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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 11321/15397/1347
(1)
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., για τον
κίνδυνο του ατυχήματος, των κρατούμενων που ερ−
γάζονται στο Υφαντουργείο – Στρωματοποιείο του
Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 47, του ν. 2776/1999 (ΦΕΚ
Α΄ 291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 10,
του ν. 2217/1994 (ΦΕΚ Α΄ 83) «Κατάργηση του Ταμείου
Συντάξεων εκτελωνιστών (Τ.Σ.Ε.), υπαγωγή των ασφα−
λισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως
Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδας (Τ.Ε.Β.Ε.)
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μετα−
φορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε−
ων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/
1992 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 206/19.9.2007 (ΦΕΚ Α΄ 232)
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του π.δ 238/17.12.2007 (ΦΕΚ Α΄ 278)
«Διορισμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας»,
7. Τις διατάξεις του π.δ. 4/8.1.2009 (ΦΕΚ Α΄ 2) «Διορι−
σμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ−
γών».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ύψους 2.000 ευρώ περίπου, η οποία
θα βαρύνει εγγεγραμμένες πιστώσεις του ειδικού Λο−
γαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ−
ϋπολογισμού του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., αποφασίζουμε:
1. Υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. κατά του κινδύνου ατυχήματος, σύμφωνα με
την περί ασφαλίσεως σε αυτό ισχύουσα νομοθεσία
και υπό τους περιλαμβανόμενους στις επόμενες παρα−
γράφους όρους και προϋποθέσεις, οι κρατούμενοι που
εργάζονται στο Υφαντουργείο – Στρωματοποιείο του
Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας.
2. Οι εισφορές για την ασφάλιση των παραπάνω προ−
σώπων, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομι−
σθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε
φορά και βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαια
Εργασίας Κρατουμένων» του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα
ανεξάρτητα από τη διάρκεια της απασχόλησης.
3. Στους παραπάνω ασφαλισμένους, το Ίδρυμα χο−
ρηγεί σε περίπτωση ατυχήματος και σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις και τους όρους της νομοθεσίας του:
α) Την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη.
β) Επίδομα ατυχήματος, εφόσον ο ασφαλισμένος δε
νοσηλεύεται σε θεραπευτήριο με δαπάνες του Ι.Κ.Α.
– Ε.Τ.Α.Μ. ούτε διαμένει στις φυλακές.
γ) Σύνταξη αναπηρίας.

25338

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου που οφεί−
λεται σε ατύχημα, το Ίδρυμα χορηγεί στα κατά τη νο−
μοθεσία αυτού μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου
και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
νομοθεσίας του, σύνταξη και έξοδα κηδείας.
4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1η του επόμενου μήνα από εκείνον της δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
12 μήνες
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
1
12 μήνες
ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 1
12 μήνες
Κ.Α.Φ.Κ.Α ΡΟΔΟΥ
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
2
6 μήνες
ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΧΙΟΥ
ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
1
6 μήνες
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

F
Αριθμ. Π4/ΓΠ 64180/08
Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού.

(2)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄
81) και του τρίτου άρθρου του Κεφ. Β΄ του ν. 3527/2007
(Α΄ 25).
2. Την υπ’ αριθμ. 11836/9217/8.5.2008 πράξη έγκρισης
του Διοικητή της 2ης Υ.ΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου για την
πρόσληψη επικουρικού προσωπικού σε Μ.Κ.Φ αρμοδι−
ότητάς της.
3. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκριτική απόφα−
ση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 2 της ΠΥΣ
33/2006.
4. Τις λειτουργικές ανάγκες των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας.
5. Την υπ’ αριθμ. 1666/Δ10Ε89/13.1.2009 (Β΄ 40/16.1.2009)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται (Θ.Χ.Π Δυτι−
κής Αθήνας 47.700,00 €, Θ.Χ.Π Παιδιών Αθηνών 19.600,00 €,
Ι.Κ.Π Αγιάσου Λέσβου «Η Θεομήτωρ» 17.700,00 €,
Ε.Ι.Α.Α 50.200,00 €, Κ.Α.Φ.Κ.Α Ρόδου 15.900,00 € και ΚΕΚΥ−
ΚΑΜΕΑ Χίου 9.600,00 €), θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό
των φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3329/2005
(άρθρο 10 παρ. 8, 9) και ν. 3527/2007, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, ως
ακολούθως:
ΘΕΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Θ.Χ.Π ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
3
12 μήνες
Θ.Χ.Π ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
12 μήνες
Ι.Κ.Π ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ «Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ»
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
1
12 μήνες
Ε.Ι.Α.Α

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2009
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1321
(3)
Χορήγηση εκλογικού επιδόματος στο προσωπικό του Λι−
μενικού Σώματος για την έκτακτη απασχόλησή του
σε εκλογικής φύσεως εργασίες κατά την εκλογική πε−
ρίοδο των Εκλογών της 4ης Οκτωβρίου 2009 για την
ανάδειξη των μελών του Εθνικού Κοινοβουλίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 20 του
ν.2386/1996 «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικών κληροδοτη−
μάτων δημοσίων και ανταλλάξιμων κτημάτων και άλλες
διατάξεις».
Β) 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 Α).
Γ) Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
Δ) Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 ΦΕΚ 231 Α΄ «Συγχώ−
νευση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου
και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Εμπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
Ε) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙ0Ε/2009 (ΦΕΚ 40/
Β΄/16.1.2009) απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
Στ) Το γεγονός της έκτακτης και πέραν των κύριων
καθηκόντων απασχόλησης του στρατιωτικού προσωπι−
κού του Λιμενικού Σώματος σε εκλογικής φύσεως εργα−
σίες κατά την περίοδο των εκλογών της 4ης Οκτωβρί−
ου του 2009 για την ανάδειξη των μελών του Εθνικού
Κοινοβουλίου.
Ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον
έτος σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού ύψους
6.840.000,00 ευρώ περίπου η οποία θα καλυφθεί από
τον Ειδικό Φορέα 41/110 και ΚΑΕ 0518, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στο στρατιωτικό προσωπικό του Λιμε−
νικού Σώματος εκλογικό επίδομα 950 ευρώ κατ’ άτομο
για την έκτακτη και πέραν των κύριων καθηκόντων απα−
σχόλησή του κατά την εκλογική περίοδο των εκλογών
της 4ης Οκτωβρίου του 2009 για την ανάδειξη των μελών
του Εθνικού Κοινοβουλίου.
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2. Δικαιούχοι του παραπάνω επιδόματος είναι οι σε ενέρ−
γεια Αξ/κοί − Ανθ/στές − Υπαξ/κοί −Λιμενοφύλακες ως και
οι δόκιμοι Αξ/κοί − Υπαξ/κοί − Λ/Φ (άνδρες − γυναίκες).
3. Η δαπάνη του επιδόματος θα βαρύνει τον κωδικό
φορέα 41/110/0518 προϋπολογισμού ΥΕΝΑΝΠ τρέχοντος
έτους και θεωρείται ως έξοδο κίνησης.
4. Η απόφαση αυτή δεν έχει εφαρμογή για τους ευ−
ρισκόμενους σε κατάσταση πολεμικής ή μόνιμης δια−
θεσιμότητας, ή σε άλλη κατάσταση ένεκα της οποίας
δεν εκτέλεσαν υπηρεσία για οποιαδήποτε αιτία κατά το
διάστημα της προεκλογικής περιόδου (π.χ. προφυλάκιση,
υποδικία, καταδίκη, αυθαίρετη απουσία, αργίες, διαθε−
σιμότητα), τους ευρισκόμενους σε τρίμηνες αποδοχές,
εκπαιδευτικό ταξίδι στην αλλοδαπή, τους υπηρετούντες
και εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό καθώς και τους
διατελούντες σε άδεια κανονική, προφορική, φοιτητική,
μηχανογραφική, εκπαιδευτική, τέλεσης γάμου, γέννη−
σης τέκνου, γονική, αναρρωτική, άδεια κύησης−λοχείας,
απουσίας, οίκοι νοσηλείας, νοσηλεία σε νοσοκομεία
εκτός αυτής που τυχόν θα χορηγηθεί για την εκπλήρω−
ση των συνδικαλιστικών υποχρεώσεων του ν. 1264/1982
και την ειδική άδεια αιμοδοσίας που προβλέπεται από
το άρθρο 15 του π.δ. 138/2001.
5. Για όσους θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική
περίοδο, για τους ανωτέρω λόγους, το επίδομα θα πε−
ρικόπτεται ανάλογα.
6. Προσθέτουμε στους ΚΑΕ που καταλογίζονται δα−
πάνες μέσω της Παγίας Προκαταβολής του ΥΕΝΑΝΠ,
τον ΚΑΕ 0518 Φ 41/110 και σε ποσοστό 100%.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 82080/9012
(4)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Δήμου Αιανής Ν. Κοζάνης
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 8 παρ. 5 και 12 του ν. 2307/1995 «Προ−
σαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις»,
β) Των άρθρων 8, 9 παρ. 1, 12 και 18 παρ. 12 του
ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση, της Περι−
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις»,
γ) Του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α΄ 263/23.12.2008) «Αναδιορ−
γάνωση της δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»
δ) Του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»,
ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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2. Την υπ’ αριθμ. 8878/2005 (ΦΕΚ 1826/Β΄/23.12.2005)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας περί Ορισμού Εισηγητών και μεταβίβαση
εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα»
αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στο Γενι−
κό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσι−
ών της Περιφέρειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μεταγενέστερα.
3. Την υπ’ αριθμ. 2707/5.4.1999 (ΦΕΚ 682/Β΄/17.5.1999)
απόφασή μας, περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αιανής, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μεταγενέστερα.
4. Την υπ’ αριθμ. 294/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Αιανής, που αφορά τροποποίηση ΟΕΥ του
Δήμου.
5. Την υπ’ αριθμ. 40/2009 θετική γνωμοδότηση του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου των υπαλλήλων OTA Ν. Κο−
ζάνης, περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής
Υπηρεσίας του Δήμου Αιανής, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2707/5.4.1999 (ΦΕΚ
682/Β΄/17.5.1999) απόφασής μας, περί έγκρισης του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λιανής,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταγενέστερα, ως
εξής:
Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Αιανής που εγκρίθηκε με την υπ’
αριθμ. 33/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα
εξής σημεία:
Άρθρο 10
Σύσταση Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας
από:
Η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας όπως έχει συ−
σταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3731/2008 οργανώνεται σε
επίπεδο Αυτοτελούς Τμήματος.
1. Το Αυτοτελές Τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες των
περ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27
και 28 της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3731/2008.
2. Η ιεραρχία του προσωπικού αυτοτελούς τμήματος
έχει ως εξής:
• Ένας (1) Τμηματάρχης
• Δύο (2) Επόπτες
• Επτά (7) Δημοτικοί Αστυνομικοί
Θέσεις Προσωπικού
Συνιστά:
μία (1) θέση του Κλάδου TE Δημοτικής Αστυνομίας
μία (1) θέση του Κλάδου ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας
Άρθρο 13
Αρμοδιότητες Προϊσταμένου:
Ο Προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής
Αστυνομίας έχει τις κατωτέρω αρμοδιότητες:
• Είναι υπεύθυνος για την σύννομη, εύρυθμη και απο−
τελεσματική διαχείριση των διαδικασιών που έχουν
σχέση με τη λειτουργία της υπηρεσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας
• Είναι υπεύθυνος για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις
• Παρέχει κατευθύνσεις για την εφαρμογή των προ−
γραμμάτων δράσης, θέτει στόχους για την υλοποίηση
τους Αναφέρει στον Δήμαρχο για τα προβλήματα που
επικρατούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της Δημοτικής
Αστυνομίας.
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• Καθορίζει το προσωπικό που θα ασχολείται σε βάρ−
διες και κατά τις αργίες με κατάλληλη εναλλαγή του.
• Προγραμματίζει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει
το έργο του προσωπικού
• Φροντίζει για την διατήρηση σχέσεων καλής επικοι−
νωνίας, συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ
του προσωπικού.
• Παραλαμβάνει την εισερχόμενη αλληλογραφία, επι−
σημαίνει τα ιδιαίτερης σημασίας και επείγουσας φύσης
έγγραφα, δίνει οδηγίες στους αρμόδιους και ελέγχει
για την έγκαιρη διεκπεραίωση τους.
• Συνεργάζεται αρμονικά με τις αρμόδιες κατά περί−
πτωση διοικητικές, δικαστικές και αστυνομικές αρχές.
Επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας και του Προϊστα−
μένου του Αυτοτελούς Τμήματος
Η επιλογή στις θέσεις της ιεραρχίας του άρθρου 13
του Ο.Ε.Υ. διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3731/2008 όπως ισχύουν
κάθε φορά.
Τα κριτήρια για τον σχηματισμό της κρίσης είναι αυτά
που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
9 του ν. 3731/2008 όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η επιλογή του Προϊσταμένου του αυτοτελούς τμή−
ματος διενεργείται με τη διαδικασία των αντιστοίχων
διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 3731/2008.
Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου
8 του ανωτέρω νόμου η επιλογή στις θέσεις της ιεραρ−
χίας του άρθρου 13 γίνεται με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 16 του ιδίου νόμου.
Ακροτελευταίο άρθρο
Κάλυψη δαπάνης
Από την ανωτέρω τροποποίηση δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2008, ούτε προβλέπεται να επιβαρύνει τον Προ−
ϋπολογισμό του έτους 2009.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2707/5.4.1999 (ΦΕΚ
682/17.5.1999) απόφασή μας, περί έγκρισης του Οργανι−
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει μεταγενέστερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 18 Σεπτεμβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Αριθμ. 1887
(5)
Απαγόρευση ασκήσεως της θήρας εντός καμένων
δασικών εκτάσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969
«περί δασικού κωδικός» όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων του ν.δ. 86/1969.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφε−
ρειών της Χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό
και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22.3.1993)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον

Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 103382/2740/4.8.2009 απόφαση ΥΠΑΑΤ
(ΦΕΚ 1611/Β΄/2009) «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική
περίοδο 2009−2010».
6. Την υπ’ αριθμ. 105786/3228/9.9.2009 τροποποιητι−
κή απόφαση ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 1977/Β΄/2009) «Τροποποίηση
ρυθμίσεων θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2009−2010
για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου −Τροποποίηση της
έναρξης κυνηγίου της νησιωτικής πέρδικας στην υπό−
λοιπη Ελλάδα».
7. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφασή μας «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων & ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή
μας».
8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26.8.2009 Δ/γή ΥΠΑΑΤ
«Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ».
9. Το υπ’ αριθμ. 1683/24.8.2009 έγγραφο Δ/νσεως Δα−
σών Περιφέρειας Πελ/νήσου «Απόψεις για την άσκηση
θήρας εντός των καμένων δασικών εκτάσεων λόγω
πυρκαγιάς του 2007».
10. Το υπ’ αριθμ. 3646/16.9.2009 έγγραφο Δ/νσεως Δα−
σών Μεσσηνίας μετά του υπ’ αριθμ. 7869/9.9.2009 εγ−
γράφου Δασαρχείου Καλαμάτας περί προτάσεως απα−
γορεύσεως ασκήσεως θήρας στο Δασικό Σύμπλεγμα
Ταϋγέτου, όπως περιγράφεται και εντοπίζεται σε φύλλο
χάρτη με σκοπό την προστασία της άγριας ζωής και του
θηραματικού πλούτου, τη σταδιακή αποκατάσταση της
οικολογικής και βιολογικής ισορροπίας, την απρόσκοπτη
διεξαγωγή και υλοποίηση των αναδασωτικών και υλοτο−
μικών εργασιών εντός του διαχειριζόμενου δάσους.
11. Την θετική εισήγηση της Δ/νσεως Δασών Περιφέ−
ρειας Πελ/νήσου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρευσίμου
είδους με διάρκεια ισχύος δύο ετών ήτοι: από 1.9.2009
μέχρι 31.8.2011 εντός της καμένης δασικής εκτάσεως του
Δασικού Συμπλέγματος Ταϋγέτου, καθώς και νησίδων ή
τμημάτων μη καμένων δασικών ή αγροτικών εκτάσεων
εντός του ανωτέρω συμπλέγματος αρμοδιότητος Δα−
σαρχείου Καλαμάτας, όπως περιγράφεται και εντοπί−
ζεται στο συνημμένο της παρούσης φύλλο χάρτη ΓΥΣ
συνολικού εμβαδού επιφανείας περίπου 19.000,00 στρ.
με κλίμακα 1:40000 το οποίο συνοδεύει και την παρούσα
απόφαση.
Σημείο ενάρξεως της θέσης απαγόρευσης αποτελεί
η διασταύρωση εθνικού δρόμου «Καλαμάτας Σπάρτης»
(θέση Σταυρωτό Δενδρί) ακολουθεί τον δασικό δρό−
μο «Σταυρωτό Δενδρί − Νιοχώρι Φαλαισίας έως την
διασταύρωση αυτού με τον δασικό δρόμο «Λουσίνα −
Καστορείου».
Ακολουθεί τον δασικό δρόμο προς Λουσίνα έως εκ−
κλησία Αγ. Νικολάου, διασταύρωση με δασικό δρόμο
«Αγίου Νικολάου − Κορφοβούνι» τον οποίο ακολουθεί
έως την διασταύρωση με αντιπυρική ζώνη και δρόμους
«Κορφοβούνι − Λυκοδιάσελο» και «Κορφοβούνι − Καμπι−
νάρια».
Ακολουθεί τον δασικό δρόμο «Κορφοβούνι − Λυκοδι−
άσελο» έως την διασταύρωση με περιφερειακό δρόμο
τον οποίο ακολουθεί έως την διασταύρωση με δρόμο
«Προφήτη Ηλία − Σιλίμποβες» (θέση Προφήτης Ηλίας).
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Ακολουθεί τον δρόμο «Προφήτης Ηλίας − Σιλίμποβες»
έως την διασταύρωση με Ε.Ο. Καλαμάτας − Σπάρτης την
οποία ακολουθεί έως την θέση «Άγιος Βασίλειος» που
βρίσκεται το Τουριστικό Περίπτερο Ταϋγέτου.
Ακολουθεί το δρόμο «Άγιος Βασίλειος − Μπάκα Λαιμό»
έως την διασταύρωση με δρόμο «Αγ. Μαρίνας −Κεφαλό−
βρυσα» θέση κατασκηνώσεις Αγίας Μαρίνας.
Ακολουθεί το δρόμο «Αγ. Μαρίνας − Κεφαλόβρυσα»
έως την διασταύρωση με δρόμο προς Περιστέρια (θέση
Άγιος Παντελεήμονας).
Ακολουθεί τον δρόμο «Αγ. Παντελεήμονας − Μπάκα
Λαιμό» έως αυτός συναντήσει το δρόμο «Αγ. Βασιλείου
− Μπάκα Λαιμό» (θέση Μπάκα Λαιμό).
Ακολουθεί το δρόμο «Μπάκα Λαιμό − Ποτάμι» έως το
τέλος αυτού (τυφλός).
Ακολουθεί από το τέλος του δρόμου Ποτάμι προς
το ρέμα βόρεια έως αυτό συναντήσει τον δρόμο «Τρία
Πευκούλια − Αράχωβα» στην θέση «Αυχένας» όπου αρ−
χίζει και η αντιπυρική ζώνη Λιποβοντά.
Ακολουθεί τον δρόμο «Τρία Πευκούλια − Αράχοβα»
προς Αράχοβα για απόσταση 380 μ. περίπου και στη
συνέχεια ακολουθεί το ρέμα βόρεια έως συναντήσεως
του δρόμου «Αγ. Μαρίνα − Ιμποβός».
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Ακολουθεί τον δρόμο «Αγ. Μαρίνα − Ιμποβός» προς
Ιερά Μονή Σιδηρόπορτας έως την διασταύρωση με δρό−
μο «Μαντρέα − Ιμποβός» τον οποίο ακολουθεί έως αυτός
συναντήσει την Ε.Ο. Καλαμάτας − Σπάρτης.
Ακολουθεί την Ε.Ο. Καλαμάτας − Σπάρτης με κατεύ−
θυνση προς Καλαμάτα έως την θέση «Σταυρωτό Δενδρί»
στην διασταύρωση με δασικό δρόμο «Σταυρωτό Δενδρί
− Νεοχωρίου», όπου και το σημείο ενάρξεως.
Το Δασαρχείο Καλαμάτας παρακαλείται για την έκδο−
ση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διατάξεως Θήρας
ώστε να επιτευχθεί ευκόλως και άμεσα η παρούσα από−
φαση με σκοπό την προστασία της άγριας ζωής και του
θηραματικού πλούτου τη σταδιακή αποκατάσταση της
οικολογικής και βιολογικής ισορροπίας, την απρόσκοπτη
διεξαγωγή και υλοποίηση των αναδασωτικών και υλοτο−
μικών εργασιών εντός του διαχειριζόμενου δάσους.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η τήρηση και εφαρμο−
γή των απαγορεύσεων και περιορισμών των υπ’ αριθμ.
103382/2740/4.8.2009 και 105786/3228/9.9.2009 αντιστοί−
χως Αποφάσεων ΥΠΑΑΤ.
Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη 18 Σεπτεμβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ
F
Αριθμ. 1842
(6)
Απαγόρευση ασκήσεως της θήρας εντός καμένων
δασικών εκτάσεων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969
«περί δασικού κωδικός» όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων του ν.δ. 86/1969.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφε−
ρειών της Χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό
και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α/22.3.1993)
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον
Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθμ. 103382/2740/4.8.2009 απόφαση ΥΠΑΑΤ
(ΦΕΚ 1611/Β΄/2009) «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική
περίοδο 2009−2010».
6. Την υπ’ αριθμ. 105786/3228/9.9.2009 τροποποιητι−
κή απόφαση ΥΠΑΑΤ (ΦΕΚ 1977/Β΄/2009) «Τροποποίηση
ρυθμίσεων θήρας της κυνηγετικής περιόδου 2009−2010
για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου −Τροποποίηση της
έναρξης κυνηγίου της νησιωτικής πέρδικας στην υπό−
λοιπη Ελλάδα».
7. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφασή μας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας».
8. Την υπ’ αριθμ. 105759/3006/26.8.2009 Δ/γή ΥΠΑΑΤ
«Έκδοση απαγόρευσης θήρας και αντίστοιχης ΔΑΔ».
9. Το υπ’ αριθμ. 1683/24.8.2009 έγγραφο Δ/νσεως Δα−
σών Περιφέρειας Πελ/νήσου «Απόψεις για την άσκηση
θήρας εντός των καμένων δασικών εκτάσεων λόγω
πυρκαγιάς του 2007».
10. Το υπ’ αριθμ. 2117/15.9.2009 έγγραφο Δ/νσεως Δασών
Αρκαδίας μετά του υπ’ αριθμ. 2778/11.9.2009 εγγράφου
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Δασαρχείου Τρίπολης περί προτάσεως απαγορεύσεως
ασκήσεως της θήρας στην περιοχή Μεγαλόπολης αρμο−
διότητος Δασαρχείου Τρίπολης, όπως περιγράφεται και
εντοπίζεται σε φύλλο χάρτη με σκοπό την προστασία
της άγριας ζωής και του θηραματικού πλούτου και τη
σταδιακή αποκατάσταση της οικολογικής και βιολογικής
τους ισορροπίας.
11. Την θετική εισήγηση της Δ/νσεως Δασών Περιφέ−
ρειας Πελ/νήσου, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρευσίμου
είδους με διάρκεια ισχύος δύο ετών ήτοι: από 1.9.2009
μέχρι 31.8.2011 στην περιοχή Μεγαλόπολης αρμοδιό−
τητος Δασαρχείου Τρίπολης, όπως περιγράφεται και
εντοπίζεται στο συνημμένο της παρούσης φύλλο χάρτη
ΓΥΣ με κλίμακα 1:50000 το οποίο συνοδεύει και την
παρούσα απόφαση. Σημείο ενάρξεως της θέσης απα−
γόρευσης αποτελεί η περιοχή των Παραδείσιων − Κε−
ντρικός δρόμος Παραδείσια προς Χειράδες − κεντρικός
δρόμος Χειράδες διασταύρωση Σουλίου − συνεχίζει τον
κεντρικό δρόμο προς το Σούλι, συναντά και ακολουθεί
τον χωμάτινο αγροτικό δρόμο κάτω από το Σούλι, συ−
νεχίζει και περνά την τοποθεσία Παπαδούκα, συνεχίζει
τα όρια του Ν. Μεσσηνίας και συναντά την περιοχή
Γαρδίκι, συνεχίζει τον δρόμο προς περιοχή Βράχους,
συναντά τον δρόμο που κατεβαίνει στα Καλύβια Μεσση−
νίας από Τουρκολέκα, ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο
δρόμο προς Τουρκολέκα, συναντά τον κεντρικό δρόμο
Τουρκολέκα προς Ποταμιά και στην θέση Αγ. Σώζοντα
περιοχής ποταμιάς ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο
δρόμο προς Ελληνίτσα. Εντός του χωριού Ελληνίτσας
συναντά τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς Λατομείο
και συνεχίζοντας συναντά το χωριό Παραδείσια όπου
αποτελεί και το σημείο ενάρξεως.
Το Δασαρχείο Τρίπολης παρακαλείται για την έκδοση
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διατάξεως Θήρας
ώστε να επιτευχθεί ευκόλως και άμεσα η παρούσα από−
φαση με σκοπό την προστασία της άγριας ζωής και του
θηραματικού πλούτου και τη σταδιακή αποκατάσταση
της οικολογικής και βιολογικής τους ισορροπίας.
Κατά τα λοιπά ακολουθείται η τήρηση και εφαρμο−
γή των απαγορεύσεων και περιορισμών των υπ’ αριθμ.
103382/2740/4.8.2009 και 105786/3228/9.9.2009 αντιστοί−
χως αποφάσεων ΥΠΑΑΤ.
Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τρίπολη 18 Σεπτεμβρίου 2009
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Διευθυντής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΖΙΓΟΣ
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