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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Οικ: 32279/13
(1)
Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι
αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και
την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στους νο−
μούς Πιερίας και Πέλλας, της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Μακεδονίας − Θράκης.

Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται
οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χο−
ρήγηση και την ανανέωση της άδειας διαμο−
νής τους στους νομούς Πιερίας και Πέλλας, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θρά−
κης. ........................................................................................................
Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθε−
νται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για
τη χορήγηση και την ανανέωση της άδειας
διαμονής τους στους νομούς Αχαΐας, Αργο−
λίδας, Κερκύρας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Κοριν−
θίας, Λευκάδας και Κεφαλληνίας, της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου. .........................................................
Επέκταση της ασφάλισης του Τομέα Πρόνοιας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ.......................................
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Κά−
στρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Κραννώ−
νος, του Δήμου Κιλελέρ − περιοχής ευθύνης του
Δασαρχείου Λάρισας .................................................................
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Γιαλ−
τάς» της Τ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου
Τεμπών − περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λά−
ρισας .........................................................................................................
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές
υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το
έτος 2013. ..............................................................................................
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών
Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης
– Άρδευσης του Δήμου Βέλου − Βόχας για το έτος
2013 και εφεξής .............................................................................
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρ−
θρου 7 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
β. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του
Ν. 4147/2013 (Α΄ 98) (Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμμα−
τείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας»
και άλλες διατάξεις).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
δ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄147), «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

βέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
ε. Του π.δ. 142/2010 (Α΄ 235), «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».
στ. Της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 (Β΄ 2105) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
2. Το με αριθμ. 36407/8−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη
γνώμη αυτού για τον καθορισμό ως σημείου υποδοχής
του τμήματος Αδειών Διαμονής Πιερίας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
3. Το με αριθμ. 36401/8−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης, με το οποίο παρέχεται αιτιολογημένη
γνώμη αυτού για τον καθορισμό ως σημείου υποδοχής
του τμήματος Αδειών Διαμονής Πέλλας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας,
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
4. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής, στα οποία
κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών για
τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών διαμονής
τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις, του
τμήματος Αδειών Διαμονής Πιερίας και του Τμήματος
Αδειών Διαμονής Πέλλας, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις υπη−
ρεσίες αυτές οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων
Δήμων ορίζουμε την 2α Ιουλίου 2013.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, από την οριζόμενη ημε−
ρομηνία, λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας στάσης και
αναλαμβάνουν, πέραν των λοιπών αρμοδιοτήτων τους,
όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου
8 του Π.Δ. 142/2010 (Α΄235) «Οργανισμός της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» και την ισχύου−
σα νομοθεσία, την αρμοδιότητα της υποδοχής και της
εξυπηρέτησης των πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών
για τα θέματα έκδοσης αδειών διαμονής και ιδίως για:
(α) την παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την
ανανέωση των αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων
νόμιμης διαμονής, (β) την αναζήτηση δικαιολογητικών
μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέ−
τοια δυνατότητα, από τρίτους φορείς για τη συμπλήρω−

ση των φακέλων των αιτήσεων, (γ) την παράδοση των
αδειών διαμονής, καθώς και των σχετικών απορριπτικών
ή ανακλητικών αποφάσεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων
εργοδοτών για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού
δυναμικού, (ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με
τις διαδικασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις
που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση
ή την ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη
μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την
παροχή πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης
των φακέλων και (ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου
των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τε−
λών και παραβόλων.
3. Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι (α) Δίου − Ολύ−
μπου, Κατερίνης και Πύδνας – Κολινδρού του νομού
Πιερίας και (β) Αλμωπίας, Έδεσσας, Πέλλας και Σκύδρας
του Νομού Πέλλας παύουν να υποδέχονται πολίτες τρί−
των χωρών για θέματα αδειών διαμονής. Κατά τα λοιπά
εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Ν. 4018/11.
Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. Οικ.: 32277/13
(2)
Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι
αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών για τη χορήγηση και
την ανανέωση της άδειας διαμονής τους στους νο−
μούς Αχαΐας, Αργολίδας, Κερκύρας, Ζακύνθου, Λα−
κωνίας, Κορινθίας, Λευκάδας και Κεφαλληνίας, της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της παρ. 3 του άρ−
θρου 7 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του
συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών
στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις
θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»,
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 11, του Ν. 4147/2013 (Α΄98).
β. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του
Ν. 4147/2013 (Α΄ 98) (Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων
θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμμα−
τείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας»
και άλλες διατάξεις).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα».
δ. Του π.δ. 65/2011 (Α΄147), «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς».
ε. Του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232), «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου».
στ. Της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 (Β΄ 2105) απόφασης του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
2. Το με αριθμ. 9946/20−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέ−
χεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό
ως σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού Αχαΐας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
3. Το με αριθμ. 9949/20−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέ−
χεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό
ως σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού Αργολίδας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του Ν.
4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδιαγρα−
φές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπηρεσία
μίας στάσης.
4. Το με αριθμ. 9950/20−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέ−
χεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό
ως σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού Κερκύρας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
5. Το με αριθμ. 9951/20−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέ−
χεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό
ως σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού Κορινθίας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
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Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
6. Το με αριθμ. 9952/22−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέ−
χεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό
ως σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού Ζακύνθου, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
7. Το με αριθμ. 9953/20−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέ−
χεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό
ως σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού Λακωνίας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
8. Το με αριθμ. 9954/20−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέ−
χεται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό
ως σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης του νομού Λευκάδας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
9. Το με αριθμ. 9955/20−5−2013 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, με το οποίο παρέχε−
ται αιτιολογημένη γνώμη αυτού για τον καθορισμό ως
σημείου υποδοχής του τμήματος Αλλοδαπών και Με−
τανάστευσης του νομού Κεφαλληνίας, της Διεύθυνσης
Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
καθώς πληροί τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του
Ν. 4018/11 και των σχετικών εγκύκλιων οδηγιών προδι−
αγραφές, ώστε να εκκινήσει η λειτουργία του ως υπη−
ρεσία μίας στάσης.
10. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τον καθορισμό ως σημείων υποδοχής, στα οποία
κατατίθενται οι αιτήσεις των πολιτών τρίτων χωρών
για τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών δια−
μονής τους και επιδίδονται οι εκδιδόμενες αποφάσεις,
των τμημάτων Αδειών Διαμονής Αχαΐας, Αργολίδας,
Κερκύρας, Κορινθίας, Ζακύνθου, Λακωνίας, Λευκάδας
και Κεφαλληνίας, της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Με−

25012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τανάστευσης, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο−
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
Ημερομηνία κατά την οποία μεταφέρονται στις υπη−
ρεσίες αυτές οι σχετικές αρμοδιότητες των οικείων
Δήμων ορίζουμε την 10η Ιουνίου 2013 για τα τμήματα
Αδειών Διαμονής Αχαΐας, Αργολίδας και Κερκύρας,
την 26η Ιουνίου 2013 για τα τμήματα Αδειών Διαμονής
Κορινθίας, Ζακύνθου και Λακωνίας και την 2α Ιουλίου
2013 για τα τμήματα Αδειών Διαμονής Λευκάδας και
Κεφαλληνίας.
2. Οι ανωτέρω υπηρεσίες, από την, κατά περίπτωση,
οριζόμενη ημερομηνία, λειτουργούν ως υπηρεσίες μιας
στάσης και αναλαμβάνουν, πέραν των λοιπών αρμο−
διοτήτων τους, όπως αυτές καθορίζονται από τις δια−
τάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (Α΄232) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου» και την ισχύουσα νομοθεσία, την
αρμοδιότητα της υποδοχής και της εξυπηρέτησης των
πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών για τα θέματα έκ−
δοσης αδειών διαμονής και ιδίως για: (α) την παραλαβή
των αιτήσεων για τη χορήγηση ή την ανανέωση των
αδειών διαμονής ή άλλων εγγράφων νόμιμης διαμονής,
(β) την αναζήτηση δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικής
διασύνδεσης, εφόσον υφίσταται τέτοια δυνατότητα,
από τρίτους φορείς για τη συμπλήρωση των φακέλων
των αιτήσεων, (γ) την παράδοση των αδειών διαμονής,
καθώς και των σχετικών απορριπτικών ή ανακλητικών
αποφάσεων, (δ) την παραλαβή αιτήσεων εργοδοτών
για τη μετάκληση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού,
(ε) την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τις διαδι−
κασίες, τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις που
προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση ή την
ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και για τη μετάκλη−
ση αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, (στ) την παροχή
πληροφοριών σχετικά με την πορεία εξέτασης των
φακέλων και (ζ) την είσπραξη υπέρ του Δημοσίου των
προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία τελών
και παραβόλων.
3. Από την ίδια ημερομηνία οι Δήμοι (α) Πατρέων,
Ερυμάνθου, Δυτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
του Νομού Αχαΐας, (β) Ναυπλιέων, Ερμιονίδας, Επιδαύ−
ρου, Άργους – Μυκηνών του Νομού Αργολίδας, (γ) Κερ−
κύρας και Παξών του Νομού Κερκύρας, (δ) Κορινθίων,
Σικυωνίων, Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Βέλου – Βόχας,
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και Νεμέας του Νο−
μού Κορινθίας, (ε) Ζακύνθου του Νομού Ζακύνθου, (στ)
Σπάρτης, Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασιάς και
Ελαφονήσου του Νομού Λακωνίας, (ζ) Λευκάδας και Με−
γανησίου του Νομού Λευκάδας και (η) Κεφαλλονιάς και
Ιθάκης του Νομού Κεφαλληνίας, παύουν να υποδέχονται
πολίτες τρίτων χωρών για θέματα αδειών διαμονής.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του
Ν. 4018/11.
4. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Αριθμ. Φ.30202/14889/518
(3)
Επέκταση της ασφάλισης του Τομέα Πρόνοιας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων του ΤΑΠΙΤ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 1 του Α.Ν. της
11 Νοεμ. 1935 (543 Α΄) «Περί Οργανισμού του Υπουργεί−
ου Εργασίας ως τούτο αυθεντικός ηρμηνεύθη διά του
άρθρου 1 του Α.Ν. 694/1937 (196 Α΄) «Περί αυθεντικής
ερμηνείας, συμπληρώσεως και τροποποιήσεως διατά−
ξεων τινών της Ασφαλιστικής Νομοθεσίας».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 3655/08 (58 Α΄)
«Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώ−
δικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/
τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1828/1942 (256
Α΄) «Περί Τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της ισχυού−
σης περί προσωπικού Ξενοδοχείων Ύπνου Νομοθεσίας».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 2520/1953 (220 Α΄) «Περί προσ−
διορισμού των αντικειμένων εφ' ων εφαρμόζεται η δι−
αδικασία η αναγραφόμενη υπό του άρθρου 59 του Α.Ν.
της 11 Νοεμβρίου 1935 «περί Οργανισμού του Υπουργείου
Εργασίας» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη
υπό του άρθρου 1 του Α.Ν. 694/1937».
6. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (141 Α΄) «Ίδρυση και με−
τονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπη−
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143)
«Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών"».
7. Την υπ’ αριθμ. 70330 Ε857/7−12−1960 απόφαση του
Υπουργού Εργασίας ΦΕΚ 505 Β' «Περί τροποποιήσεως
ενίων άρθρων Καταστατικού Ταμείου Ασφαλίσεως Ξε−
νοδοχοϋπαλλήλων».
8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (141 Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Την γνώμη του Δ.Σ. του ΤΑΠΙΤ, η οποία διατυπώθηκε
στην αριθμ. 360/27/28−7−2011 Συνεδρίασή του.
10. Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΣΚΑ) όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 5/2−4−2013 συ−
νεδρίασή του.
11. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της επέκτασης της ασφάλισης του ΤΑΠΙΤ
− Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων σε όλες τις
περιοχές των νομών Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Δράμας,
Λάρισας, Φωκίδας, Κορινθίας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας, Ευ−
βοίας, Κυκλάδων, όπου δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη
για εφάπαξ βοήθημα. Ειδικά για το νομό Αιτωλοακαρ−
νανίας η ασφάλιση επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές
του Δήμου Ναυπακτίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 887/25673
(4)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Κάστρο» της
Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κι−
λελέρ − περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69
(ΦΕΚ 205/27−9−75) περί Δασικού Κωδικός, που προστέ−
θηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικα−
ταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του
Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδι−
κος» (ΦΕΚ 7/τ Α΄/18−1−1969).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και IV του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993)
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994)
Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16−9−1994).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20−6−85) που προστέθηκε με
το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10−9−1992).
8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19−4−2011) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιο−
δοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπο−
γράφουν με εντολή του.
9. Την υπ’ αριθμ. 216/14942/2−2−2012 απόφαση της Δ/
νσης Δασών Ν. Λάρισας για έγκριση μελέτης κατα−
σκευής πυρήνα προσαρμογής−απελευθέρωσης λαγών.
10. Το με αριθμ. 191/2−11−2012 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Λάρισας με θέμα πενταετής απαγόρευση κυ−
νηγίου στη θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της
Δ.Ε. Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ.
11. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των
θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή, έτσι ώστε να εξασφα−
λιστεί ο εμπλουτισμός της ευρύτερης περιοχής με τα ήδη
υπάρχοντα θηράματα καθώς και με τους λαγούς που θα
αναπτυχθούν στον πυρήνα προσαρμογής, γιατί είναι ιδα−
νικός βιότοπος των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρκειας
τροφής−νερού−ευνοϊκών συνθηκών κάλυψης και βιοποικι−
λότητας του τοπίου), με σκοπό την προστασία, ανάπτυξη,
και αναπαραγωγή του θηραματικού κεφαλαίου και της
άγριας πανίδας της περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη
θέση «Κάστρο» της Τ.Κ. Μαυροβουνίου, της Δ.Ε. Κραν−
νώνος, του Δήμου Κιλελέρ σε έκταση 1.215 στρ. επί μία
5ετία από 1−8−2013 μέχρι 31−7−2018.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως εξής:
Ξεκινάει από τη θέση «Γύφτος», ακολουθεί τον ασφαλ−
τοστρωμένο δρόμο παράλληλα με τον επαρχιακό δρόμο
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Λάρισας−Καρδίτσας με νότια κατεύθυνση, μέχρι συνα−
ντήσεως αγροτικού δρόμου.
Στη συνέχεια ακολουθεί με Δυτική κατεύθυνση τον υφι−
στάμενο αγροτικό δρόμο μέχρι να φτάσουμε στη θέση
«Στέρνες», και από εκεί λοξώς ανέρχεται δια της εκείθεν
μισγάγγειας μέχρι να συναντήσει τη θέση «Πετρομάγουλα».
Από εκεί κατέρχεται βόρεια διά της θέσης «Αιόρος»
μέχρι συναντήσεως αγροτικού δρόμου διά της θέσης
«Μάννα Νερού» τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντήσεως
το σημείο αφετηρίας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλό−
νομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο
2013−2014.
Λάρισα, 8 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
F
Αριθμ. 900/25968
(5)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Γιαλτάς»
της Τ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του Δήμου Τεμπών
− περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69
(ΦΕΚ 205/27−9−75) περί Δασικού Κωδικός, που προστέ−
θηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «περί αντικα−
ταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του
Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδι−
κος» (ΦΕΚ 7/τ. Α΄/18−1−1969).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και IV του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87).
3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993)
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994)
Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16−9−1994).
7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20−6−85) που προστέθηκε με
το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/10−9−1992).
8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19−4−2011) απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
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Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας με την οποία εξουσιο−
δοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να υπο−
γράφουν με εντολή του.
9. Την ανάγκη απαγόρευσης του κυνηγίου όλων των
θηραμάτων στην εν λόγω περιοχή, έτσι ώστε να επέλ−
θει φυσική αναπαραγωγή και αύξηση του φασιανού,
γιατί η προς απαγόρευση έκταση (παραποτάμια) είναι
ιδανικός βιότοπος του ανωτέρω είδους, με σκοπό την
προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και διαχείριση του
θηραματικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της
περιοχής, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη
θέση «Γιαλτάς» της Τ.Κ. Γόννων, της Δ.Ε. Γόννων, του
Δήμου Τεμπών σε έκταση 4.200 στρ. επί μία 5ετία από
1−8−2013 μέχρι 31−7−2018.
Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως εξής:
Ανατολικά:

Ράμπα Τ.Κ. Μακρυχωρίου − Τ.Κ. Γόννων −
(ασφαλτοστρωμένος δρόμος.

Βόρεια:

Από Τ.Κ. Γόννων ακολουθεί το δρόμο
προς Τ.Κ. Ροδιάς μέχρι τον οικισμό
Ελιά, θέση «Εικονοστάσι».

Δυτικά:

Από την ανωτέρω θέση ακολουθεί τον
αγροτικό δρόμο μέχρι Πηνειό ποταμό.

Νότια:

Πηνειός ποταμός.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλό−
νομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο
2013−2014.
Λάρισα, 8 Φεβρουαρίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Λάρισας
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
F
Αριθμ. 28211/3336
(6)
Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση, καθώς
και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των
υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπηρεσί−
ες της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−
1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»
4. 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.
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).
5. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/81
(ΦΕΚ 126/τ.Α΄/12−5−1981) Περί κυρώσεως της από 29 Δε−
κεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του
Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πεν−
θημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει
υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τρο−
ποποιήσεως διατάξεων ταύτης.
6. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του
Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/11−11−1987) «Προσλήψεις στο
δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοί−
κηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3γ της αριθμ. ΔΙ−
ΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27−6−2006 (ΦΕΚ 769/τ.Β΄/27−6−2006)
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέ−
λευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων
υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21−2−2007 (ΦΕΚ 293/τ.
Β΄/5−3−2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Μεταβίβαση στους
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών, της αρμοδιότητας
για τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη
βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέ−
ρες, των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές
υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».
9. Τις διατάξεις του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−3−2010)
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης».
10. Το αριθμ. 29169/10125/30−4−2013 έγγραφο της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου – Τμήμα Προσωπικού με το
οποίο ζητείται ο καθορισμός του ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτι−
κές υπηρεσίες της Περιφέρειας Πελοποννήσου όπως
αναλυτικά περιγράφονται με τα επισυναπτόμενα σε
αυτό έγγραφα.
11. Το αριθμ. 20742/2588/27−5−2013 έγγραφό μας.
12. Το αριθμ. 36987/12699/6−6−2013 έγγραφο της Περι−
φέρειας Πελοποννήσου.
13. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις
και επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο
επιτελούν.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης θα προκληθεί δαπάνη, η οποία θα καλυφθεί
από τον προϋπολογισμό οικον. έτους 2013 της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου, αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου εργασίας
σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες των υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπη−
ρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου:
1) Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας
α) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Μεσσηνίας (ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας) για δεκαέξι (16) υπαλ−
λήλους για τις ανάγκες ελέγχων δακοκτονίας, ποιοτικού
– φυτοϋγειονομικού ελέγχου, ελέγχου ζωοτροφών και
ελέγχου ζωονόσων.
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β) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι−
κής Τριφυλίας (ΔΑΟΚ Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνίας) για
δεκατρείς (13) υπαλλήλους για τις ανάγκες ελέγχων
δακοκτονίας, ποιοτικού – φυτοϋγειονομικού ελέγχου,
και ελέγχου ζωονόσων και ζωοτροφών.
2) Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας
α) Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανά−
πτυξης ΠΕ Λακωνίας για τέσσερις (4) υπαλλήλους για
τις ανάγκες αγορανομικών ελέγχων σε καταστήματα
τροφίμων – ποτών και μαζικής εστίασης καθώς και ελέγ−
χων σε πρατήρια υγρών καυσίμων.
β) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι−
μνας ΠΕ Λακωνίας για τρεις (3) υπαλλήλους για τις ανά−
γκες ελέγχων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέ−
ροντος για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας.
γ) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
ΠΕ Λακωνίας για είκοσι οκτώ (28) υπαλλήλους για τις
ανάγκες ελέγχων δακοκτονίας, ποιοτικού – φυτοϋγει−
ονομικού ελέγχου, των γεωργικών προϊόντων και τρο−
φίμων, ελέγχων πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού
υλικού και των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καθώς
και σε κρεοσκοπικούς – υγειονομικούς ελέγχους στις
εγκαταστάσεις των σφαγείων, σε αστυκτηνιατρικούς –
υγειονομικούς ελέγχους στις εγκαταστάσεις τροφίμων
ζωικής προέλευσης και σε ελέγχους στο λιανικό εμπόριο.
δ) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Λακω−
νίας για δώδεκα (12) υπαλλήλους για τη λειτουργία των
μικτών κλιμακίων ελέγχου του Ν.3446/2006.
3) Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας
α) Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Κορινθίας για τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους για τις ανά−
γκες ελέγχων δακοκτονίας, ποιοτικού – φυτοϋγειονομικού
ελέγχου, ζωοτεχνικών ελέγχων και ελέγχων ζωοτροφών,
ελέγχων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ελέγχων
προγραμμάτων Ε.Ε. και ελέγχων σφαγείων – ζωονόσων.
β) Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέ−
ριμνας ΠΕ Κορινθίας για πέντε (5) υπαλλήλους για τη
διενέργεια ελέγχων καταστημάτων υγειονομικού ενδι−
αφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.
γ) Διεύθυνση Ανάπτυξης ΠΕ Κορινθίας για δεκαπέντε
(15) υπαλλήλους για τη διενέργεια αγορανομικών ελέγ−
χων, ελέγχων μεταποιητικών επιχειρήσεων κ.λπ.
δ) Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ Κορινθίας για είκοσι
έναν (21) υπαλλήλους για τη διενέργεια ελέγχου κατάστα−
σης, συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών του παλαιού
εθνικού και επαρχιακού δικτύου, ελέγχου των κυκλοφο−
ριακών συνδέσεων, των εργασιών δημοσίων έργων κ.λπ.
ε) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κο−
ρινθίας για δέκα (10) υπαλλήλους για τη διενέργεια
ελέγχων κυκλοφορούντων οχημάτων (μικτά κλιμάκια
ελέγχου) σε σταθμούς εξυπηρέτησης οχημάτων, ελέγ−
χου των σχολών οδηγών κ.λπ.
στ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Κο−
ρινθίας για τέσσερις (4) υπαλλήλους για τη διενέργεια
ελέγχων χώρων ΧΑΔΑ (χωματερές), ελαιοτριβείων, βι−
οτεχνικών μονάδων, ελέγχου θορύβου μηχανολογικών
εγκαταστάσεων κ.λπ.
ζ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κορινθίας για τρεις
(3) υπαλλήλους λόγω της ανάγκης ετοιμότητας για την
αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών και λοιπών
καταστροφών στα πλαίσια προστασίας της ζωής, υγείας
και περιουσίας των πολιτών, των επιτοπίων ελέγχων
υποδομών πολιτικής προστασίας κ.λπ.
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η) Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού – ΠΕ Κορινθίας
για επτά (7) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ Οδηγών οι οποίοι
θα εξυπηρετούν τις ανάγκες μεταφοράς των υπαλλή−
λων των υπηρεσιών των παραγράφων 3α έως και 3ζ,
αποφασίζουμε:
Β. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους
2013 της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως ακολούθως:
− Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής Μεσσηνίας (ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας) συνολική δα−
πάνη 17.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 5295.0512.0001
ποσό 7.000,00 €, τον ΚΑΕ 5291.0512.0001 ποσό 5.000,00
€ και τον ΚΑΕ 5291.0512.0003 ποσό 5.000,00 €.
− Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτη−
νιατρικής Τριφυλίας (ΔΑΟΚ Τριφυλίας ΠΕ Μεσσηνί−
ας) συνολική δαπάνη 7.000,00 € που θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας και συγκεκριμένα
τον ΚΑΕ 6295.0512.0002 ποσό 5.000,00 €, και τον ΚΑΕ
6291.0512.0002 ποσό 2.000,00 €.
− Για το Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης ΠΕ Λακωνίας συνολική δαπάνη 5.300,00 €
που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και
συγκεκριμένα τον φορέα 4072 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
0511 ποσό 2.700,00 € και τον ΚΑΕ 0512 ποσό 2.600,00 €.
− Για τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας ΠΕ Λακωνίας συνολική δαπάνη 14.000,00 €
που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και
συγκεκριμένα τον φορέα 4072 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
0511 ποσό 5.000,00 € και τον ΚΑΕ 0512 ποσό 9.000,00 €.
− Για τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια−
τρικής ΠΕ Λακωνίας συνολική δαπάνη 61.000,00 € που
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας και
συγκεκριμένα τον φορέα 4291 και ειδικότερα τον ΚΑΕ
5323 ποσό 61.000,00 €.
− Για τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ
Λακωνίας συνολική δαπάνη 40.000,00 € που θα καλυ−
φθεί από το λογαριασμό που τηρεί η Περιφερειακή
Ενότητας Λακωνίας στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3446/2006.
− Για όλες τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Κορινθίας συνολική
δαπάνη 15.000,00 € που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
της Περιφέρειας και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 0512.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 28 Ιουνίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
F
Αριθμ. 30373/3508
(7)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαρι−
ότητας – Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης – Άρδευσης
του Δήμου Βέλου − Βόχας για το έτος 2013 και εφεξής
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−
1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και
άλλες διατάξεις».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και
ιδίως του άρθρου 280 παρ. Ι.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ
232/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/τ.Α΄/28−7−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την υπ’ αριθμ. 106/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Βέλου – Βόχας, αναφορικά με την ανάγκη
για τη λειτουργία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτι−
σμού καθώς και της Υπηρεσίας Ύδρευσης − Άρδευσης
για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στην
απόφαση.
6. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο
επιτελούν, αποφασίζουμε:
Α. Καθιερώνουμε την εργασία του παρακάτω προσω−
πικού του Δήμου Βέλου − Βόχας ως εξής:

1. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτρο−
φωτισμού κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με
17 υπαλλήλους μηνιαίως, κλάδων ΔΕ και ΥΕ.
2. Να λειτουργεί η Υπηρεσία Ύδρευσης Άρδευσης κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με δέκα (10) υπαλ−
λήλους μηνιαίως κλάδων ΔΕ και ΥΕ.
Β. Στο προσωπικό που πρόκειται να απασχοληθεί κατά
τις Κυριακές – εξαιρέσιμες ημέρες θα δοθεί άλλη ημέρα
ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας και θα
καταβάλλονται οι όποιες προσαυξήσεις σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία.
Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2013 του
Δήμου Βέλου − Βόχας ύψους 4.000,00 € που θα βαρύνει
τους Κ.Α. 20.6012, 25.6021, 25.6012 των εξόδων.
Για τα επόμενα έτη προκαλείται ετήσια αντίστοιχη
δαπάνη η οποία και θα προβλέπεται σε Κ.Α. των αντί−
στοιχων προϋπολογισμών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 28 Ιουνίου 2013
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