
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Καθορισμός αρμόδιου Φορέα για τη συντήρηση 
της Νέας Οδού Θορικού.

2 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 
συνολικού εμβαδού 7.048,00 στρ. στις περιοχές 
των Τοπικών Κοινοτήτων Χαρακοπιού, Υάμειας, 
Χρυσοκελαριάς, Βασιλιτσίου του Δήμου Πύλου- 
Νέστορος, Νομού Μεσσηνίας.

3 Τροποποίηση αποφάσεων περί μεταβίβασης αρ-
μοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δήμου Σερίφου για το έτος 
2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 64934/596 (1)
 Καθορισμός αρμόδιου Φορέα για τη συντήρηση 

της Νέας Οδού Θορικού.

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις», όπως τροποποιήθηκε.

2. Την παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 
162Α’/2.08.2006) «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το 
Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβά-
σεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

3. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα 
άρθρα 186 και 280 αυτού.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-

βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. Το άρ. 90 του π.δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

6. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

7. Το π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α’/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. 44403/20-10-2011 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β’/4.11.2011).

8. Την υπ’ αριθμ. 4422/ΕΟ/30-08-2007 (ΦΕΚ 1787/Β’/ 
06.09.2007) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει-
ας Αττικής «Καθορισμός των οδών του ν. Αττικής που η 
συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσι-
ών της Περιφέρειας Αττικής και των Νομαρχιών Αθηνών, 
Πειραιά, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής».

9. Την υπ’ αριθμ. 15869/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ – 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) 
με την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στην 
θέση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής.

10. Το υπ’ αριθμ. 6284/01-6-2018 (Αρ. Πρωτ. Α.Δ.Α. 
46602/454/5-6-18) έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης 
Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής με 
θέμα: «Καθορισμός αρμόδιου Φορέα για τη συντήρη-
ση της Νέας Οδού Θορικού», με συνημμένη την 410/16 
ομόφωνη Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου σχετική 
με το εν λόγω θέμα.

11. Το υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.11970/Φ2.2.1/17-02-2016 
έγγραφο του Υπ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥ-
ΩΝ με θέμα: «Επικαιροποίηση αποφάσεων καθορισμού 
αρμοδιοτήτων συντήρησης οδικού δικτύου».

12. Το υπ’ αριθμ. 8351/10-7-2018 έγγραφο της Δ/νσης 
Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας 
Αττικής με θέμα: «Καθορισμός αρμόδιου Φορέα για τη 
συντήρηση της Νέα Οδού Θορικού», με συνημμένα:

α) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/3016/20-07-2016 έγγρα-
φο του Υπ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
με θέμα: «Απάντηση σε αίτημα περί χαρακτηρισμού 
του οδικού τμήματος που παρακάμπτει δυτικά τον οικι-
σμό των Καλυβίων από τον Κόμβο του ιππικού Κέντρου 
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(χ.θ. 0+000) έως τη συνάντηση του τμήματος αυτού με 
την παλαιά χάραξη της Επ. Ο.23».

β) Τον εποπτικό χάρτη, στον οποίο απεικονίζονται 
τόσο η Ε.Ο.23 που ήδη συντηρείται από την Περιφέρεια 
όσο και η Νέα Οδός Θορικού της οποίας καθορίζεται, με 
την παρούσα, ο αρμόδιος Φορέας συντήρησης.

13. Το υπ’ αριθμ. 62150/573/18-7-2018 έγγραφο, με 
το οποίο διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Διοίκησης 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής η, νομοτύπως 
ληφθείσα όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρε-
σία, υπ’ αριθμ. 410/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής.

14. Το γεγονός ότι η Νέα Οδός Θορικού:
(α) Παρακάμπτει δυτικά τον οικισμό των Καλυβίων 

και εκτείνεται από τη χ.θ. 0+000 (που βρίσκεται σε από-
σταση 170 μέτρων από τον ισόπεδο κόμβο Λεωφόρου 
Λαυρίου– Ιππικού Κέντρου – Σκοπευτηρίου) έως τη χ.θ. 
5+802,40 (που βρίσκεται αμέσως μετά τη συμβολή της 
με την υφιστάμενη Επ.Ο.23)

(β) Εκτείνεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ανατολικής Αττικής (Π.Ε.Α.Α.)

(γ) Αποτελεί βελτίωση χάραξης της Επ.Ο.23, η οποία 
κατατάσσεται στο Πρωτεύον Επαρχιακό δίκτυο του 
Ν. Αττικής.

(δ) Αντικαθιστά το τμήμα της ανωτέρω διαδρομής της 
Επ.Ο.23 που διέρχεται μέσα από τα Καλύβια Θορικού για 
τη συντήρηση του οποίου, αρμόδια είναι η Περιφερειακή 
Ενότητα Ανατολικής Αττικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα παραπάνω (7) και (8) σχετικά.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη του κρα-
τικού προϋπολογισμού και επειδή:

Δεν έχει καθοριστεί ο Φορέας που θα αναλάβει τη συ-
ντήρηση της Νέας Οδού Θορικού και συγκεκριμένα το 
τμήμα της, όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση του, 
ως άνω (13) σχετ., αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της Περιφέρειας Αττικής ως αρμόδιου 
Φορέα συντήρησης της Νέας Οδού Θορικού που παρα-
κάμπτει δυτικά τον οικισμό των Καλυβίων και εκτείνε-
ται από τη χ.θ. 0+000 (που βρίσκεται σε απόσταση 170 
μέτρων από τον ισόπεδο κόμβο Λεωφόρου Λαυρίου – 
Ιππικού Κέντρου – Σκοπευτηρίου) έως τη χ.θ. 5+802,40 
(που βρίσκεται αμέσως μετά τη συμβολή της με την υφι-
στάμενη Επ.Ο.23) και τον ορισμό των Υπηρεσιών της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής ως αρμόδιων 
για τη συντήρησή της.

Με την παρούσα, συμπληρώνεται η, ως άνω, (8) σχε-
τική απόφαση, μόνο ως προς τη συντήρηση της Νέας 
Οδού Θορικού, όπως ήδη έχει περιγραφεί.
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Η απόφαση αυτή και ο συνοδευτικός εποπτικός χάρτης, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ   
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 Αριθμ. 157480 (2)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 

συνολικού εμβαδού 7.048,00 στρ. στις περιοχές 

των Τοπικών Κοινοτήτων Χαρακοπιού, Υάμειας, 

Χρυσοκελαριάς, Βασιλιτσίου του Δήμου Πύλου- 

Νέστορος, Νομού Μεσσηνίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.5 του ν.δ. 86/1969 

«περί Δασικού Κώδικος», όπως αυτές συμπληρώθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του ν.177/1975 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού 
Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 
757/Β΄/1985) κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα δι-
αχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 
1188/Β΄/1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/1998) και 
87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) κοινές αποφά-
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι-
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (ΦΕΚ 1495/Β΄/2009) 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ 
αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β΄/2012) 
κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια – και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α’/2010).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (ΦΕΚ 232/Α’/2010).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν.4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. 15870/15-5-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου 
Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./2017).

9. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 διαταγή Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

10. Την υπ’ αριθμ.99778/3949/7-9-2000 διαταγή Υπ. 
Γεωργίας «περί μέτρων απαγόρευσης κυνηγίου σε κα-
μένες περιοχές».

11. Την υπ’ αριθμ. 97637/4804/24-8-2007 διαταγή Υπ. 
Α. Α. και Τ. «Εξέταση προς έκδοση απαγόρευσης θήρας και 
αντίστοιχης Δ.Α.Δ. περιμετρικά των καμένων περιοχών».

12. Την υπ’ αριθμ. 97650/4865/29-8-2007 Εντολή 
Υπουργού Α. Α. και Τ. «Απαγόρευση θήρας και έκδοση 
Δ.Α.Δ. στις πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της χώρας».

13. Την υπ’ αριθμ. 160596/4511/30-8-2017 (ΑΔΑ: 
7ΛΑΑ4653Π8-ΠΞΛ) εγκύκλιο Υπ. Π. ΕΝ. «Ενέργειες που 
ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά στις εκτάσεις που 
διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας».

14. Το υπ’ αριθμ. 4838Φ.702.15/23-8-2017 έγγραφο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας με το οποίο επι-
σημαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή των Τ.Κ. Χρυσο-
κελαριάς και Υάμειας έχουν εκδηλωθεί πολλά συμβάντα 
πυρκαγιών [είκοσι ένα (21) συμβάντα από την έναρξη 
της αντιπυρικής περιόδου 2017 έως Αύγουστο 2017] 
και υπολογίζεται ότι έχουν καταστραφεί 500 περίπου 
στρέμματα δασικής έκτασης. Οι ανωτέρω πυρκαγιές εκ-
δηλώθηκαν εντός ευρύτερων εκτάσεων που είχαν στο 
παρελθόν καεί και έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες.

15. Την υπ’αριθμ. 1643/13-5-2005 απόφαση Δ/ντή 
Δασών Περιφέρειας Πελοποννήσου «περί καθορισμού 
χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων» με την οποία 
τροποποιήθηκαν οι αριθμ. 3997/21/9-6-2004 και αριθμ. 
1033/14/29-3-2005 αποφάσεις.

16. Την υπ’ αριθμ. 129942/25-6-2018 πρόταση του Δα-
σαρχείου Καλαμάτας για απαγόρευση θήρας ορισμένης 
χρονικής διάρκειας λόγω πυρκαγιών.

17. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο 
του Δασαρχείου Καλαμάτας προτείνεται η απαγόρευση 
θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας λόγω του ότι:

α) Από τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές στην ευρύτερη 
περιοχή των Τ.Κ. Χρυσοκελαριάς, Υάμειας, Βασιλιτσίου, 
Χαρακοπιού ιδίως το έτος 2017, υπέστησαν σοβαρές 
αλλοιώσεις οι βιότοποι όλων των ειδών της άγριας πα-
νίδας και ως εκ τούτου πρέπει να προστατευτούν και 
να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες προστασίας 
και ανάπτυξης της πανίδας της περιοχής προκειμένου 
να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η βιολογική και 
οικολογική σταθερότητα,

β) κρίνεται αναγκαίο να συμπεριληφθούν στην προς 
απαγόρευση περιοχή και άκαυτες περιοχές δασικές και 
μη δασικές εκτάσεις όπου θα βρουν καταφύγιο τα άγρια 
ζώα,

γ) είναι απαραίτητο να οριοθετηθεί η προτεινόμενη 
προς απαγόρευση περιοχή με σαφείς οριογραμμές επί 
του εδάφους προκειμένου να διευκολυνθεί ο έλεγχος της 
τήρησης της απαγόρευσης και να αποφευχθούν τυχόν 
αθέμιτες παραβάσεις των ορίων της.

18. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

19. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Μεσ-
σηνίας, αποφασίζουμε:

Α) Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων 
για τρία (3) έτη κυνηγετικά έτη [ήτοι 2018-2019, 2019-
2020, 2020-2021] και σε έκταση συνολικού εμβαδού 
7.048,00 στρ. στις περιοχές των Τ.Κ. Χρυσοκελαριάς, 
Υάμειας, Βασιλιτσίου, Χαρακοπιού του Δήμου Πύλου-
Νέστορος όπως αυτή περικλείεται με συνεχή κόκκινη 
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γραμμή και εμφανίζεται στο από 25-6-2018 προσαρτη-
μένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα ΓΥΣ κλίμακας 
1:30.000 [της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος] που 
συντάχθηκε από την δασολόγο του Δασαρχείου Καλαμά-
τας Θεοδώρα Ανδρινοπούλου και η οποία οριοθετείται 
ως εξής από Δυτικά προς Ανατολικά: «Από Υάμεια ακο-
λουθείται ο Δημοτικός Δρόμος Υάμειας – Χαρακοπιού 
μέχρι την Ποταμιά και συναντήσεως του Γεφυριού του 
ρέματος «Λίμνες». Στη συνέχεια ακολουθείται νότια και 
δυτικά το ρέμα «Λίμνες» μέχρι συναντήσεως αγροτικού 
δρόμου στη θέση «Χούνες» ο οποίος ακολουθείται μέχρι 
το κεντρικό χωματόδρομο που ενώνει την Χρυσοκελα-
ριά με την Υάμεια. Ακολουθείται νότια ο χωματόδρομος 
μέχρι την Χρυσοκελαριά. Στη συνέχεια ακολουθείται η 
άσφαλτος από Χρυσοκελαριά μέχρι τη θέση «Καμαράκι ή 
Παναγιάννη» όπου ακολουθείται νότια ο χωματόδρομος 
μέχρι το τέλος του, που συναντά την αρχή του ρέματος 
«Παπά το Ρέμα» - «Ψηλά Βράχια» στη θέση «Κουκουέρια» 
ελαιόκτημα ιδιοκτησίας Αγγελόπουλου Γεωργίου. Ακο-

λουθείται το εν λόγω ρέμα για 680 μέτρα περίπου μέχρι 
συναντήσεως αγροτικού δρόμου στη θέση «Αλωνάκι» 
ελαιόκτημα ιδιοκτησίας Γούλα Παναγιώτη και θέση «Βά-
τουρα» ελαιόκτημα ιδιοκτησίας Κατσούλια Θεόδωρου. 
Ακολουθείται ο αγροτικός δρόμος μέχρι συναντήσεως 
του Επαρχιακού δρόμου Βασιλιτσίου- Ακριτοχωρίου. 
Στη συνέχεια ακολουθείται ο επαρχιακός δρόμος προς 
Ακριτοχώρι μέχρι τη διασταύρωση προς οικισμό Άγιο 
Δημήτριο – Μπλανέϊκα. Ακολουθείται ο χωματόδρομος 
για Μπλανέϊκα και στη συνέχεια ο χωματόδρομος Μπλα-
νέϊκα έως Υάμεια».

Β) Όσο διάστημα διαρκεί η απαγόρευση κυνηγίου 
στην ανωτέρω περιοχή απαγορεύεται και η εκγύμναση 
κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή που ορίζει η αριθμ. 
1643/13-5-2005 απόφαση Δ/ντή Δασών Περιφέρειας 
Πελοποννήσου «περί καθορισμού χώρων εκγύμνασης 
κυνηγετικών σκύλων» με την οποία τροποποιήθηκαν οι 
αριθμ. 3997/21/9-6-2004 και αριθμ. 1033/14/29-3-2005 
αποφάσεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 1 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   
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 Αριθμ. 101894/7291 (3)
 Τροποποίηση αποφάσεων περί μεταβίβασης αρ-

μοδιοτήτων σε θέματα Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 159, 160 και 242 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

β) Του π.δ.130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α’/27-12-2010) «Ορ-
γανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» όπως τρο-
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 (ΦΕΚ 
1666/τ.Β’/10-8-2015) και 92066/27-12-2016 (ΦΕΚ 4343/
τ.Β’/30-12-2016) αποφάσεις του ασκούντα καθήκοντα 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

2. Την αριθ. 29315/2690/17-3-2017 (ΦΕΚ 1014/τ.Β’/ 
24-3-2017) απόφαση περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στην Αντιπεριφερειάρχη Παπαβασιλείου Μαριετούλα και 
εξουσιοδότηση υπογραφής με Εντολή Περιφερειάρχη 
σε Περιφερειακούς Συμβούλους, όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 153576/12215/19-12-2017 (ΦΕΚ 4726/τ.Β’/
29-12-2017) απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τις αριθ. 29315/2690/17-3-2017 (ΦΕΚ 
1014/τ.Β’/24-3-2017) και αριθ. 153576/12215/19-12-2017
(ΦΕΚ 4726/τ.Β’/29-12-2017) αποφάσεις και μεταβιβάζου-
με τις κάτωθι αρμοδιότητες ως εξής:

Α) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Διακογεωργίου Κάλ-
λιστο του Βασιλείου τις αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτι-
σμού για τις ΠΕ Δωδεκανήσου (άρθρο 28 παρ.3β του π.δ. 
130/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Β) Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Νικολή Νικόλαο του 
Μιχαήλ τις αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού για τις 
ΠΕ Δωδεκανήσου (άρθρο 28 παρ.3β του π.δ. 130/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Γ) Στην Περιφερειακή Σύμβουλο Πάπιτση Χρηστιάννα 
του Γεωργίου τις αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού για 
τις ΠΕ Κυκλάδων (άρθρο 29 παρ.3β του π.δ. 130/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Οι αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού για τις ΠΕ Δω-
δεκανήσου (άρθρο 28 παρ. 3α του π.δ. 130/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), εξακολουθούν να ασκούνται 
από την Αντιπεριφερειάρχη Παπαβασιλείου Μαριετού-
λα σύμφωνα με την αριθ. 29315/2690/17-3-2017 (ΦΕΚ 
1014/τ.Β’/24-3-2017) απόφαση.

Οι αρμοδιότητες σε θέματα Αθλητισμού για τις ΠΕ 
Κυκλάδων (άρθρο 29 παρ.3β του π.δ. 130/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), εξακολουθούν να ασκού-
νται από τον Αντιπεριφερειάρχη Λεονταρίτη Γεώργιο 
σύμφωνα με την αριθ. 153576/12215/19-12-2017 (ΦΕΚ

4726/τ.Β/29-12-2017) απόφαση.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των προσώπων 

προς τα οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες με την 

παρούσα απόφαση, οι μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες 
ασκούνται από τον Περιφερειάρχη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 31 Ιουλίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ   
 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 73/2018 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-

βή υπαλλήλων ΙΔΟΧ Δήμου Σερίφου για το έτος 

2018.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
2. Το άρθρο 45 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την 

τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκε-
ντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
(ΦΕΚ 85 Α’/11-4-2012).

3. Τον ΟΕΥ του Δήμου.
4. Την με αριθ. οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο 

του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Τις διατάξεις του αρθ.48 του ν.3584/2007 «Κώδικας 

κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων» ΦΕΚ 143/Α΄/2007
6. Την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου 

έτους 2018 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι πιο κάτω πι-
στώσεις στους αντίστοιχους ΚΑ με τίτλο:

• Κ.Α 10.6012.01 ποσό 5000
• Κ.Α. 25.6012.02 ποσό 3000.
7. Την έλλειψη του προσωπικού του Δήμου
8. Την ανάγκη εργασίας πέραν του κανονικού ωραρί-

ου, ήτοι κατά τις απογευματινές ώρες, καθώς και προς 
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας απασχό-
λησης των Ι.Δ.Ο.Χ υπαλλήλων του Δήμου, κατά το έτος 
2018, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες και 
έκτακτες ανάγκες λόγω της τουριστικής κίνησης.

9. Τις διατάξεις του αρθ.58 παρ.1 περ.δ του ν.3852/2010 
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης “Πρόγραμμα Καλλικράτης”» 
ΦΕΚ 87/Α’/2010, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας και υπερωριακή εργασία πέραν της 
υποχρεωτικής για την αντιμετώπιση εξαιρετικών υπη-
ρεσιακών αναγκών στους υπαλλήλους με σύμβαση ΙΔΟΧ 
στα όρια που καθορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 για το έτος 2018.

Α. Υπηρεσία καθαριότητας - ύδρευσης αποχ/σης κ.λπ. 
υπηρεσιών ΚΑ 25.6012.02

ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΡ. 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 2 20/μηνα

ΥΕ 16 2 20/ μηνα
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Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν 
δύναται να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ανά 
υπάλληλο ανά εξάμηνο.

Ο αριθμός των υπαλλήλων και των ωρών καθορίζεται 
στα όρια των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη η οποία 
βαρύνει τους Κ.Α. 25.6012.02 ποσό 3000 του προϋπολο-

γισμού του έτους 2018 και δεν θα υπερβαίνει κατά μήνα 
το 1/12 των εγγεγραμμένων πιστώσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σέριφος, 1 Αυγούστου 2018

Ο Δήμαρχος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02041512109180008*
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