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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7980/Γ2 (1)
 Τροποποίηση−συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/ 

17.09.2008 υπουργικής απόφασης «Αναθέσεις μαθη−
μάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» 
(ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 18 παρ. 1 περ. στ. του Ν. 3475/2006 «Οργάνωση 
και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαί−
δευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 (παρ. 1, 3, 8, 9 και 12) 
Ν. 1566/1985 και 16 παρ. 17 εδ. γ του Ν. 1586/1986 και τις 
κατ’ εξουσιοδότησή τους εκδοθείσες κανονιστικές πρά−
ξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, με τις οποίες 
συστάθηκαν και μετονομάσθηκαν κατηγορίες, κλάδοι και 
ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

3. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 υπουργική απόφαση 
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. 
και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 140990/Γ2/03.11.2008 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2298 Β΄), σύμφωνα με την οποία στους εκπαι−
δευτικούς του κλάδου ΤΕ01 «δύναται να ανατίθενται τα 
εργαστήρια ως πρώτη (Α΄) ανάθεση, σύμφωνα με τα μέχρι 
τώρα ισχύοντα».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) με τις οποίες 
το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ασκεί τις 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες του καταργηθέντος Παιδαγω−
γικού Ινστιτούτου, καθώς και το γεγονός ότι το Ι.Ε.Π. επι−
βεβαιώνει επαναλαμβανόμενα την αδυναμία διατύπωσης 
γνώμης «λόγω του μη ορισμού ομάδων εργασίας οι οποίες 
θα ήταν αρμόδιες να εισηγούνται για ειδικά εκπαιδευτι−
κά θέματα», όπως προκύπτει από το με αρ. 3127/12.11.2012 
έγγραφό του.

6. Την ανάγκη τροποποίησης των αναθέσεων διδασκα−
λίας μαθημάτων για την καλύτερη διαχείριση του ήδη 
υπηρετούντος μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού κλάδου 
ΤΕ01 προς κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών, ενόψει μάλιστα 
και των υφισταμένων δημοσιονομικών συνθηκών.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 76051/Η/04.07.2012 κοινής 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Θεόδωρο Πα−
παθεοδώρου» (ΦΕΚ 2091 Β΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις 
διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιείται−συμπληρώνεται η υπουργική απόφαση 
118842/Γ2/17.09.2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄), ως ακολούθως:

α) Τα μαθήματα τα οποία στην υπουργική απόφαση 
118842/Γ2/17.09.2008 προβλέπεται να διδάσκονται ως δεύ−
τερη (Β΄) ανάθεση από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου 
ΤΕ01 ορίζονται ως πρώτη (Α΄) ανάθεση για τους εκπαι−

3283



3284 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

δευτικούς του κλάδου αυτού, εφόσον αυτοί υπηρετούν ως 
μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, με προτεραιότητα διδασκαλίας, εντός αυτής της 
κατηγορίας εκπαιδευτικών, καθοριζόμενη από την αντι−
στοιχία της κάθε ειδικότητας του κλάδου ΤΕ01 προς τα 
διδασκόμενα μαθήματα.

β) Σε κάθε ειδικότητα εκπαιδευτικών της προπεριγρα−
φείσας κατηγορίας του κλάδου ΤΕ01 που διδάσκει τα πα−
ραπάνω μαθήματα ως πρώτη (Α΄) ανάθεση σε τομείς−ειδι−
κότητες των ΕΠΑ.Λ. και ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ. ορίζονται, 
επιπλέον, ως δεύτερη (Β΄) ανάθεση τα υπόλοιπα μαθήματα 
ανάθεσης του ανωτέρω κλάδου, συναφή με την ειδικότητα 
τους, στους ίδιους αυτούς τομείς και ειδικότητες.

2. Η υπ’ αριθμ. 140990/Γ2/03.11.2008 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2298 Β΄), με την οποία είχε τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 
118842/Γ2/17.09.2008 υπουργική απόφαση, καταργείται.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17.09.2008 
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Ιανουαρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

F
(2)

    *Σύσταση θέσης του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. με ειδικότη−
τα ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, στο Κ.Υ. ΕΥΟΣΜΟΥ του 
Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ». 

 Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π./7420/27.12.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 58 του Ν. 
3918/2011, του υπ’ αριθμ. 2ο πρακτικό του ΚΕ.Σ.Υ. και το υπ’ 
αριθμ. 1η/18.1.2012 πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβουλίου 
προσλήψεων−κρίσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑ−
ΝΙΚΟΛΑΟΥ», μετατάσσεται η ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 
του Νικολάου από μόνιμο υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ ΙΑΤΡΙ−
ΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ με Βαθμό Δ΄ του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», 
σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του Κλάδου Ιατρών 
Ε.Σ.Υ. με Ειδικότητα ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, στο Κ.Υ. 
ΕΥΟΣΜΟΥ του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», και κατατάσ−
σεται στον Βαθμό Επιμελητή Β΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υ.Υ. 8179/24.12.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1401/Γ΄/31.12.2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

  ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(3)

    *Σύσταση θέσης του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. με ειδικότητα 
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ». 

 Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π./ 36003/27.12.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και του Υπουργού Υγείας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 58 του
Ν. 3918/2011, του υπ’ αριθμ. 4ο πρακτικό του ΚΕ.Σ.Υ. και το 

υπ’ αριθμ. 1η/13.3.2012 πρακτικό Συνεδρίασης του Συμβου−
λίου προσλήψεων−κρίσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», 
μετατάσσεται η ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΑΝΔΡΕΑ από μόνιμο 
υπάλληλο του Κλάδου ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ,  με Βαθμό 
Γ΄ του Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση 
του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. με ειδικότητα ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣ−
ΤΙΚΗΣ, στο Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», και κατατάσσεται στον βαθμό 
Επιμελητή Β΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υ.Υ. 8179/24.12.2012).  
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1401/Γ΄/31.12.2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(4)

    *Σύσταση θέσης του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. με ειδικότη−
τα ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, στο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνστα−
ντοπούλειο». 

 Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π./19974/27.12.2012 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Υγείας, του Υπουργού Διοικητι−
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 58 του 
Ν. 3918/2011,του υπ’ αριθμ. 4ο πρακτικού του ΚΕ.Σ.Υ. και 
του υπ’ αριθμ. 28ο/22.2.2012 πρακτικό Συνεδρίασης του 
Συμβουλίου προσλήψεων−κρίσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.
Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», μετατάσσεται ο ΦΑΓΚΡΕ−
ΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Λουκά από μόνιμο υπάλληλο του 
Κλάδου ΤΕ Φυσιοθεραπευτριών,  με Βαθμό Δ΄ του Γ.Ν.
Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο», σε συνιστώμενη προσωπο−
παγή θέση του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. με Ειδικότητα ΑΚΤΙ−
ΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ, στο Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο» 
και κατατάσσεται στον Βαθμό του Επιμελητή Β΄. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υ.Υ. 8179/24.12.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1401/Γ/31.12.2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(5)

    *Σύσταση θέσης του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. με ειδικότητα 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ − ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, στο Γ.Ν. ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ. 

 Με την αριθμ. Υ10α/Γ.Π./ 22067/27−12−2012 κοινή υπουρ−
γική απόφαση των Υπουργών Υγείας,  του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρ. 58 του Ν. 3918/2011, του υπ’ αριθμ. 3ο πρακτικού 
του ΚΕ.Σ.Υ. και του υπ’ αριθμ. 1ο/8.2.2012 πρακτικό Συνε−
δρίασης του Συμβουλίου προσλήψεων−κρίσεων ιατρών 
Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μετατάσσεται η ΦΑΣΟΥΛΑ−
ΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ από μόνιμο υπάλληλο του 
Κλάδου ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,  με Βαθμό Γ΄ του Γ.Ν. − 
Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση του 
κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. με ειδικότητα ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ − 
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ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, στο Γ.Ν. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ και κατατάσ−
σεται στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. στο Υ.Υ. 8179/24.12.2012).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1401/Γ/31.12.2012.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(6)

    Πολιτογράφηση ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΑΚΗΣ ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗ.

    1. Με την Φ.19834/2012/0039573/09.01.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α) γίνεται αποδεκτή η από 
31.01.2012 αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της 
Ελληνικής ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΙΑΚΗΣ ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗ, κατό−
χου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) 
με αριθμό Α491589, που γεννήθηκε στην ΕΛΛΑΔΑ την 
17.09.1993 και κατοικεί στο Δήμο Αμαρουσίου.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ

F
(7)

*Μεταφορά θέσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.

    Με την υπ’ αριθμ. 632/07.12.2012 απόφαση του Δημάρχου 
Παλαιού Φαλήρου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 79, 101 και 181 του Ν. 3584/ 2007, του άρθρου 
35 § 5 του Ν. 4024/2011, του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011, 
κατόπιν της υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/ 21888/29.10.2012 εγκρι−
τικής απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Αθηνών (υπ' αρ. 03/2012 πρακτικό), του Α΄ Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αρ. 06/2012 πρακτικό) και του 
Προέδρου του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Ν. Αττι−
κής (υπ’ αρ. 693/14.02.2012 απόφαση) και τις διατάξεις του 
άρθρου 280 του Ν. 3852/ 2010, μετατάσσεται ο υπάλληλος 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σπυρίδωνα, κλάδου ΔΕ Οδηγών, 
με βαθμό Ε΄, από τον Ειδικό Διαβαθμιδικού Συνδέσμου 
Ν. Αττικής στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου, με ταυτόχρονη 
μεταφορά της θέσης του. 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Παλαιού Φαλήρου 
21106/23.07.2012). 

(Αριθμ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής οικ.56546/ 
49483/13.12.2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1382/Γ΄/31.12.2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

F
(8)

*    Μεταφορά θέσης στο Δήμο Κιλελέρ.

  Με την αριθμ. 24681/5.12.2012 απόφαση του Δημάρχου 
Κιλελέρ Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−

ξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 
35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011,  την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/
οικ.17931/29.10.2012 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,  το υπ’ αριθμ. 
3/26.3.2012 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ−
λήλων ΟΤΑ Ν. Λάρισας και με τη σύμφωνη γνώμη του 
Δημάρχου Φαρσάλων (αριθμ. απόφασης 85/7.3.2012), με−
τατάσσεται ο Χρήστος Μπακρατσάς του Κων/νου κατη−
γορίας ΠΕ κλάδου Οικονομικού−Λογιστικού με βαθμό Ε΄, 
από το Δήμο Φαρσάλων Ν. Λάρισας στο Δήμο Κιλελέρ Ν. 
Λάρισας με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής θέσης 
που κατέχει επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

(Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κιλελέρ 5564/19.3.2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας 22469/259470/27.12.2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 11/Γ΄/10.1.2013 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
F

    Αριθμ. 1223/125 (9)
Ανάθεση καθηκόντων: α) Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 

Μεγαλόπολης και β) Ληξιάρχου Δημοτικής Ενότητας 
Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 

«Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 9 παρ. 15 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ. Α΄/15.6.1995).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107Α΄/30.5.1997) «διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 280 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87/τ. Α΄/7.6.2010).

4. Την αριθμ. Φ. 127080/57460/21.12.2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης «Υποδιαίρεση ληξιαρχικής Περιφέρειας 
Δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ σύμφωνα με 
το Ν. 3852/2010» (ΦΕΚ 1984/τ. Β΄/22.12.2010).

5. Την αριθμ. ΓΓ15650/1253/1.3.2011 (ΦΕΚ 480/τ. Β΄/ 29.3.2011) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Με−
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα” στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Δι−
εύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου − Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Την αριθμ. 65/2010 (αριθμ. Φ127080/57510/31.12.2010) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών βιβλίων 
των νέων δήμων που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ με 
το Ν. 3852/2010».

7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Μεγαλόπολης που συστάθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010 αποτελείται από τρεις (3) 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και υποδιαιρείται σε 
τρεις (3) ληξιαρχικές περιφέρειες.

8. Την αριθμ. 1678/19.12.2012 απόφαση του Δημάρχου 
Μεγαλόπολης με την οποία προτείνει την ανάθεση κα−
θηκόντων: 
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α) Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας 
Μεγαλόπολης στη δημοτική υπάλληλο Κούτσουρα Αθα−
νασία του Ηλία κλάδου ΔΕ Διοικητικού και 

β) Ληξιάρχου για το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας 
Γόρτυνος στη δημοτική υπάλληλο Σαφλαγιούρα Άννα του 
Αθανασίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού, αποφασίζουμε:

1. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για 
το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης του 
Δήμου Μεγαλόπολης στη μόνιμη υπάλληλο Κούτσουρα 
Αθανασία του Ηλία κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

2. Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων, Ληξιάρχου για το 
Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου 
Μεγαλόπολης στη μόνιμη υπάλληλο Σαφλαγιούρα Άννα 
του Αθανασίου κλάδου ΔΕ Διοικητικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 11 Ιανουαρίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 1 (10)

Υπερωριακή εργασία για το έτος 2013 τακτικού 
προσωπικού Δήμου Νεμέας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.  3463/2006 κωδικοποίησης σε 

ενιαίο κείμενο νόμου, με τίτλο Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν. 3584/2007 «Κώδικας 
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδο−
τικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό−
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

4. Το γεγονός ότι στο δήμο Νεμέας υπηρετούν τριάντα 
ένας (31) τακτικοί και οκτώ (8) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν 
ισάριθμες θέσεις που αναφέρονται στον Οργανισμό Εσω−
τερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου.

5. Τις εξαιρετικές, απρόβλεπτες και έκτακτες υπηρεσι−
ακές ανάγκες των Υπηρεσιών Οικονομικών − Διοικητικών, 
Καθαριότητας − ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης − άρδευσης − 
αποχέτευσης και Τεχνικών Έργων του Δήμου, που θα προ−
κύψουν κατά το τρέχον έτος 2013 όπως:

α) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλου ληξιαρχείου και 
υπαλλήλων που τηρούν τα πρακτικά συνεδριάσεων Δημο−
τικού Συμβουλίου και Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και 
απασχόληση του Διοικητικού προσωπικού για έκτακτες και 
απρόβλεπτες υποχρεώσεις της υπηρεσίας, 

β) Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού καθαριότητας 
που θα προκύψει από καταιγίδες, πλημμύρες, πυρκαγιές 
και συμβάντα που δεν μπορούν να προβλεφθούν και 

γ) Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ύδρευσης για 
αντιμετώπιση έκτακτων διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης και 
άρδευσης και έκτακτων βλαβών στα αντλιοστάσια του Δήμου,

δ)υπερωριακή απασχόληση προσωπικού υπηρεσίας τε−
χνικών έργων για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρό−
βλεπτων προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν κατά 
την εκτέλεση έργων του Δήμου, αποφασίζει:

Καθορίζουμε υπερωριακή απασχόληση απογευματινή, 
νυκτερινή καθώς και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων 
(αργιών), πέραν της υποχρεωτικής για το έτος 2013 και 

μέχρι είκοσι (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως ως εξής:
1. Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες για το τακτικό 

προσωπικό
Υπερωριακή απογευματινή εργασία πέραν του κανονικού 

ωραρίου  Κλάδου ΠΕ1 τρεις (3) υπάλληλοι, για την αντιμε−
τώπιση των πάσης φύσεως διοικητικών εργασιών που θα 
προκύψουν και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν εντός του 
ωραρίου εργασίας όπως και η υπερωριακή απασχόληση 
πρακτικογράφων και ληξιάρχου.

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε απο−
γευματινό ωράριο πέραν του κανονικού η υπερωριακή ερ−
γασία δεν θα υπερβαίνει για όλο το έτος, τις 240 ώρες για 
τον ληξίαρχο, τις 200 ώρες για τον πρακτικογράφο του 
Δημ. Συμβουλίου και τις 140 ώρες για τον πρακτικογράφο 
των Συμβουλίων τοπικών Κοινοτήτων και η προκαλούμενη 
δαπάνη ύψους 3.463,00 € θα καλυφθεί από τον προϋπολο−
γισμό οικονομικού έτους 2013 (Κ.Α. 10−6012.001, 10−6051.001).

2. Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για 
το τακτικό προσωπικό

Υπερωριακή απογευματινή εργασία πέραν του κανονικού 
ωραρίου Κλάδου ΔΕ29 ένας (1) υπάλληλος και κλάδου ΥΕ16 
τέσσερις (4) υπάλληλοι. 

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που θα προ−
κύψουν από έντονα καιρικά φαινόμενα καθώς και για την 
προσφορά του προσωπικού στην κατάσβεση πυρκαγιών. Οι 
παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε απογευμα−
τινό ωράριο πέραν του κανονικού η υπερωριακή εργασία 
δεν θα υπερβαίνει για όλο το έτος, τις 240 ώρες για κάθε 
έναν υπάλληλο και η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 4.835,00 
€ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2013 (Κ.A. 20−6012.001, 20−6051.001, 20−6051.002).

3. Υπηρεσίες ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης για 
το τακτικό προσωπικό

Υπερωριακή απογευματινή εργασία πέραν του κανονικού 
ωραρίου ένας (1) υπάλληλος και κλάδου ΥΕ16.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που θα προ−
κύψουν για την επισκευή των δικτύων ύδρευσης και άρ−
δευσης του Δήμου καθώς και για την λειτουργία των 
αντλιοστασίων του Δήμου. Οι παραπάνω εργασίες θα 
πραγματοποιηθούν σε απογευματινό ωράριο πέραν του 
κανονικού δεν θα υπερβαίνουν για όλο το έτος, τις 240 
ώρες και η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 925,00 € θα κα−
λυφθεί από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 
(Κ.Α. 25−6012.001, 25−6051.001, 25−6051.002).

4. Υπηρεσίες τεχνικών έργων για το τακτικό προσωπικό
Υπερωριακή απογευματινή εργασία πέραν του κανονικού 

ωραρίου Κλάδου ΠΕ3 ένας (1) υπάλληλος, κλάδου ΠΕ5 ένας 
(1) υπάλληλος και κλάδου ΠΕ6 ένας (1) υπάλληλος.

Για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως έκτακτων και 
απρόβλεπτων προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν 
κατά την εκτέλεση έργων και δεν είναι δυνατόν να καλυ−
φθούν εντός του ωραρίου εργασίας.

Οι παραπάνω εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε απο−
γευματινό ωράριο πέραν του κανονικού δεν θα υπερβαί−
νουν για όλο το έτος, τις 60 ώρες για κάθε έναν υπάλληλο 
και η προκαλούμενη δαπάνη ύψους 1.075,00 € θα καλυφθεί 
από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 (Κ.A. 30−
6012.001, 25−6051.004).

Η παραπάνω απόφαση να κοινοποιηθεί στον Αντιδήμαρ−
χο αρμόδιο προσωπικού του Δήμου, το τμήμα προσωπικού 
και την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νεμέα, 2 Ιανουαρίου 2013
Ο Δήμαρχος

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΟΣ  
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