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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
        Αριθμ. 53733/47122 (1)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμέ−

νες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 927/2012 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης ωραρίου λει−
τουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες του Δήμου για το 
έτος 2013.

5. Το γεγονός ότι το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις 
του Δημάρχου Αθηναίων, να διεξάγει την αλληλογραφία 
του Δημάρχου, να τηρεί το ημερολόγιο προσωπικών 
επαφών του Δημάρχου και να προγραμματίζει τις σχε−
τικές συναντήσεις με διαφόρους φορείς, να συγκεντρώ−
νει και να ταξινομεί όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα που 
πρέπει να υπογραφούν από το Δήμαρχο.

6. Το γεγονός ότι το Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
εκτελεί κάθε υπηρεσία που του αναθέτει ο Γενικός 
Γραμματέας, ο οποίο προΐσταται όλου του προσωπικού 
του Δήμου και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε 
όλες τις δημοτικές υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε α) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση (07:30 
έως 20:00) από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τη 
λειτουργία το Σάββατο από 08:00 έως 14:00 της Διεύ−
θυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δή−
μου Αθηναίων,

β) την κατ’ εξαίρεση εφαρμογής του πενθημέρου, λει−
τουργία κατά τις Κυριακές και αργίες του Τμήματος 
Διοικητικής Εξυπηρέτησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών της 
Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης, το οποίο λόγω της 
μεγάλης προσέλευσης δημοτών σε καθημερινή βάση 
και δεδομένων των ελλείψεων που υπάρχουν αδυνατεί 
κατά την ώρα εργασίας και προσέλευσης του κοινού 
να ανταποκριθεί στις εργασίες του, για να εξυπηρετεί 
τους δημότες σε εύλογο χρονικό διάστημα,

γ) την 24ωρη λειτουργία καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλ−
ληλεγγύης και Υγείας, για την οργάνωση και επίβλεψη 
της λειτουργίας του Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών, 
την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, την στήριξη 
οικογενειών ΑμεΑ, την εύρυθμη λειτουργία των συμ−
βουλευτικών σταθμών, την εξυπηρέτηση ευπαθών ομά−
δων, την ιατρική υποστήριξη σε αστέγους της πόλης, 
τη λειτουργία των λεσχών φιλίας σε έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα,

δ) την 24ωρη λειτουργία (σε βάρδιες 06:00 − 14:00, 
14:00−22:00 και 22:00−06:00) καθώς τη λειτουργία τις 
Κυριακές και αργίες του Τμήματος Διοικητικού, Επο−
πτείας και Λειτουργικότητας Δημοτικών Κτιρίων, του 
Γραφείου Προσωπικού Ασφαλείας και του Γραφείου 
Γραμματειακής Υποστήριξης Εκτελεστικής Επιτροπής 
και Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης της Διεύθυνσης 
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     Αριθμ. 14396 (4)
 Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονοπτώ σεων 

και παρατεταμένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του 

Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις Διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της υπ’ αριθμ. 

414985/85 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα δια−
χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως το άρθρο 
5 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2§2 της υπ’ αριθμ.  
87578/703/2007 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Την 173803/2135 (ΦΕΚ 2225/Β΄/31−7−2012) απόφαση 
του Υ.ΠΕ.ΚΑ Ρυθμίσεις θήρας περιόδου 2012−2013.

4. Την με αριθμό 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011)/
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής «με εντολή Γενικού Γραμματέα».

5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ−
χείου Κιλκίς επικρατούν συχνά δυσμενείς για την άγρια 
πανίδα καιρικές συνθήκες λόγω των χιονοπτώσεων.

6. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πα−
νίδας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε:
1. Την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας 

πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του 
Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως με−
γάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το 
έδαφος είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι 
δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων 
επ’ αυτού.

2. Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων 
(θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρα−
τεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών 
συνθηκών.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής υπηρεσίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, 
στα αστυνομικά όργανα και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι το τέλος της κυνηγετι−
κής περιόδου 2012−2013. 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού. 

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, Ν. 996/71, και Ν. 177/75. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 7 Δεκεμβρίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. 1511 (5)
Αναθεώρηση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας «Μι−

κτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντί−
δας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας», στην Λαμία 
και στην οδό Λ. Ειρήνης 11Α Παγκράτι.

  Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ−
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψιν: 
1 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010 τ.Α΄) 

άρθρο 186 παρ. II τομέας Ζ, περίπτωση II αριθ. 1 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

3. Την αριθμ. 803/127/21−1−11 (ΦΕΚ 139/9−2−11 τ.Β΄) από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλος του Περι−
φερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.» 

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 25886/1370/18−5−2011 (ΦΕΚ 1282/ 
16−6−2011 τ.Β΄) απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς 
Ελλάδας «Ανάθεση τομέων αρμοδιότητας και μεταβί−
βαση άσκησης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων από τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σε Αντιπεριφερειάρχη 
και σε Περιφερειακό Σύμβουλο...».

5. Το αρθ. 10 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125 τ.Α΄) «Κέντρα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης». 

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 395/93(ΦΕΚ 166/28−9−93 τ.Α΄) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για ίδρυση − λει−
τουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ». 

7. Την αριθ. Π4α/οικ.4633/1993 (ΦΕΚ 789/6−10−93 τ.Β΄) Υπ. 
Απ. «Προδιαγραφές λεπουργίας Κέντρων Αποθεραπείας 
και Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών και λοιπών 
φροντίδων καθώς και την διημέρευση των ατόμων που 
περιγράφονται στο άρθρ. 10 παρ. 1 του Ν. 2072/92». 

8. Το Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213/95 τ.Α΄) «Οργανωμένες υπη−
ρεσίες παροχής προστασίας από φορείς Κοινωνικής 
Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 1. 

9. Την με αριθ. πρωτ: 1511/07−11−2012 αίτηση με τα προ−
βλεπόμενα δικαιολογητικά του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, για την 
αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης−λειτουργίας του Κέ−
ντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων 
με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας. 

10. Την αριθμ. 1626/07−12−2012 απόφαση «Περί συγκρό−
τησης Επιτροπής».

11. Το από 11/12/2012 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής, 
αποφασίζουμε:

Αναθεωρούμε την αριθ. πρωτ. 1298/06−04−2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας 
Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας, στη Λαμία 
και στην οδό Λ. Ειρήνης 11Α Παγκράτι», αυξάνοντας τη 
δυναμικότητα του εν λόγω Κέντρου από (25) είκοσι πέντε 
άτομα σε (60) εξήντα και με ωράριο λειτουργίας του από 
06:00 μέχρι 22:00 καθημερινά όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Υπεύθυνος Ιατρός παραμένει ο Γαλάνης Κων/νος του 
Γεωργίου, με ειδικότητα Ορθοπεδικού.

Διοικητικός Διευθυντής ο Μανούκας Γεώργιος του 
Χρήστου. 

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 18 Δεκεμβρίου 2012

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ

    F 
 Αριθμ. απόφ. 14085/100 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους του 

Δήμου Κ. Νευροκοπίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
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2 Τις διατάξεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 48 του 
Ν. 3584/07.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011.
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 

Ν. 2503/97.
5. Την αριθ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τις διατάξεις των παρ.1 και 12 του άρθρου 45 του 

Ν. 4071/2012.
7. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον 

Δήμο.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απα−

σχόληση προσωπικού του Δήμου πέραν του κανονι−
κού ωραρίου εργασίας, και το γεγονός ότι το ύψος 
της προκαλούμενης δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 
3.790,80 ευρώ και θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 10/6012, 
ποσό 3.343,20 ευρώ και 10/6051, ποσό 447,60 ευρώ απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε υπερωριακή απασχόληση για τρείς (3)  
υπαλλήλους του Δήμου κατά το χρονικό διάστημα από 
1−1−2013 έως 31−12−2013 για 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνι−
αίως, με την προβλεπόμενη από τον νόμο αποζημίωση, 
για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών (πρακτικών 
συνεδριάσεων συμβουλίων, Ληξιαρχείου και ταμειακή 
διαχείριση του ΝΠΔΔ) του δήμου μας:

Η παραπάνω υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει 
τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η ωριαία αμοιβή είναι ίση με εκείνη που καταβάλλεται 
κάθε φορά στους δημοσίους υπαλλήλους όπως ορίζεται 
στο άρθρο 20 του Ν. 4024/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κ. Νευροκόπι, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ο Δήμαρχος
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ  




