης υπαλλήλων».
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2. Το άρθ. 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α’) 
που αναθέτει στους Νομάρχες να διαπιστώνουν και να 
εγκρίνουν υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού 
που υπηρετεί στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

3. Το άρθρο 20β του Ν. 248/1914, όπως αυτή προστέ−
θηκε σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του 
Ν. 2538/1997.

4. Την εγγεγραμμένη πίστωση για υπερωριακή απα−
σχόληση των υπαλλήλων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο 
φορέα 292 ΚΑΕ 0511.01 προϋπολογισμού της Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Σερρών.

5. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ−
λήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής για τον έλεγχο των 
οχημάτων Διεθνών Μεταφορών Ζώντων Ζώων στις Εθνι−
κές Οδούς κατά τις απογευματινές ώρες από τις (14:30 
έως 22:00) τις εργάσιμες και μη ημέρες της εβδομάδος, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση 
των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών, για 
το Β’ εξάμηνο έτους 2010, για τον έλεγχο των οχημά−
των Διεθνών Μεταφορών Ζώντων Ζώων στις Εθνικές 
Οδούς κατά τις απογευματινές ώρες (14:30 έως 22:00) 
των εργασίμων και μη ημερών της εβδομάδας για πέντε 
(5) υπαλλήλους της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών και 
σύνολο ωρών απασχόλησης μέχρι 2.000 ώρες.

Οι ώρες υπερωριακής εργασίας θα είναι το ανώτερο 
για κάθε υπάλληλο ανά μήνα 40, για την απογευματινή 
εργασία. Η δαπάνη βαρύνει την εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό της Ν.Α. Σερρών οικ. έτους 2010, πίστω−
ση ύψους 8.000,00€ στον Ειδ.Φορέα 292 με ΚΑΕ 0511.01 
και η υπολογιζόμενη δαπάνη θα είναι ύψους 8.000,00€ 
στον Ειδ. Φορέα 292 με ΚΑΕ 0511.01.

Ορίζουμε όπως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπό−
θεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού 
υπερωριακά από άλλο φορέα.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης και η κατανομή των ωρών ανά μήνα, θα γίνει με 
απόφαση του Δ/ντή της Δ/νσης Κτηνιατρικής Σερρών.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ μέχρι ένα μήνα 
από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 19 Αυγούστου 2010

Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

F

    Αριθμ. 412 (8)
Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 293/18.06.2010 απόφασης Δη−

μοτικού Συμβουλίου, Δήμου Αχαρνών.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΧΑΡΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 93 και 269 του Ν. 3463/2006. 
2. Του άρθρου 217 του Ν. 3584/2007. 
3. Τις βεβαιώσεις απασχόλησης της ΔΕΝΔΑ.
4. Την υπ’ αριθμ. 293/18.06.2010 προγενέστερη απόφα−

ση του Σώματος (ΦΕΚ 973/Β’/30.06.2010), αποφασίζει:
Διορθώνει την υπ’ αριθμ. 293/18.06.2010 προγενέστερη 

απόφαση του Σώματος που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 
ΦΕΚ 973/Β’/30.06.2010 από το λανθασμένο:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1 ΥΕ ΥΕ – ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

2 ΥΕ ΥΕ – ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

3 ΥΕ ΥΕ – ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

4 ΥΕ ΥΕ –  ΒΟΗΘΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ

στο ορθό:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

1. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΕ –ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

2. ΚΕΦΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΔΕ –ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

3. ΝΑΒΡΟΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΕ –ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

4. ΠΕΣΣΙΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΔΕ –ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ)

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 293/18.06.2010 από−
φαση Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών ως έχει.

Από την ανωτέρω απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αχαρνές, 29 Ιουλίου 2010

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(9)

            Στην υπ’ αριθμ. οικ 706/16.07.10 απόφαση της Εθνι−
κής Επιτροπής Υδάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 1383/Β’/02.09.2010, το εσφαλμένο Παράρτημα II, 
(Πίνακας Λεκανών Απορροής Ποταμών και αρμόδιων 
Περιφερειών) αντικαθίσταται με το ορθό, το οποίο σας 
επισυνάπτουμε συνημμένα.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02015722809100008*

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2010  

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ    
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