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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 129614/Δ2 (1)
  Ανακαθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά κλάδο και ει−
δικότητα βάσει των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 
10 περ. α’, β’, γ’ και δ’ του Ν.3848/2010 (εκπαιδευτικοί 
γονείς τεσσάρων τέκνων και άνω, εκπαιδευτικοί με 
67% αναπηρία και 12 μήνες δημόσια προϋπηρεσία, 
γονείς τέκνων με 67% αναπηρία και 12 μήνες δημό−
σια προϋπηρεσία και απολυμένοι ιδιωτικοί εκπαιδευ−
τικοί) σχολικού έτους 2012−2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 
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(ΦΕΚ. 167/30.9.1985 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 περ. α’, β’, γ’ και 
δ’ του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19−5−2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση 
του ρόλου του εκπαιδευτικού− καθιέρωση κανόνων αξι−
ολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές 
διατάξεις».

3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 213 τ. Α΄).

4. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).

5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).

6. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 144 τ. Α΄).

7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 τ.Β΄).

8. Την υπ’ αριθμ. 76051/4−7−2012 (ΦΕΚ 2091 Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθε−
οδώρου».

9. 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. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

10. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ Φ.ΕΓΚΡ.10/51/οικ.18881/14−8−2012 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αρ. 33/2006 ΠΥΣ(ΦΕΚ 288/Α/2007).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δεν συ−
νιστώνται νέες θέσεις προσωπικού στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

12. Την υπ’ αριθμ. 94880/Δ2/20−8−2012 (ΦΕΚ 2373 τ.Β΄/
24−8−2012, ΑΔΑ:Β4Γ59−ΟΛΑ) Κοινή Απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού.

13. Το γεγονός ότι από τις θέσεις που καθορίστη−
καν με την υπ’ αρ. 94880/Δ2/20−8−2012 κοινή υπουργική 
απόφαση για διορισμό το σχολικό έτος 2012−2013 για 
τον κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών δεν καλύφθηκαν τρεις 
(3) θέσεις από τον πίνακα του άρθρου 9 παρ. 10 περ. β’ 
του Ν.3848/2010(εκπαιδευτικοί με 67% αναπηρία και 12 
μήνες δημόσια προϋπηρεσία).

14. Τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχο−
λείων Β/θμιας Εκπ/σης, αποφασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθ−
μό των εκπαιδευτικών, που διορίζονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 περ. α’, β’, γ’ και δ’ του 
Ν.3848/2010 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε κενές 
οργανικές θέσεις, το σχολικό έτος 2012−2013, ως ακο−
λούθως:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΓΟΝΕΙΣ 4 
ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΥ& 12 ΜΗΝΕΣ ΔΗΜ.

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΚΝΟΥ 
67% & 12 ΜΗΝΕΣ 

ΔΗΜ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΕΚΠ/ΚΟΙ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕ02 Φιλολόγων 9 4 1 1 15

ΠΕ03 Μαθηματικών 16 6 3 2 27

ΠΕ04.01 Φυσικών 4 2 0 0 6

ΠΕ04.04 Βιολόγων 3 0 0 0 3

ΣΥΝΟΛΑ 32 12 4 3 51

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ    ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
Αριθμ. 129635/Δ2 (2)
    Ανακαθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών για διορισμό στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά κλάδο και ειδικότητα 
βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 
του Ν.3687/2008 (24/μηνιτών) σε συνδυασμό με το άρ−
θρο 9 παρ. 9 του Ν.3848/2010 σχολικού έτους 2012−2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 

(ΦΕΚ. 167/30.9.1985 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της πρω−
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 
Ν.3687/2008 (ΦΕΚ 159/1−8−2008 τ.Α΄) «Θέματα προσωπι−
κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 9 του Ν.3848/2010 
(ΦΕΚ 71/19−5−2010 τ.Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκ−
παιδευτικού− καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξι−
οκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις».

4. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ.» (ΦΕΚ 213 τ. Α΄).
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5. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).

6. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 τ. Α΄).

7. Το Π.Δ. 90/2012 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 144 τ. Α΄).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 τ.Β΄).

9. Την υπ’ αριθμ. 76051/4−7−2012 (ΦΕΚ 2091 Β΄) Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Παπαθεοδώρου».

10. 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. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/51/οικ. 18881/14−8−2012 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αρ. 33/2006 ΠΥΣ(ΦΕΚ 288/Α/2007).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι με αυτήν δεν συ−
νιστώνται νέες θέσεις προσωπικού στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση.

13. Την υπ’ αριθμ. 94881/Δ2/20−8−2012 (ΦΕΚ 2373 τ.Β/
24−8−2012, ΑΔΑ:Β4Γ59−30Η) Κοινή Απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού.

14. Το γεγονός ότι από τις θέσεις που καθορίστηκαν 
με την υπ’ αρ. 94881/Δ2/20−8−2012 κοινή υπουργική από−
φαση για διορισμό το σχολικό έτος 2012−2013 για τον 
κλάδο ΠΕ03 Μαθηματικών δεν καλύφθηκαν τρείς (3) 
θέσεις από τον πίνακα του άρθρου 5 παρ. 2,3,4,5 και 6 
του Ν.3687/2008(24/μηνιτών) σε συνδυασμό με το άρθρο 
9 παρ. 9 του Ν.3848/2010 του οικείου κλάδου.

15. Τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες των σχο−
λείων Β/θμιας Εκπ/σης, αποφασίζουμε:

Ανακαθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα τον αριθμό 
των εκπαιδευτικών που διορίζονται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 5, παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του Ν.3687/2008 
σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 9 του Ν.3848/2010 στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε κενές οργανικές θέσεις, 
το σχολικό έτος 2012−2013, ως ακολούθως:

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΛΑΔΟΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ02 Φιλολόγων 70

ΠΕ03 Μαθηματικών 1

ΠΕ04.01 Φυσικών 15

ΣΥΝΟΛΟ 86
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

     ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

(3)
    *Μεταφορά θέσης στη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολι−
τισμού και Αθλητισμού, στην Γ΄ Εφορεία Προϊστορι−
κών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

  Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠ
ΙΔ/79428/3233/2738/790/8−8−2012 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
που εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 40/3−7−2012 θετι−
κής γνωμοδότησης του Β΄ Πενταμελούς Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του 
Ν.4024/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.1 του 
άρθρου 34 του Π.Δ. 410/1988, όπως αντικαταστάθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3801/2009, μετατάσ−
σεται ο Καρδάμης Ιωάννης του Θεμιστοκλή, υπάλληλος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α 
με Δ΄ βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο βασικού βαθμού, 
με την ίδια σχέση εργασίας, από την ενιαία ειδικότητα 
Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, με ταυτόχρονη μετα−
φορά της οργανικής θέσης που κατέχει, στην ειδικότητα 
ΥΕ Μαρμαροτεχνιτών της Γενικής Γραμματείας Πολι−
τισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α, στην Γ Εφορεία Προϊστορικών 
και Κλασικών Αρχαιοτήτων, για υπηρεσιακούς λόγους 
με τον αυτό βαθμό (Δ) και μισθολογικό κλιμάκιο βασικού 
βαθμού της ΥΕ κατηγορίας, επειδή έχει τα απαιτούμενα 
από το νόμο τυπικά προσόντα.

(Αριθμ. βεβ. ΥΔΕ Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και Αθλητισμού 5587/20−9−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1120/Γ΄/17.10.2012.

   Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 56307 (4)
    Καθορισμός κατ’ αποκοπή χορηγήματος για έξοδα κοι−

νοχρήστων και θέρμανσης των γραφείων των Υπη−
ρεσιών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους 
Νομούς του Κράτους.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α). Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσι−

ου Λογιστικού κ.λπ.» (όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με τα άρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010).

β) Του π.δ/τος 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους Διατάκτες».

γ) Του άρθρου 12 του π.δ./τος 151/1998 «Περί δαπανών 
σταθερών και διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/5091/0026/25−5−2012 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογη−
τικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χο−
ρηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών» 
(ΦΕΚ Β΄ 1741).

3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28−4−2004 απόφαση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 
82834/25−8−2005 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 842).
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4. Την υπ’ αριθμ. 38666/13−7−2011 απόφαση του Προέ−
δρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

5. Την ανάγκη καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για έξοδα κοινοχρήστων και θέρμανσης των Υπηρεσιών 
Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους νομούς 
του Κράτους.

Καθορίζουμε το κατ’ αποκοπή χορήγημα για έξοδα 
κοινοχρήστων και θέρμανσης των ανωτέρω Υπηρεσι−
ών για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/12/2012, σε βά−
ρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Ειδικός Φορέας 17−220 και Κ.Α.Ε. 1512 ), 
ως κατωτέρω:

Υπηρεσίες Επιτρόπων στους 
Νομούς του Κράτους

ΕΥΡΩ

1. Αιτωλοακαρνανίας 900,00

2. Αργολίδας 500,00

3. Αρκαδίας 1.362,00

4. Άρτας 700,00

5. Βοιωτίας 760,00

6. Γρεβενών 900,00

7. Έβρου 550,00

11. Ευβοίας 1η Υπηρεσία 400,00

12. Ευβοίας 2η Υπηρεσία 935,00

13. Ευρυτανίας 950,00

14. Ημαθίας 1.400,00

15. Ιωαννίνων 650,00

16. Καβάλας 300,00

17. Καρδίτσας 900,00

18. Κεφαλληνίας 600,00

19. Κιλκίς 1.400,00

20. Κορινθίας 500,00

21. Κυκλάδων 650,00

22. Λακωνίας 800,00

23. Λάρισας ( 1η & 2ηΥπηρεσία ) 3.818,00

24. Λέσβου 850,00

25. Λευκάδας 400,00

26. Μαγνησίας 750,00

27. Μεσσηνίας 600,00

28. Πιερίας 850,00

29. Πρεβέζης 500,00

30. Ρεθύμνης 500,00

31. Ροδόπης 350,00

32. Σερρών 1.750,00

33. Τρικάλων 1.150,00

34. Φθιώτιδας 750,00

35. Φωκίδας 750,00

36. Χίου 815,00

ΣΥΝΟΛΟ 28.990,00
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012

Η Γενική Συντονίστρια ως Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Διοικητικής Υποστήριξης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥ
F

(5)
    *Μεταφορά θέσης στο Δήμο Φαρκαδόνας 

Ν. Τρικάλων 

   Με την υπ’ αριθμ. 65/28−9−2012 απόφαση του Δημάρχου 
Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007, 
του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. πρωτ. 15780/14−4−2011 αίτηση του υπαλλήλου, 
σύμφωνα με το αριθμ. 8/7−9−2012 πρακτικό του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Προσωπικού ΟΤΑ Νομού Κοζάνης, 
με το υπ’ αριθμ. 3/17−9−2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Τρικάλων και με την υπ’ 
αριθμ. 565/11−7−2012 απόφαση σύμφωνης γνώμης του 
Δημάρχου Εορδαίας μετατάσσεται ο Βασίλειος Βελε−
σιώτης του Ιωάννη κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τοπογρά−
φων Μηχανικών με βαθμό ΣΤ’, από το Δήμο Εορδαίας 
Ν. Κοζάνης στο Δήμο Φαρκαδόνας Ν. Τρικάλων με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης που κατέχει 
επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

 (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρ−
καδόνας 19050/28−9−2012) 

(Αριθμ. Απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας 17550/199021/11−10−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1111/Γ΄/16.10.2012

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

Αριθμ. 18249 (6)
    Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 19374/9−1−2012 απόφασης 

του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/

Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του Ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων 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.
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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 δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ. 
142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης.

6. Την υπ’ αριθμ. 684/11−1−2011 (ΦΕΚ 88/τ.Β΄/31−1−2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής εξουσιο−
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δ/
νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής.

7. Την υπ’ αριθμ. 19374/9−1−2012 (ΦΕΚ 198/Β΄/6−2−2012) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης με θέμα «Ανώτατο όριο 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2012».

8. Το αριθ. πρωτ. 366005/4063/5−10−2012 έγγραφο της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με το οποίο ζητείται 
να συμπεριληφθεί στην ανωτέρω απόφαση ένας ακόμη 
υπάλληλος για τον οποίο ανακύπτει ανάγκη μετακίνη−
σης εκτός έδρας ήτοι: 1) ΠΕ Γεωτεχνικών−ειδικότητα 
Γεωπόνων, αριθμ. υπαλλήλων 1 (ένας), 20 ημέρες.

9. Το ύψος της δαπάνης ποσού 196,00€, που θα προ−
κληθεί από την εκτός έδρα μετακίνηση του ανωτέρω 
υπαλλήλου του Γραφείου ΠΑΜ−ΠΣΕΑ της Π.Ε Σερρών, θα 
βαρύνει το φορέα 721 και τον ΚΑΕ 0711α, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 19374/9−1−2012 (ΦΕΚ 
198/Β΄/6−2−2012) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης ως εξής:

Στο Γραφείο ΠΑΜ−ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας 
Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προ−
σθέτουμε έναν (1) ΠΕ Γεωτεχνικών − ειδικότητα Γεωπό−
νων με ανώτατο όριο ημερών τις 20 ημέρες.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 19374/9−1−2012 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Σέρρες, 15 Οκτωβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικής Λειτουργίας

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F

(7)
    *Μεταφορά θέσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας − 

Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων.

  Με την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 1324/55012/05/04/2012 Κοινή 
Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και του Δη−
μάρχου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 246 και 283 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέο Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις των άρθρων 33 & 
35 του Ν.4024/2011: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλ−
λες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/

27−10−11) και την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ.25958/
15−12−2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή 
διατάξεων του άρθρου 68 παρ. 1 και 2 του Ν.4002/2011 
και του N.4024/2011 για τη Μετάταξη/Μεταφορά προσω−
πικού με γενικές ή ειδικές διατάξεις, και κατόπιν του υπ’ 
αριθμ. 224/2.11.2011 πρακτικού Συνεδρίασης του Γ΄ Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου Νομαρχίας Αθηνών του υπ’ αριθμ. 
1/14.3.2012 πρακτικού του υπηρεσιακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και της από 2.6.2011 αίτηση του 
υπαλλήλου μετατάσσεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της 
οργανικής θέσης που κατέχει, ο ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟ−
ΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, μόνιμος εν ενεργεία υπάλληλος 
του Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών με βαθμό Ε΄ , στην Περιφέρεια Θεσσαλίας− 
Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων σε οργανική θέση με 
την ίδια εργασιακή σχέση, βαθμό και Κλάδο, επειδή 
συντρέχουν όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις

(Αριθμ. βεβ. πίστωσης Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εσωτερικών: 
8978/4−10−2012)

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1121/Γ΄/17.10.2012 
   Ο Περιφερειάρχης                  Ο Δήμαρχος

             Θεσσαλίας Αγίας Παρασκευής
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

F
(8)

    Απόρριψη αίτησης για την χορήγηση άδειας μεταλλευ−
τικών ερευνών σε χώρο έκτασης 9.575,576 στρεμμά−
των, ευρισκόμενο στην περιφέρεια του Δήμου Αρρι−
ανών του Νομού Ροδόπης.

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ24.313/2026−1/16−10−2012 από−
φαση του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26, 27 και 34 
του Ν.Δ/τος 210/73, της παρ. II τομέα Γ υποτομέα β του 
άρθρου 186 και της παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/10 
και της υπ’ αριθμ. οικ.39/14−1−2011 (ΦΕΚ 122/Β΄/8−2−11) από−
φασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης απορρίφθηκε, ως αυτοδικαίως άκυρη, η από 
1−10−2012 αίτηση του Γεώργιου Γεωργιάδη, που επιδόθηκε 
νόμιμα και καταχωρήθηκε στο Ειδικό Βιβλίο Μεταλλείων 
που τηρείται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης με 
Α.Β.Μ. 689, με την οποία ζήτησε την χορήγηση άδειας 
μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 9.575,576 
στρεμμάτων, ευρισκόμενο στην περιφέρεια του Δήμου 
Αρριανών του Νομού Ροδόπης, του οποίου τα όρια έχουν 
τις εξής αζιμουθιακές συντεταγμένες, που αναφέρονται 
στο Κ.Φ.Χ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ με Ι_=41°15’ και Μ=1°45’:

1. Χ= 7.079,8300 Ψ= −6.582,4500
2. Χ= 8.100,0000 Ψ= −5.700,0000
3. Χ= 8.100,0000 Ψ= −3.730,0000
4. Χ= 6.300,0000 Ψ= −4.000,0000
5. Χ= 3.500,0000 Ψ= −3.950,0000
6. Χ= 4.150,0000 Ψ= −5.850,0000

για το λόγο ότι ο αιτούμενος για έρευνα χώρος, συ−
μπίπτει με χώρο για τον οποίο, κατά την ημέρα της 
επίδοσης της αίτησης, υπήρχε προγενέστερη έγκυρη 
αίτηση για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών, 
που καταχωρήθηκε στο Ειδικό Βιβλίο Μεταλλείων με 
ΑΒΜ 680.

   Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
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    Μερική απόρριψη αίτησης του Κωνσταντίνου Φυτόπου−

λου με την οποία ζήτησε την χορήγηση άδειας με−
ταλλευτικών ερευνών.

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ24.306/1778−1/15−10−2012 από−
φαση του Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρου 26, 27 και 34 
του Ν.Δ/τος 210/73, της παρ. II τομέα Γ υποτομέα β του 
άρθρου 186 και της παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/10 
και της υπ’ αριθμ. οικ. 39/14−1−2011(ΦΕΚ 122/Β΄/8−2−11) από−
φασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης απορρίφθηκε μερικώς, ως αυτοδικαίως άκυρη, η 
από 23/24−8−2012 αίτηση του Κωνσταντίνου Φυτόπουλου, 
που επιδόθηκε νόμιμα και καταχωρήθηκε στο Ειδικό 
Βιβλίο Μεταλλείων που τηρείται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Ροδόπης με Α.Β.Μ. 682, με την οποία ζήτησε 
την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο 
έκτασης 9.983.785 τ.μ., ευρισκόμενο στην περιφέρεια 
του Δήμου Μαρώνειας − Σαπών του Νομού Ροδόπης, 
ως προς το τμήμα εμβαδού 8.591.256,0188 τ.μ., που συ−
μπίπτει με εκτάσεις για τις οποίες κατά την ημέρα 
της επίδοσης της αίτησης υπήρχαν οι με αριθμό ΑΒΜ 
616 και ΑΒΜ 662 προγενέστερες έγκυρες αιτήσεις για 
χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών καθώς και η 
με αριθμό ΑΒΜ 461 αίτηση, για την οποία χορηγήθηκε 
άδεια μεταλλευτικών ερευνών και εντός του χρόνου 
ισχύος αυτής, υποβλήθηκε το με αριθμό ΑΒΜ 572 αί−
τημα για οριστική παραχώρηση. Το συμπίπτον τμήμα 
έχει τα εξής όρια:

1.   Α. Χ= 10.750       Ψ= 17.750
2.   Β. Χ= 13.365       Ψ= 18.300
3.   Γ. Χ= 13.696       Ψ= 158929
4.   Ζ. Χ= 13.690,6615           Ψ= 15.864,9805
5.   Η. Χ= 13.500       Ψ= 15.150
6.   Θ. Χ= 10.972,2148           Ψ= 14.575,5034
Οι αζιμουθιακές συντεταγμένες, των ορίων του ανω−

τέρω χώρου αναφέρονται στο Κ.Φ.Χ. «ΜΑΡΩΝΕΙΑ», όπου 
Ι_= 40° 45’ και Μ= +1° 45’.

   Ο Αντιπεριφερειάρχης 

ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ
F

Αριθμ. 115559/ΓΠ27090 (10)
    Καθορισμός της υπερωριακής εργασίας και της εργα−

σίας κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου προσωπικού του Τμήματος Τουρισμού της 
Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δή−
μου Βόλου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3584/2007 «Κώ−

δικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλή−
λων» και 20 του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με τις οποίες 
ρυθμίζεται το θέμα της απασχόλησης του προσωπικού 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρε−
ωτικό ωράριο, για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών 
ή όλως απρόβλεπτων υπηρεσιακών αναγκών, καθώς και 
για την εξυπηρέτηση των αναγκών των υπηρεσιών που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα.

2. Το υπ’ αριθμ. 2/9616/0022/15−2−2012 έγγραφο του 

Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο, για την 
υπερωριακή απασχόληση πέραν της υποχρεωτικής κα−
θώς και την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του 
Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, έχουν εφαρμογή 
οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011. Επιπλέ−
ον, διευκρινίζεται, ότι τόσο τα όρια της υπερωριακής 
απασχόλησης όσο και ο τρόπος έγκρισης της απασχό−
λησης αυτής είναι ο ίδιος όπως και για τους μόνιμους 
υπαλλήλους των δήμων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
Ν. 2503/97, σύμφωνα με τις οποίες η εξαιρετική ή απρό−
βλεπτη ή έκτακτη υπηρεσιακή ανάγκη για την καθιέρω−
ση υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται με απόφαση 
του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου με τους όρους, 
τους περιορισμούς και τη διαδικασία των γενικών δι−
ατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για τους δημόσιους 
υπαλλήλους.

4.  Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/12, σύμφωνα με τις οποίες οι αποφάσεις που εκ−
δίδονται για την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας και 
εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Την υπ’ αριθμ. 554/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 2746/
10−10−2012 ΦΕΚ τ. Β΄, με την οποία καθορίστηκε εξαιρε−
τικό ωράριο λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνεται και το Τμήμα Τουρισμού της 
Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

6. Το από 17/10/2012 έγγραφο του Αναπληρωτή Προ−
ϊσταμένου της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανά−
πτυξης, σύμφωνα με το οποίο για την κάλυψη των αυ−
ξημένων αναγκών της υπηρεσίας που προκύπτουν από 
το συνδυασμό της εξυπηρέτησης των επισκεπτών της 
πόλης και της προετοιμασίας για τη συμμετοχή του Δή−
μου Βόλου σε προγραμματισμένες εκθέσεις τουρισμού, 
απαιτείται η απασχόληση υπαλλήλων που υπηρετούν 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
εκτός του ωραρίου εργασίας τους, για το διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη−
μερίδα της Κυβέρνησης έως 31/12/2012, αποφασίζουμε:

Την υπερωριακή απασχόληση κα την απασχόληση 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες του με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπι−
κού του Τμήματος Τουρισμού της Διεύθυνσης Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου μας, για το διάστη−
μα από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μέχρι 31/12/2012, πέρα 
από το κανονικό ωράριο εργασίας, ως εξής:

Προτεινόμενος
αριθμός 

υπαλλήλων
 ΙΔΑΧ του
 Τμήματος

Υπερωριακή
 απογευματινή

εργασία

Υπερωριακή
εργασία Κυριακών 
και εξαιρέσιμων

 ημερών πέραν της
υποχρεωτικής

Τρεις (3) υπάλληλοι 
ειδικότητας Διοικη−
τικών ΔΕ

108 84

Σύνολο ωρών απασχόλησης : 192
Ενδεικτική οικονομική επιβάρυνση : 855,00 €
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Κωδικός Πίστωσης που θα επιβαρυνθεί: 70.6022−801 
ποσού 1.000,00 €

Η χορήγηση της υπερωριακής αποζημίωσης θα γίνεται 
με βεβαίωση του οικείου διευθυντή περί της υπερωρι−
ακής απασχόλησης των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 22 Οκτωβρίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΠΑΝΟΣ ΤΡ. ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ

F

Αριθμ. απόφ. 1845/2012 (11)
    Τροποποίηση − συμπλήρωση της με υπ’ αριθμ. 360/2012 

Απόφασης Δημάρχου που αφορά σε Υπερωριακή 
Απασχόληση υπαλλήλων του Δήμου Φλώρινας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  

  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 παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
Ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011, όπως 
τροποποιήθηκε η παρ. 2 αυτού και ισχύει σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 45 παρ. 1 και 12 του Ν.4071/2012. 

4. Το τέταρτο της παρ. 1 του άρθρου 16 του 
Ν. 3205/2003 (Α΄297, όπως αντικαταστάθηκε με τις δια−
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.3833/2010 (Α΄40). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 του Ν.2503/1997.
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Την υπ’ αριθμ. 154/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβου−

λίου (Απόφ. Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας με ΑΠ. 27287/1129/19−7−2011).

8. Την προγενέστερη απόφαση Δημάρχου με αριθ. 
360/2012 σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής απα−
σχόλησης υπαλλήλων Δήμου Φλώρινας για το έτος 2012 
σύμφωνα με την οποία για έναν υπάλληλο ΔΕ Εποπτών 
καθαριότητας προβλέπονταν σε ετήσια υπερωριακή βάση 
240 ώρες συνολικής (απασχόλησης υπερωριακή Κυριακών 
και εξαιρέσιμων).

9. Την υπ’ αριθμ. 39043/12−10−2012 εισήγηση του Προϊ−
σταμένου του τμήματος Υπηρεσιών Καθαριότητας σύμ−
φωνα από την οποία προκύπτει ανάγκη απασχόλησης 
του ιδίου υπερωριακά καθώς και τις Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες πέραν της υποχρεωτικής λαμβανομένου υπόψη 
του γεγονότος ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί 
όλες τις ημέρες του μήνα με ωράριο πρωινό−απογευμα−
τινό−νυχτερινό και υπερωριακά − Κυριακές− εξαιρέσιμες 
(σχετ. ΑΔΣ 154/2011 και ΑΔ 360/2012) και υπηρετεί μόνον 
ένας υπάλληλος κλάδου ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση − συμπλήρωση της με αριθ. 360/2012 
απόφασης Δημάρχου και εγκρίνουμε υπερωριακή απα−
σχόληση μηνών Νοεμβρίου−Δεκεμβρίου 2012 ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΓΕΥ−
ΜΑΤΙΝΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ & 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ 

(ΗΜΕΡΕΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΑΚΙΟΥΣΗΣ

ΔΕ Εποπτών
Καθαριότητας

40 32

 
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

500,00 € σε βάρος του Κ.Α 20−6012 του πρ/σμού του 
Δήμου Φλώρινας για το έτος 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Φλώρινα, 16 Οκτωβρίου 2012

Ο Δήμαρχος

 ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(12)
      Στην υπ’ αριθμ. Φ.41324/2012/0012364/23−04−2012 από−

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 1624/10−05−2012 
ΦΕΚ (τ. Β΄), διορθώνεται:

το επώνυμο από το λανθασμένο «ΓΑΪΒΟΡΟΝΣΚΑ»,
στο ορθό «ΜΑΖΑΛΕΒΣΚΑ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

F

(13)
      Στην υπ’ αριθμ. Φ.45883/2012/0012592/23−04−2012 από−

φαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 1624/10−05−2012 
ΦΕΚ (τ.Β΄), διορθώνεται:

το επώνυμο από το λανθασμένο «ΧΑΝΤΖΙΝΟΒΑ»,
στο ορθό «ΚΟΥΝΤΕΛ».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

F

(14)
      Στην υπ’ αριθμ. Φ.699/2012/0006990/20−07−2012 απόφα−

ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αττικής που δημοσιεύτηκε στο 2258/03−08−2012 ΦΕΚ 
(τ.Β΄), ως προς την ημερομηνία γέννησης, διορθώνεται:

το λανθασμένο: «20−10−1988»,
στο ορθό: «10−10−1988».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)

F

(15)
        Στην περίληψη της απόφασης ΔΙ.Α.Π/223628/3443/

Π09/4/199/Ε/Ν.3299/2004/17−09−2012 του Αντιπεριφερει−
άρχη Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας 
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Δυτικής Ελλάδας, με την οποία ολοκληρώθηκε η επέν−
δυση της εταιρείας «ΤΕΡΖΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή, και δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 2620/ τ.Β΄/25−9−2012, διορθώνεται ο αριθμός 
της απόφασης από το εσφαλμένο «ΔΙ.Α.Π/223628/3443/ 
Π09/5/170/Ε/Ν.3299/2004/17−09−2012» στο ορθό «ΔΙ.Α.Π/ 
223628/3443/Π09/4/199/Ε/ Ν.3299/2004/17−09−2012».

  (Από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)

(16)
      Στην υπ’ αριθμ. 40/28.02.2011 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Νέστου που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 751/6.5.2011 (τ. Β’) και η οποία αναφέρεται στη συστα−
τική πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία στη σελίδα 10842 στη 
Β’ στήλη, στον τομέα της παιδείας προστίθεται τέταρτη 
παράγραφος ως εξής: «η λειτουργία ωδείου, χορωδιών 
και φιλαρμονικής».

   (Από το Ν.Π.Δ.Δ. «Ευνεστία» Δήμου Νέστου)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02028782610120008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-10-31T17:36:19+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




