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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. απόφ. Φ104.1/5/154808/Σ.2669
(1)
Τροποποίηση διατάξεων της Φ.411/27/81060/Σ.172/09
Mαρ. 11/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ (ΦΕΚ 378/Β΄/09.03.2011).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3883/2010.
β. Τη Φ.411/27/81060/Σ.172/09 Mαρ. 11/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/
ΔΑΔΠ (ΦΕΚ 378/Β΄/09.03.2011).
γ. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται πρόσθετη
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη Φ.411/27/81060/Σ. 172/09Mαρ11/ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ (ΦΕΚ 378/Β΄/9.3.2011), όπως παρακάτω:
α. Στο άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος β,
προστίθενται εδάφια ως ακολούθως: «του παρόντος
περιορισμού εξαιρούνται όσοι μετατίθενται σε θέσεις
εξωτερικού και νήσου "Κ". και «Είναι δυνατό να διατα−
χθεί μετάθεση στελέχους εντός του ιδίου Δήμου για
κάλυψη Υπηρεσιακών αναγκών σε χρόνο υπηρεσίας σε
μία υπηρεσία μικρότερο των δύο ετών.».
β. Στο άρθρο 3, παράγραφος ζ, υποπαράγραφος (3),
αναγράφεται μετά τη φράση «για τις λοιπές θέσεις», η
φράση «πλην νήσου "Κ"».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Δ28/Γ/οικ. 6732/713
(2)
Ειδική πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρε−
σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.
Ο YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. 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΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 4052 (ΦΕΚ 41/Α΄)
Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος,
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ−
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310/Β΄)
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».
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6. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ 1268/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικα−
σία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται
προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε
Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του
ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
7. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391/Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση
τηςυπ’ αριθμ. Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268/Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης.
8. Την υπ’ αριθμ. ΓΠ:Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ 37/Β΄) Τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268/
Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις,
διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαι−
τούνται προκειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση
σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας
του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».
9. Τις εισηγήσεις 10684/23.9.2009 της Εντεταλμένης
Νομαρχιακής Συμβούλου, 211/5.2.2013 του Ε.Π. Αντιπε−
ριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, 178/5.2.2013 της Προϊ−
σταμένης του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, 12523/355/4.2.2013 και
12530/356/4.2.2013 του Ε.Π. Προϊσταμένου της Διεύθυν−
σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδος και 3564/12/29.1.2013 του
Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδάφιο
δ΄ του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α΄) «Αναδιοργάνωση του
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες
διατάξεις».
11. Το Π.Δ 55/2008 (ΦΕΚ 86/Α΄) «Οργανισμός του Ιν−
στιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης
(Ι.Κ.Π.Α)».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 εδάφιο α΄ του
Ν. 3895/2010 (ΦΕΚ 206/Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευ−
ση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου
τομέα».
13. Την απόφαση γνωμοδότησης της υπ’ αριθμ.
9415/6.2.2012 21ης συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α. και
τις υπ’ αριθμ. 759/14.3.2013, 780/19.2.2013 Γνωμοδοτήσεις
της Επιστημονικής Επιτροπής του Ε.Κ.Κ.Α. για την ειδι−
κή πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας, με θετική γνωμοδότηση για τους
φορείς.
14. Το Π.Δ. 71 /2012 (ΦΕΚ 124/Α΄) «Διορισμός Υπουργών».
15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 14362/20(2) απόφαση (ΦΕΚ 1266/
Β΄/19.7.2012) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο
Παναγιωτόπουλο».
16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων
παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα:
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών
2) Ασπίδα του ΔΑΥΙΔ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1) Σελίβειο Γηροκομείο Μεσολογγίου
2) Γηροκομείο της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ
Ίδρυμα «Στάλλειο − Γάτειο Γηροκομείο και Χρόνιων
Παθήσεων»
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 2240/31541
Χορήγηση νέων αδειών αλιείας
σε επαγγελματικά σκάφη.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 261/91 (ΦΕΚ 98/Α΄/1.7.1991) «Προ−
ϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών αλιείας σε επαγ−
γελματικά σκάφη», ιδίως το άρθρο 1 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 666/1966 (ΦΕΚ 160/Α΄/22.8.1966)
«Περί αδειών αλιευτικών σκαφών».
3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 2371/20−.12.2002 (L 358/
31.12.2002), περί «της διατήρησης και βιώσιμης εκμετάλ−
λευσης των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής».
4. Την ανάγκη στήριξης και ενίσχυσης των αλιέων με
αλιευτικά σκάφη τα οποία διαθέτουν άδεια αλιείας σκά−
φους σε ισχύ, με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα»
και κατέχουν άδεια σκάφους σε ισχύ ή εντάχθηκαν σε
πρόγραμμα στο πλαίσιο του Μέτρου 1.1. − Μόνιμη παύση
αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη χορήγηση νέων επαγγελματικών
αδειών αλιείας σκαφών, για αλιεία με αλιευτικά ερ−
γαλεία της παράκτιας αλιείας προκειμένου να καλυ−
φθεί μέρος της διαπιστωθείσας διαθέσιμης αλιευτικής
ικανότητας του αλιευτικού στόλου, στο πλαίσιο των
στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η συνολική
χωρητικότητα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 1.200
GT και η συνολική ισχύς σε 8.000 ΚW.
2. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται στους επαγγελμα−
τίες αλιείς, οι οποίοι:
α) Ήταν κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους
το οποίο διέθετε άδεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο
«βιντζότρατα», εντάχθηκε και διαλύθηκε στο πλαίσιο του
Μ.1.1. − Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του
Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013, με προσαυξημένο ποσοστό ενίσχυ−
σης, σε εφαρμογή του Σχεδίου Προσαρμογής Αλιευτικής
Προσπάθειας.
β) Είναι τέκνα ή/και εγγόνια ιδιοκτήτη επαγγελματικού
αλιευτικού σκάφους το οποίο διαθέτει άδεια σκάφους
σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και
δεσμεύεται να αφαιρέσει το εργαλείο αυτό από την
άδεια αλιείας του σκάφους.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Οι δικαιούχοι εκτός των προϋποθέσεων της παρα−
γράφου 2 της παρούσας, πρέπει να πληρούν επιπλέον
και τα παρακάτω κριτήρια:
α) Είναι ηλικίας από 25 ετών έως και 50 ετών με του−
λάχιστον δεκαετή ενασχόληση με την αλιεία.
β) Δεν είναι κάτοχοι άλλου επαγγελματικού αλιευτικού
σκάφους ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από
την υποβολή της αίτησης.
4. Οι άδειες αλιείας χορηγούνται σε σκάφη με τα εξής
χαρακτηριστικά:
α) ολικό μήκος μεγαλύτερο των έξι μέτρων (>6,00m)
έως και δέκα μέτρα (≤10,00m)
β) χωρητικότητα έως πεντέμισι GT (≤5,50 GT)
γ) ισχύς κινητήρα μικρότερη ή ίση των σαράντα KW
(≤ 40 KW)
5. Τα σκάφη στα οποία θα χορηγηθούν οι νέες άδειες
δεν θα πρέπει να έχουν ηλικία (μετρούμενη από το
έτος ναυπήγησης ή θέσης τρόπιδας) μεγαλύτερη των
δέκα (10) ετών.
6. Με την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμε−
νο θα προσκομίζονται και τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου της περιοχής
που διαμένει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος θα πρέπει
να λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν. 1361/1983 (ΦΕΚ 66/
Α΄/1983), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ
242/Α΄/1997) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ
21/Α΄/21.9.2011), ότι είναι επαγγελματίας ψαράς και ότι
έχει προϋπηρεσία στην αλιεία τουλάχιστον για μια δε−
καετία.
β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι δεν έχει ο ίδιος
στην πλοιοκτησία του άλλο σκάφος ούτε και σε ποσο−
στό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης.
γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, νόμιμα επι−
κυρωμένη.
δ) Φωτοτυπία Ατομικής Επαγγελματικής Άδειας Αλι−
είας, νόμιμα επικυρωμένη.
ε) Φωτοτυπία των εκκαθαριστικών της εφορίας για τα
τρία προηγούμενα έτη (οικονομικό έτος: 2012, 2011 και
2010). Για το οικονομικό έτος 2013 κατατίθενται φωτο−
τυπία του εντύπου Ε1.
7. Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των
οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας στη Διεύ−
θυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι δυο μήνες από την δη−
μοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημε−
ρομηνία πρωτοκόλλησης στην ανωτέρω Διεύθυνση) και
θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας.
8. Τα σκάφη των οποίων οι άδειες θα χορηγηθούν στο
πλαίσιο της παρούσας, δεν θα μπορούν να ενταχθούν
για την επόμενη δεκαετία σε προγράμματα χρηματο−
δότησης για μόνιμη παύση αλιευτικής δραστηριότητας.
9. Η μεταβίβαση των σκαφών, στα οποία έχει χορηγη−
θεί άδεια αλιείας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση,
επιτρέπεται να γίνεται μετά παρέλευση 5ετίας από την
ημερομηνία χορήγησης της άδειας και μόνο σε επαγ−
γελματίες αλιείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του
Π.Δ. 261/1991. Από τον περιορισμό των 5 ετών εξαιρού−
νται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω πραγματικής
αδυναμίας − ανικανότητας του πλοιοκτήτη για λόγους
υγείας, να εργασθεί επί του σκάφους.
10. Σε περίπτωση θανάτου του πλοιοκτήτη, εφαρμόζο−
νται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του Π.Δ. 261/1991.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

F
Αριθμ. 13223/11321
(4)
Καθορισμός του ωραρίου εργασίας σε 24ωρη βάση κα−
θώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων που εργάζονται στις ελεγκτικές υπη−
ρεσίες της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) Το Π.Δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
Β) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα αυτές
του άρθρου 280 παρ. 1 σύμφωνα με τις οποίες: «Οι
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες
των κρατικών Περιφερειών...».
Γ) Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1157/81
«Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του ΠτΔ «Περί καθιερώσε−
ως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων και
τροποποιήσεως διατάξεων αυτής» (ΦΕΚ 126 Α΄).
Δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου
23 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 95 Α΄) «Προσλήψεις στον δη−
μόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος κ.λπ.».
Ε) Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 3γ, της υπ’ αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692 απόφασης (ΦΕΚ 769/Β΄/27.6.2006)
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
ΣΤ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/4595/21.2.2007
(ΦΕΚ 293/Β΄/5.3.2007) απόφαση του Υπουργού Εσωτε−
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με την
οποία μεταβιβάστηκε στους Γενικούς Γραμματείς Πε−
ριφερειών η αρμοδιότητα να καθορίσουν με απόφα−
ση τους το ωράριο των εργαζομένων στις ελεγκτικές
υπηρεσίες των Ν.Α. σε 24ωρη βάση, καθώς και κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, βάσει αιτημάτων των
οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
Ζ) Τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/2010)
«Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης».
Η) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30536/20.2.2013 έγγραφο της
Περιφέρειας Αττικής (Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμι−
κού) με το οποίο ζητείται ο καθορισμός του ωραρίου
εργασίας σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων των παρακάτω ελε−
γκτικών υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής ως εξής:
1) Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλ−
λοντικής Υγιεινής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας,
Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων.
(Λόγω της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων και της
ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας).
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2) Διευθύνσεις Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
(Λόγω της διενέργειας αγορανομικών ελέγχων − δειγ−
ματοληψιών).
3) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
(Λόγω της ανάγκης να βρίσκεται σε ετοιμότητα για
την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στα
πλαίσια προστασίας της ζωής, υγείας και περιουσίας
των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες κα−
ταστροφές).
4) Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων.
(λόγω της λειτουργίας τους ως ελεγκτικές υπηρεσί−
ες σε ό,τι αφορά στην οδική κυκλοφορία, μετρήσεις,
έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας τους, σε υδραυλικά − λιμενικά και εγγει−
οβελτιωτικά έργα).
5) Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδο−
ποιίας (ΔΚΕΣΟ).
(Λόγω της λειτουργίας συνεργείων σήμανσης, φωτει−
νής σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού και διαγράμ−
μισης οδών σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες μέρες καθώς και για την αντιμετώπιση
έκτακτων καιρικών φαινομένων).
6) Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ).
(Λόγω της λειτουργίας της ως ελεγκτικής υπηρεσί−
ας σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της, σήμανσης, φωτεινής σημα−
τοδότησης και ηλεκτροφωτισμού αυτού).
7) Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ).
(Λόγω της λειτουργίας της ως ελεγκτικής υπηρεσίας
σε εργασίες κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών
και λιμενικών έργων).
8) Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
(Λόγω της διενέργειας ελέγχων για τη διασφάλιση
της υγείας και της ευζωίας των ζώων και την ανάγκη
προστασίας της δημόσιας υγείας),
καθώς και υπαλλήλων (που ανήκουν στον κλάδο ΔΕ
Οδηγών ή άλλου κλάδου για τους οποίους έχει εγκριθεί
η κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων) από
διαφορετικές υπηρεσίες που συμμετέχουν σε Μικτά
Κλιμάκια Ελέγχου που έχουν συσταθεί στην Περιφέρεια
Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέρ−
γειας ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου, για το έτος 2013.
Θ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης θα προκληθεί δαπάνη η οποία εκτιμάται να
φτάσει συνολικά τα τέσσερα εκατομμύρια εκατόν μία
χιλιάδες ευρώ (4.101.000,00 €) σε βάρος του Φ.072 και
των ΚΑΕ 0511 και 512 και θα καλυφθεί από τον προ−
ϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 της Περιφέρειας
Αττικής, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον καθορισμό του ωραρίου σε 24ωρη
βάση καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
των υπαλλήλων των παρακάτω ελεγκτικών υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής ως εξής:
1) Διευθύνσεις Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλ−
λοντικής Υγιεινής όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων
και Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Κοινωνικής Μέριμνας,

Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής
Περιφερειακών Ενοτήτων Νήσων.
(Λόγω της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων και της
ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας).
2) Διευθύνσεις Ανάπτυξης όλων των Περιφερειακών
Ενοτήτων.
(Λόγω της διενέργειας αγορανομικών ελέγχων − δειγ−
ματοληψιών).
3) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
(Λόγω της ανάγκης να βρίσκεται σε ετοιμότητα για
την αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στα
πλαίσια προστασίας της ζωής, υγείας και περιουσίας
των πολιτών από φυσικές, τεχνολογικές και άλλες κα−
ταστροφές).
4) Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων.
(λόγω της λειτουργίας τους ως ελεγκτικές υπηρεσί−
ες σε ό,τι αφορά στην οδική κυκλοφορία, μετρήσεις,
έργα συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου
αρμοδιότητας τους, σε υδραυλικά − λιμενικά και εγγει−
οβελτιωτικά έργα).
5) Διεύθυνση Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδο−
ποιίας (ΔΚΕΣΟ).
(Λόγω της λειτουργίας συνεργείων σήμανσης, φωτει−
νής σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού και διαγράμ−
μισης οδών σε 24ωρη βάση καθώς και τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες μέρες καθώς και για την αντιμετώπιση
έκτακτων καιρικών φαινομένων).
6) Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ).
(Λόγω της λειτουργίας της ως ελεγκτικής υπηρεσί−
ας σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης του οδικού
δικτύου αρμοδιότητας της, σήμανσης, φωτεινής σημα−
τοδότησης και ηλεκτροφωτισμού αυτού).
7) Διεύθυνση Κατασκευής Υδραυλικών Έργων (ΔΚΥΕ).
(Λόγω της λειτουργίας της ως ελεγκτικής υπηρεσίας
σε εργασίες κατασκευής και συντήρησης υδραυλικών
και λιμενικών έργων).
8) Διεύθυνση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής
και Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
(Λόγω της διενέργειας ελέγχων για τη διασφάλιση
της υγείας και της ευζωίας των ζώων και την ανάγκη
προστασίας της δημόσιας υγείας),
καθώς και υπαλλήλων (που ανήκουν στον κλάδο ΔΕ
Οδηγών ή άλλου κλάδου για τους οποίους έχει εγκριθεί
η κατ’ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων) από
διαφορετικές υπηρεσίες που συμμετέχουν σε Μικτά
Κλιμάκια Ελέγχου που έχουν συσταθεί στην Περιφέρεια
Αττικής, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διενέρ−
γειας ελέγχων καθ’ όλο το 24ωρο και τις Κυριακές και
τις εξαιρέσιμες ημέρες του χρόνου, για το έτος 2013.
2. Το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών θα απα−
σχολείται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι
ισχύουσες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
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