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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 27473 οικ. Φ108.3 (1)
Υπερωριακή απασχόληση, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες 

καθώς και ημερήσια εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες για το εποχικό πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβα−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 

Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε με το άρ−
θρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1, παρ. 2α του Ν. 2469/87. 

β. Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/95.

γ. Του Ν. 2612/98 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο 
Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α΄/ 
25−5−1998).

δ. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 «Μισθολογικές ρυθμίσεις 
και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α΄ 297).

ε. Του Π.Δ. 410/88 «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. 
και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.». 

στ. Του άρθρου 23 του Π.Δ. 210/92 (Φ.Ε.Κ. 99 τ.Α΄ 16−
6−92) «Κωδικοποίηση διατάξεων Π.Δ. του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος». 

ζ. Της υπ’ αριθμ. 33/30−5−1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθ. 88/2−8−95 Π.Υ.Σ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του Ν. 470/97 (Α΄ 109) από 30−5−97).

η. Της υπ’ αριθμ. 2026439/3480/0022/30−5−97 (Β΄ 462) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Τη ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/23/3334/02−05−11 απόφαση της 
Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του άρ−
θρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/06, με την οποία εγκρίθηκε η πρό−
σληψη πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.386) ατόμων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
διάρκειας έως έξι μηνών (6), προκειμένου να επικουρούν 
τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στα καθήκοντά τους 
και ειδικότερα στην κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών 
κατά την αντιπυρική περίοδο έτους 2011.

3. Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσωπι−
κό με ειδικότητες: α) εργάτες πυρόσβεσης – διάσωσης, 
β) οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, γ) πυροφύλακες, 
δ) εργάτες και οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων 
τμημάτων, συνολικού αριθμού 5.386 ατόμων, με σύμ−
βαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
που προσελήφθη το έτος 2003 για πέντε (5) συνεχείς 
αντιπυρικές περιόδους και επεκτάθηκε για άλλες πέντε 
(5), υποχρεούται λόγω της ειδικής φύσεως του πυρο−
σβεστικού έργου και των αυξημένων υπηρεσιακών και 
εκτάκτων αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά, να 
εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις Κυ−
ριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως 
πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, με την ειδικότη−
τα του εργάτη πυρόσβεσης – διάσωσης, πυροφύλακα, 
εργάτη Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων, και 
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του οδηγού πυροσβεστικού οχήματος, συνολικού αριθ−
μού 5.386 ατόμων για το χρονικό διάστημα αναδρομικά 
ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας και έως 
τη λύση της σύμβασής τους, ως ακολούθως:

1.1 Μέχρι δέκα (10) ώρες συνολικά ο καθένας από τους 
εργάτες πυρόσβεσης – διάσωσης, πυροφύλακες, εργά−
τες Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων των 5ης 
ΕΜΑΚ, 3ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ Βόλου, ΔΠΥ Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξαν−
δρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, 
Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. Χίου και οδηγούς πυροσβε−
στικών οχημάτων για όλη τη χρονική διάρκεια απασχόλη−
σής τους. (Σύνολο 48.250 ώρες για 4.825 άτομα).

1.2 Μέχρι ενενήντα (90) ώρες συνολικά ο καθένας από 
τους εργάτες Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημά−
των της 1ης ΕΜΑΚ, 2ης ΕΜΑΚ, 6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και 
Π.Υ. Τριπόλεως για όλη τη χρονική διάρκεια απασχόλη−
σής τους. (Σύνολο 60.750 ώρες για 675 άτομα).

2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ−
γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου του ανωτέρω προσωπικού, συνολικού αριθμού 
5.386 ατόμων για το χρονικό διάστημα αναδρομικά ενός 
(1) μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη 
λύση της σύμβασής τους, ως ακολούθως:

2.1 Μέχρι εκατόν εξήντα πέντε (165) ώρες για τους 
εποχικούς πυροσβέστες που υπηρετούν στα Αερομετα−
φερόμενα Πεζοπόρα Τμήματα της 1ης ΕΜΑΚ, 2ης ΕΜΑΚ, 
6ης ΕΜΑΚ, 7ης ΕΜΑΚ και Π.Υ. Τριπόλεως για όλη τη 
χρονική διάρκεια απασχόλησής τους. (Σύνολο 97.680 
ώρες για 592 άτομα). 

2.2 Μέχρι εκατόν πέντε (105) ώρες για τους εποχι−
κούς πυροσβέστες με ειδικότητα πυροφύλακα, εργάτη 
πυρόσβεσης−διάσωσης, οδηγού πυροσβεστικών οχημά−
των, για τις Υπηρεσίες που στελεχώνουν περιπολικά 
οχήματα τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη βάση καθώς 
και τους εργάτες των Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων 
Τμημάτων των 5ης ΕΜΑΚ, 3ης ΕΜΑΚ, ΒΙΠΕ Βόλου, ΔΠΥ 
Κέρκυρας, Π.Υ. Αλεξανδρούπολης, Π.Υ. Αργοστολίου, Π.Υ. 
Κοζάνης, Π.Υ. Μυτιλήνης, Π.Υ. Ρόδου, Π.Υ. Σάμου και Π.Υ. 
Χίου για όλη τη χρονική διάρκεια απασχόλησής τους 
(Σύνολο 223.125 ώρες για 2.125 άτομα).

2.3 Μέχρι σαράντα πέντε (45) ώρες για εποχικούς 
πυροσβέστες με ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης−διάσω−
σης, οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και πυρο−
φύλακα, για τις Υπηρεσίες οι οποίες δεν στελεχώνουν 
περιπολικά οχήματα σε 24ωρη βάση αλλά καθίσταται 
αναγκαία η εργασία αυτών κατά τις νυχτερινές ώρες 
εργάσιμων ημερών για την κάλυψη έκτακτων επιχειρη−
σιακών αναγκών για όλη τη χρονική διάρκεια απασχό−
λησής τους (Σύνολο 121.500 ώρες για 2.700 άτομα).

3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυρι−
ακές και εξαιρέσιμες ημέρες για όλους τους εποχικούς 
πυροσβέστες, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου αναδρομικά ενός (1) μηνός από τη δημοσίευ−
ση της παρούσας και έως τη λύση της σύμβασής τους, 
μέχρι ογδόντα δύο (82) ώρες συνολικά ο καθένας για 
όλη τη χρονική διάρκεια απασχόλησής τους. (Σύνολο 
441.652 ώρες για 5.386 άτομα). 

4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 5.386 άτομα που 
θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές 
και εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται 
στις εννιακόσιες ενενήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσιες 
ενενήντα εννέα (995.499 ώρες) ώρες. 

5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας, ημερήσιας 
εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι 995.499 ώρες 

συνολικά για 5.386 εποχικούς πυροσβέστες και ανέρχονται 
στο ποσό των 3.261.405,81 ευρώ, θα καλυφθούν από τις πι−
στώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος με Ε.Φ. 
43−120 υπό ΚΑΕ 0511 και 0512 οικονομικού έτους 2011.

6. Κατόπιν Προτάσεως του Αρχηγού του Π.Σ. και 
απόφασης του κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολί−
τη, δύναται να γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ορί−
ου των προβλεπομένων ωρών, για κάλυψη εκτάκτων 
υπηρεσιακών αναγκών, με την προϋπόθεση η δαπάνη 
να βρίσκεται εντός των διαθέσιμων πιστώσεων στους 
συγκεκριμένους ΚΑΕ τους εκτελούμενου Προϋπολογι−
σμού Π.Σ. έτους 2011.

7. Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει αναδρομικά ένα 
(1) μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Ιουνίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ 
F

   Αριθμ. 17190/14056 (2)
Καθιέρωση λειτουργίας πέραν του κανονικού ωραρί−

ου της Υπηρεσίας Καθαριότητας − Ηλεκτροφωτι−
σμού και της Υπηρεσίας Κήπων του Δήμου Λυκό−
βρυσης − Πεύκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α΄/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 36 του 
Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 
και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α΄/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 108/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Λυκόβρυσης − Πεύκης περί καθιέρωσης λειτουρ−
γίας πέραν του κανονικού ωραρίου των υπηρεσιών του 
Δήμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε: α) την καθιέρωση λειτουργίας σε 24ωρη 
βάση καθώς και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και Κυ−
ριακές της Υπηρεσίας καθαριότητας − ηλεκτροφωτι−
σμού και της Υπηρεσίας κήπων του Δήμου και β) την 
καθιέρωση εργασίας σε βάρδιες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες της Υπηρεσίας καθαριότητας −ηλεκτροφωτισμού 
και της υπηρεσίας κήπων του Δήμου, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 108/2011 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λυκόβρυσης − Πεύκης λόγω της 
ιδιαίτερης φύσεως της εργασίας και για λόγους δημο−
σίου συμφέροντος (δημόσια υγεία).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 11.000,00 € περίπου σε βάρος του προϋπο−
λογισμού του Δήμου, που θα βαρύνει του Κ.Α. 20.6011.0001 
και 20.621.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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    Αριθμ. 5522 (3)
Συμπλήρωση της αριθ. 28002/18232/3−12−2010 (ΦΕΚ 2049/Β΄) 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου περί αυτοδίκαιης μετάταξης υπαλλήλων στην 
αιρετή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 256, παρ. 2α του Ν. 3852/10.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Των άρθρων 186, 256 παρ. 2 περ. α, 260 παρ. 2, 270 

και 283, παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

2. Την αριθ. 66714/23−11−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

3. Τη με ημερομηνία 21−6−2011 αίτηση των υπαλλήλων Ευ−
άγγελου Αραγιάννη, Αντώνιου Βουτσίνου, Παναγιώτας Κα−
ρούση και Αγγελικής Παλαιολόγου κλάδου ΠΕ Διοικητικού −
Οικονομικού, Αλέξανδρου Θεοχάρη κλάδου ΓΙΕ Μηχανικών 
και Μαρίας Καμβύση, κλάδου ΔΕ Διοικητικών − Γραμματέων 
που υπηρετούν στην Ενδιάμεση Διαχειρισπκή Αρχή Νοτίου 
Αιγαίου περί της αυτοδίκαιης μετάταξης τους στην αιρετή 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αποφασίζουμε: 

Συμπληρώνουμε την αριθ. 28002/18232/3−12−2010 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
και διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη από 1−7−2011 
των κάτωθι υπαλλήλων της πρώην κρατικής Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου στην αιρετή Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης 
κατηγορίας, κλάδου / ειδικότητας με το βαθμό και το 
μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ

ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ − ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β

ΚΑΜΒΥΣΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ − ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Γ

ΚΑΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

    Αριθμ. Οικ. 7302 (4)
Ανάκληση της αριθμ. 15522/5−8−2010 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 2 και 270 παρ. 
2 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Την υπ’ αριθ. 15035/14−7−2010 βεβαίωση του Νομάρχη 
Λασιθίου.

5. Την από 2−7−2010 αίτηση της Χαμηλάκη−Μαυρή Χρι−
στίνης του Κωνσταντίνου για μετάταξή της από το Απο−
κεντρωμένο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ιεράπετρας της 
ΝΑ Λασιθίου στο Δήμο Ιεράπετρας.

6. Την αριθμ. 38/12−2−2004 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ν. Λασιθίου «Τροποποίηση του Οργανισμού 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Νομού Λασιθίου Κρήτης» 
(ΦΕΚ 551 Β΄/31−3−2004).

7. Το άρθρο 3 της αριθμ. 1146/3−4−1995 απόφασης του Νο−
μαρχιακού Συμβουλίου Ν. Λασιθίου «Οργανισμός Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Λασιθίου Ν. Κρήτης» (ΦΕΚ 315 Β΄/25−4−1995).

8. Το αριθμ. 11088/16−12−2010 έγγραφο του Αποκεντρωμέ−
νου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΑ Λασιθίου, με 
το οποίο οι υπάλληλοι του Τμήματος: Χαμηλάκη Χριστί−
νη, Γενειατάκη Ελισάβετ, Βασιλάκη Ελένη, Μπαλαντινάκης 
Ευάγγελος, Αρχαγγελίδης Νικόλαος, Μίχου Άννα, Καλύβα 
Μαριάννα−Άννα ζήτησαν από την υπηρεσία μας να ανακλη−
θούν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κρήτης με τις οποίες μετατάχθηκαν στο Δήμο Ιεράπετρας, 
σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ.1 του Ν. 3852/2010.

9. Το αριθμ. 3800/14−3−2011 έγγραφο του Αντιπεριφερει−
άρχη Λασιθίου, το οποίο συνυπογράφεται από το Δήμαρχο 
Σητείας και με το οποίο ζητήθηκε από την υπηρεσία μας να 
ανακληθούν οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κρήτης μετάταξης υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων 
Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης της πρώην ΝΑ Λασιθίου 
στο Δήμο Ιεράπετρας και στο Δήμο Σητείας που είχαν 
εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 257 παρ.1 του Ν. 3852/2010, 
διότι έχουν δημιουργηθεί μεγάλα κενά στη δομή της νέας 
Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με αποτέλεσμα την 
αδυναμία υλοποίησης των υποχρεώσεών της.

10. Το αριθμ. 3931/31−3−2011 έγγραφο του Δημάρχου Ιεράπε−
τρας, με το οποίο συναινεί στην ανάκληση των αποφάσεων 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης με τις οποίες 
μετατάχθηκαν οι υπάλληλοι του Αποκεντρωμένου Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της πρώην ΝΑ Λασιθίου: Χαμηλάκη 
Χριστίνη, Βασιλάκη Ελένη, Μπαλαντινάκης Ευάγγελος, Αρ−
χαγγελίδης Νικόλαος, Μίχου Άννα και Καλύβα Μαριάννα−
Άννα στο Δήμο του, διότι είναι απολύτως απαραίτητοι για 
τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.

F



11. Το άρθρο 41 παρ.1 του αριθμ. 149/2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 242 
Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης» όπου 
ορίζεται ότι: «Οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος που 
έχουν έδρα διαφορετική από την έδρα της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, οι οποίες είχαν συσταθεί κατά τη δημο−
σίευση του παρόντος, εξακολουθούν να λειτουργούν, με 
την ίδια τοπική αρμοδιότητα, υπαγόμενες από 1ης−1−2011 
στην αμέσως υπερκείμενη οργανική μονάδα επιπέδου 
Διεύθυνσης που ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και 
εντός της οικείας περιφερειακής ενότητας.

12. Το γεγονός ότι:
α) Οι εν λόγω υπάλληλοι του Αποκεντρωμένου Τμή−

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της πρώην ΝΑ Λασιθίου 
λόγω πλάνης υπέβαλαν τον Ιούλιο του 2010 την αίτηση 
για μετάταξή τους στο Δήμο Ιεράπετρας, καθώς δε 
γνώριζαν τότε ότι σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του 
Π.Δ. 149/2010, το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 242 Α΄ 
στις 27−12−2010, θα εξακολουθούσε να λειτουργεί στην 
Ιεράπετρα με την ίδια αρμοδιότητα το Αποκεντρωμένο 
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης της πρώην ΝΑ Λασιθίου 
με τη μορφή αποκεντρωμένου Τμήματος υπαγόμενου 
στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. 

β) Λόγω της εφαρμογής του άρθρου 257 παρ.1 του 
Ν. 3852/2010, μετατάχθηκαν στο Δήμο Ιεράπετρας όλοι 
οι υπάλληλοι του Αποκεντρωμένου Τμήματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της πρώην ΝΑ Λασιθίου, με αποτέλεσμα το νέο 
αποκεντρωμένο Τμήμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικο−
νομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λα−
σιθίου στην Ιεράπετρα να μη διαθέτει κανέναν υπάλληλο, 
προκαλώντας με αυτό τον τρόπο τεράστια προβλήματα 
στην εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της νέας Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής 
Ενότητας Λασιθίου και την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Γ) Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη λειτουργία και στε−
λέχωση των νέων αποκεντρωμένων Τμημάτων Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Λασιθίου στην Ιεράπετρα με προσωπικό που θα διαθέτει 
εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της αριθμ. 15522/5−8−2010 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄ 
1285/6.8.2010), με την οποία μετατάχθηκε στο Δήμο Ιερά−
πετρας η μόνιμη υπάλληλος του Αποκεντρωμένου Τμήμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης Ιεράπετρας της ΝΑ Λασιθίου, 
κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωπόνων), Χαμηλάκη Χριστίνη 
του Κωνσταντίνου, για τους λόγους που αναφέρονται 
στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 20 Ιουνίου 2011 
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
    Αριθ. 6805 (5)
Ανάκληση της αριθμ. 15760/06−08−2010 (ΦΕΚ Β΄ 128/6.7.2010) 

απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης. 
 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 1 και 95 παρ. 5 του 

Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 2 και 270 παρ. 2
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−

τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄ 229/27−12−2010), 
«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

4. Το Π.Δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α΄ 242/27−12−2010), «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κρήτης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά Όργανα».

6. Την αριθμ. 15760/06−08−2010 (ΦΕΚ Β΄ 128/06−07−2010) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 
με την οποία μετατάχθηκε η υπάλληλος Χατζηγιάννη 
Ελένη του Βασιλείου από τη Διεύθυνση Ανάδειξης και 
Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου.

7. Την από 06−06−2011 αίτηση της Χατζηγιάννη Ελένης 
του Βασιλείου για ανάκληση της εθελούσιας μετάταξής 
της από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου 
στο Δήμο Ηρακλείου λόγω πλάνης περί των αρμοδιοτή−
των που ασκούν οι δυο φορείς.

Το αριθμ. 37394/15615/08−06−2011 έγγραφο της Περιφέ−
ρειας Κρήτης με το οποίο συνηγορεί υπέρ της ανάκλησης 
της απόφασης μετάταξης της Χατζηγιάννη Ελένης του 
Βασιλείου, καθώς παραμένουν στην Περιφέρεια οι αρμο−
διότητες που ασκούσε η συγκεκριμένη υπάλληλος βάσει 
του Π.Δ.  149/2010.

8. Το γεγονός ότι:
α) Η ανωτέρω υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάδειξης και 

Προστασίας Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α. Ηρακλείου λόγω 
πλάνης υπέβαλε στις 07−07−2010 την αίτηση για μετάταξή της 
στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς δε γνώριζε τότε ότι σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του Π.Δ. 149/2010, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 242 Α΄ στις 27−12−2010, ημερομηνία μεταγενέστερη της 
υποβολής αίτησης της, οι αρμοδιότητες που ασκούσε στην 
ανωτέρω Διεύθυνση δεν θα μεταβιβάζονταν στο Δήμο Ηρα−
κλείου αλλά θα παρέμεναν στην Περιφέρεια στη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού.

β) Το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη λειτουργία και 
στελέχωση της νέας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χω−
ρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης, καθώς, όπως 
τονίζεται με το αριθμ. 37394/15615/08−06−2011 έγγραφο 
της Περιφέρειας, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία άσκη−
σης των αρμοδιοτήτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, λόγω 
έλλειψης προσωπικού, αποφασίζουμε:

Την ανάκληση της αριθ. 15760/06−08−2010 (ΦΕΚ Β΄ 128/
06−07−2010) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Κρήτης, με την οποία μετατάχθηκε στο Δήμο Ηρα−
κλείου η μόνιμη υπάλληλος της Διεύθυνσης Ανάδειξης και 
Προστασίας Περιβάλλοντος της ΝΑ Ηρακλείου, κλάδου 
ΠΕ Γεωλόγων, Χατζηγιάννη Ελένη του Βασιλείου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 20 Ιουνίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

     Στην αριθμ. 375/28−4−2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 997/26−5−2011 τ.Β΄ (σελίδα 14489 στήλη Α΄ α/α 
7) διορθώνεται:

Το εσφαλμένο: «Α279750»,
Στο ορθό: «Α279759».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)  
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