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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 125840/Β1 (1)
Τροποποίηση γνωστικών αντικειμένων των Τομέων του 

Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της 
Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 1268/1982, όπως συμπλη−

ρώθηκε με το άρθρο 48 παρ.1ε του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 
173/τ.Α΄), σε συνδυασμό με τα άρθρα 21 και 23 του ν. 
3549/2007 (ΦΕΚ 69/τ.Α΄).

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Β1/427/30.9.1987 (ΦΕΚ 534/τ.Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Σύσταση τομέων στο τμήμα Γεωλογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών», όπως διορθώθηκε με το 
ΦΕΚ 245/τ.Β΄/10.4.1989.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 197/2004 (ΦΕΚ 175/τ.Α΄) «Μετο−
νομασία του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών».

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης Ει−
δικής Σύνθεσης (συνεδρίαση 17.3.2008) του Τμήματος 
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών

5. Την υπ’ αριθμ. 108009/ΣΤ5/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/τ.Β΄) 
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα, 
στους Ειδικούς Γραμματείς και στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» 

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β1/427/30.9.1987 (ΦΕΚ 
534/τ.Β΄) υπουργική απόφαση, όπως διορθώθηκε με το 
ΦΕΚ 245/τ.Β΄/10.4.1989, στο μέρος που αφορά στα γνω−
στικά αντικείμενα των Τομέων του Τμήματος Γεωλογίας 
και Γεωπεριβάλλοντος της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
τα οποία καθορίζονται εφεξής, ως ακολούθως: 

α) Τομέας Ορυκτολογίας και Πετρολογίας
Ορυκτολογία, κρυσταλλογραφία, πετρολογία (πυρι−

γενή, μεταμορφωμένα και ιζηματογενή πετρώματα), 
ηφαιστειολογία, ορυκτοχημεία και πετροχημεία, γεω−
χρονολόγηση, πειραματική ορυκτολογία και πετρολογία. 
Περιβαλλοντική ορυκτολογία, ιατρική ορυκτολογία και 
βιοορυκτολογία, ανθρακοπετρογραφία, ισοτοπική πε−
τρολογία, ραδιενεργά ορυκτά και πετρώματα, ορυκτά 
και πετρώματα δομικών λίθων, πλανητική ορυκτολογία 
και πετρολογία, εδαφολογία, αρχαιομετρική πετρολο−
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γία, νανο−ορυκτολογία, μηχανική πετρωμάτων, πετροφυ−
σική, αναλυτική ορυκτολογία−πετρολογία, εφαρμοσμένη 
ορυκτολογία−πετρολογία και γεμμολογία.

β) Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας
Παλαιοντολογία, παλαιοβοτανική, παλαιοντολογία 

σπονδυλωτών, παλαιοντολογία ασπονδύλων, παλαι−
οντολογία μικροσπονδυλωτών, μικροπαλαιοντολογία, 
ναννοπαλαιοντολογία, παλαιοανθρωπολογία, ειδικά 
κεφάλαια παλαιοντολογίας, μηχανισμοί απολιθώσεως−
συντήρηση απολιθωμάτων, στρωματογραφία, λιθοστρω−
ματογραφία, βιοστρωματογραφία, χρονοστρωματογρα−
φία, οικοστρωματογραφία, χημειοστρωματογραφία, 
μαγνητοστρωματογραφία, γεωχρονολογία − αρχαιο−
μετρία, σεισμική στρωματογραφία, στρωματογραφία 
ιζηματογενών ακολουθιών, ιστορική γεωλογία, παλαιο−
οικολογία, εξελικτική παλαιοοικολογία, περιβαλλοντική 
μικροπαλαιοντολογία, ιζηματολογία, θαλάσσια γεωλο−
γία, παλαιογεωγραφία, παλαιοπεριβάλλον, ανάλυση 
ιζηματογενών λεκανών, ιστορία και φιλοσοφία των 
γεωεπιστημών,διδακτική και παιδαγωγική των γεωεπι−
στημών, μουσειολογία, σχεδιασμός εκθέσεων φυσιογνω−
σίας, ανάπτυξη φυσιογνωστικών μνημείων, γεωλογικά 
μνημεία και γεώτοποι, γεωαρχαιολογία.

γ) Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
Φυσική γεωγραφία, γεωμορφολογία, ωκεανογραφία, 

γεωλογία τεταρτογενούς, εδαφολογία, φωτογεωλογία, 
ρύπανση του περιβάλλοντος, μαθηματική γεωγραφία, 
γαιωδεσία, τοπογραφία, φωτογραμμετρία, χαρτογρα−
φία, τηλεανίχνευση, διαστημικές εφαρμογές, πλανητικό 
σύστημα, κλιματολογία, παλαιοκλιματολογία, μικρο−
κλιματολογία, βιοκλιματολογία, εφαρμοσμένη κλιμα−
τολογία, ηλιακή και αιολική ενέργεια, μετεωρολογία. 
Υδρολογία, σπηλαιολογία, παλαιογεωγραφία, γεωμα−
θηματικά, γεωπληροφορική−γεωγραφικά συστήματα 
πληροφοριών, αρχαιογεωμορφολογία, εφαρμοσμένη 
γεωμορφολογία, περιβαλλοντική γεωμορφολογία, ποτά−
μια γεωμορφολογία, αιολική γεωμορφολογία, καρστική 
γεωμορφολογία, μορφοτεκτονική, παγετώδη−περιπαγε−
τώδη γεωμορφολογία, γεωμορφολογία Ελλάδας, γεω−
λογική ωκεανογραφία, περιβαλλοντική ωκεανογραφία, 
ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, 
διαχείριση παράκτιας ζώνης − δυναμική σύγχρονων ιζη−
μάτων, γεώτοποι − γεωμορφολογικά μνημεία, φυσική της 
ατμόσφαιρας, επιστήμες του Φυσικού και Δομημένου 
Περιβάλλοντος.

δ) Τομέας Γεωφυσικής και Γεωθερμίας
Γεωφυσική, σεισμολογία, εφαρμοσμένη γεωφυσική, 

τεχνική σεισμολογία, τεχνική και περιβαλλοντική γεωφυ−
σική, σεισμολογία Ελλάδας, σεισμοτεκτονική, σεισμικές 
μέθοδοι διασκόπησης, ηλεκτρικές μέθοδοι διασκόπησης, 
δυναμικές μέθοδοι διασκόπησης, μακροσεισμική, μέθο−
δοι σεισμικής προσομοίωσης και αντιστροφής, ερμηνεία 
σεισμικών απεικονίσεων, εφαρμοσμένη σεισμολογία 
πρόγνωση σεισμών, τεκτονική λιθοσφαιρικών πλακών, 
παλαιομαγνητισμός, διαστημικές εφαρμογές στην γεω−
φυσική, γεωθερμία, εφαρμοσμένη γεωθερμία, ιστορική 
σεισμολογία, θεωρητική γεωφυσική, θαλάσσια γεωφυ−
σική, πυρηνική γεωφυσική, γεωηλεκτρομαγνητισμός, 
εφαρμογή και ανάπτυξη συστημάτων γεωγραφικών 
πληροφοριών στην γεωφυσική, γεωφυσική οργανολογία, 
δομή εσωτερικού της γης, σεισμική ανισοτροπία.

ε) Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας
Κοιτασματολογία, γεωχημεία, εφαρμοσμένη γεωχη−

μεία, έρευνα εντοπισμού ορυκτών πρώτων υλών, βιο−
μηχανικά ορυκτά και πετρώματα, ισοτοπική γεωχημεία 
− ραδιοχρονολόγηση, μεταλλογένεση Ελλάδας, υποθα−
λάσσιες ορυκτές πρώτες ύλες, θαλάσσια γεωχημεία, 
ενεργειακές πρώτες ύλες, περιβαλλοντική γεωχημεία, 
γεωχημεία ιζημάτων – ιζηματογενών πετρωμάτων, γε−
ωχημεία μαγμάτων, αναλυτική γεωχημεία, υδρογεωχη−
μεία, γεωχημεία υδροθερμικών συστημάτων, περιβαλλο−
ντική διαχείριση ορυκτών πρώτων υλών, μεταλλογένεση 
μαγματικών κοιτασμάτων, μεταλλογένεση υδροθερμι−
κών κοιτασμάτων, μεταλλογένεση υπεργενετικών κοι−
τασμάτων, γένεση ιζηματογενών κοιτασμάτων, μέθοδοι 
ανάλυσης ορυκτών πρώτων υλών, ρευστά εγκλείσματα, 
οικονομοτεχνική αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών, τε−
χνολογία υλικών, γεωχημικές μέθοδοι παρακολούθησης 
ηφαιστείων, μεταλλογένεση και βιολογικές διεργασίες, 
οικονομοτεχνική αξιολόγηση ορυκτών πρώτων υλών και 
γεωστατιστική.

στ) Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης 
Γεωλογίας

Δυναμική γεωλογία, γεωλογική χαρτογράφηση, γεω−
λογία της Ελλάδος, γεωλογία της Ευρώπης, τεκτονική 
γεωλογία, γεωτεκτονική, νεοτεκτονική, μικροτεκτονική, 
εφαρμοσμένη γεωλογία, βραχομηχανική, γεωλογία περι−
βάλλοντος, υδρογεωλογία, έρευνα πετρελαίων, εδαφο−
μηχανική, τεχνική γεωλογία, γεωλογία τεχνικών έργων, 
υπόγεια υδραυλική, τρωτότητα υδατικών συστημάτων, 
υδροχημεία, επιφανειακή υδρολογία, διαχείριση υδατι−
κού δυναμικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Οκτωβρίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Ο Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
F

    Αριθμ.60953/1178 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης Β΄ εξαμήνου 

έτους 2008 υπαλλήλου ΚΑΦ Λιμένα Ρεθύμνης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/22.4.2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση 

της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

β) Του άρθρου 18 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/6.7.1994) 
και του π.δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201/τ.Α΄/1995).

γ) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α΄/2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις .... διατάξεις».

2. Τον οικείο Κανονισμό των Κεφαλαίων Αποζημιώσε−
ως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένα Ρεθύμνης.

3. Το υπ’ αριθμ. 49642/8.8.2008 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με το οποίο μας διαβιβάστηκε το 
αίτημα του Κ.Α.Φ. Λιμένα Ρεθύμνης.

4. Την υπ’ αριθμ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου 
Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Ρεθύμνης ύψους 
750,00 ευρώ για το Β΄ εξάμηνο του οικονομικού έτους 2008. 
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Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογι−
σμό του ανωτέρω (Κ.Α.Φ.) και συγκεκριμένα θα βαρύνει 
τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή 
απασχόληση» ύψους 1.500, 00 ευρώ, αποφασίζουμε:

Α) Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2008 την 
υπερωριακή απασχόληση μιας τακτικής υπαλλήλου του 
Κεφαλαίου Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένα 
Ρεθύμνης για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών 
(έλεγχος στα βιβλία του Σωματείου των λιμενεργατών, 
χορήγηση δώρων, επιδόματος αδείας, επιδόματος γά−
μου α΄ και β΄ εξαμήνου, κλεισίματος βιβλίων και επιπλέον 
η παρουσία της σε κάθε φορτίο εμπορευμάτων που 
φορτοεκφορτώνεται στο λιμάνι) κατά τις απογευματινές 
ώρες και μέχρι την 22ας μ.μ. πέραν από τις ώρες της 
υποχρεωτικής απασχόλησης για 125 ώρες.

Β) Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της υπερωριακή απασχόλησης ορίζεται ο Πρόεδρος της 
Δ/σας Επιτροπής του ΚΑΦ Λίμενα Ρεθύμνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 61709/983 (3)

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε ανέργους της επι−
χείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/ 

22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/16.6.1989).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του 

ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/τ.Α΄/26.11.2001).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν.δ. 2698/1953, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 38 του ν. 2224/1994 
(ΦΕΚ 112/τ.Α΄’/8.7.1994).

5. Την υπ’ αριθμ. 3376/40/2.9.2008 απόφαση του Δ.Σ. 
του ΟΑΕΔ (αριθμ. Συνεδρ. 40/2.9.2008) που μας διαβιβά−
σθηκε από τον ΟΑΕΔ με το υπ’ αριθμ. Β132510/3.9.2008 
έγγραφό του.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βά−
ρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 
2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/27.11.1995), αποφασίζουμε:

Α) Την έγκριση της καταβολής έκτακτης οικονομικής 
ενίσχυσης 1.000,00 € σε κάθε ένα από τους εκατόν δέκα 
επτά (117) ανέργους της επιχείρησης «ΘΡΑΚΗ Α.Ε», με 
την προϋπόθεση να είναι άνεργοι κατά την καταβολή.

Β) Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 117.000,00 €. 
(117 Χ 1.000,00 € = 117.000,00 €).

Γ) Ως υπόλογος διαχειριστής ορίζεται ο Προϊστάμενος 
του ΚΠΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙ−
ΩΤΗΣ.

Δ) Να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής σε 
βάρος του ΚΑΕ 2641 οικονομικής χρήσης έτους 2008 
και η απόδοση του λογαριασμού να γίνει ένα μήνα το 
αργότερο από τη λήξη της καταβολής.

Η δαπάνη δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αλλά βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Προϋπολογισμό του 
ΟΑΕΔ.

Ε) Η λήξη της καταβολής ορίζεται σε 60 ημέρες από 
την ημερομηνία έναρξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Φ.80425/21998/4364 (4)
Συμπληρωματική έγκριση ωρών υπερωριακής εργασίας 

για το μόνιμο νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό 
προσωπικό των νοσοκομείων του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που 
λειτουργούν σε 24ωρη βάση, για το έτος 2008.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/τ.Α΄/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονί−
μων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λι−
μενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. 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/τ.Α΄).

3. Την λειτουργία των Νοσοκομείων και ΣΑΒ και λοι−
πών υγειονομικών σχηματισμών του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ σε 
24ωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.5.2005 (ΦΕΚ 
740/τ.Β΄/1.6.2005) απόφαση του Υπουργού Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

5. Την με υπ’ αριθμ. 766/26.5.2005 κοινή εγκύκλιο των 
Α΄ και Β΄ Δ.ΥΠ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά την 
εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των Νοσοκομείων 
Θεσσαλονίκης και άλλες ρυθμίσεις των Δ.Υ.Π.Ε. Α’ και 
Β΄ Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Τις υπ’ αριθμ. Φ.80425/31161/4837/4.1.2008 (ΦΕΚ 19/
τ.Β΄), Φ.80425/3651/786/1.4.2008 (ΦΕΚ 620/τ.Β΄) και Φ.80
425/15477/3103/3.7.2008 (ΦΕΚ 1592/τ.Β΄) αποφάσεις της 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με 
την οποία εγκρίθηκε υπερωριακή εργασία για το μόνιμο 
νοσηλευτικό και λοιπό επιστημονικό προσωπικό των νο−
σοκομείων, ΣΑΒ και λοιπών υγειονομικών σχηματισμών 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, για το 
έτος 2008. 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλεί−
ται με την απόφαση αυτή ανέρχεται για το έτος 2008 
στο ποσό του 227.639,40 € περίπου και θα βαρύνει την 
εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ 
− ΕΤΑΜ έτους 2008 με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 και 0263, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργα−
σίας του μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού επιστημονι−
κού προσωπικού των νοσοκομείων (για κάλυψη εφημέ−
ριων) του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 
για το έτος 2008 ως εξής:
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α) Για 95 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους 28.500 
ώρες συνολικά για υπερωριακή απογευματινή εργασία 
μέχρι τις 22:00.

β) Για 95 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους 560 
ώρες συνολικά για νυχτερινή εργασία από τις 22:00 
μέχρι τις 6:00 πέραν από την υποχρεωτική.

γ) Για 95 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους 800 
ώρες συνολικά για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
πέραν της υποχρεωτικής από τις 6:00 μέχρι τις 22:00.

δ) Για 95 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους 560 
ώρες συνολικά για ργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων 
πέραν της υποχρεωτικής από τις 22:00 μέχρι τις 6:00.

ε) Για 95 μόνιμους υγειονομικούς υπαλλήλους 1.420 
ώρες συνολικά για εργασία προς συμπλήρωση της εβδο−
μαδιαίας υποχρεωτικής, νυχτερινή εργασίμων ημερών και 
νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και εξαιρέσιμων.

Η κατανομή των ανωτέρω ωρών γίνεται με απόφαση 
του Διοικητή του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ και η πραγματοποίηση 
τους διαπιστώνεται με βεβαίωση του οικείου Προϊστα−
μένου Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσίευ−
ση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. Φ.80425/22932/4504 (5)
Έγκριση Υπερωριακής εργασίας διοικητικού προσω−

πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του 
ΙΚΑ − ETAM.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23.12.2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 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».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 
137/τ.Α΄), όπως έχουν κωδικοποιηθεί και ισχύουν με το 
άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

4. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 απόφαση 
επέκτασης των διατάξεων του Ν.3205/2003 στο προ−
σωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απα−
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

5. Την υπ’ αριθμ. 2/13071/0022/18.5.1999 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών «υπερωριακή απασχόληση 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».

6. Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφά−
σεις κατ’ εφαρμογή της εργατικής Νομοθεσίας από την 
αρμόδια Διεύθυνση Επιθεώρηση Εργασίας της οικείας 
Νομαρχίας.

7. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης διοικητι−
κού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, που προκύπτει από το γεγονός ότι το 
Ίδρυμα διέρχεται περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων 
με εισαγωγή νέων παραμέτρων και αρχών σε όλους 
τους τομείς δραστηριότητας του ως αποτέλεσμα της 
μεγάλης προσπάθειας που συντελείται για την υλοποί−
ηση του εκσυγχρονιστικού του προγράμματος, το οποίο 
εξελίσσεται με κύριο άξονα το νέο θεσμικό πλαίσιο και 
το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 609,60 € πε−
ρίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ έτους 2008 (ΚΑΕ 0261), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής ερ−
γασίας, για έναν (1) διοικητικό υπάλληλο με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, που υπηρετεί 
στο Τοπικό Υποκατάστημα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Χολαργού, για 
120 ώρες, για το β΄ εξάμηνο του 2008.

Οι ημέρες απασχόλησης του είναι όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό−
λησης είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της μονάδας 
που υπηρετεί, ο οποίος βεβαιώνει την πραγματοποίηση 
της.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν την δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ − ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 5111.15/13/2008 (6)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εντός των νομίμων 

ορίων, προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετεί στο ΥΕΝΑΝΠ 
και αμείβεται με τις διατάξεις του ν. 3205/2003, για 
το Β΄ εξάμηνο έτους 2008.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 

ρυθμίσεις λειτουργών 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» (ΦΕΚ 297/τ.Α΄).

β) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231/τ.Α΄/19.9.2007).

2. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/τ.Β΄/5.2.2004).
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3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4603/31.12.2007 απόφαση Υπουρ−
γού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 7 
τ.Β΄/10.1.2008).

4. Τις υπ’ αριθμ. 2382/28.7.2008, 2201/16.7.2008, 2408/ 
18.7.2008 και 1522/25.7.2008 αποφάσεις Επιθεωρήσεων 
Εργασίας Πειραιά, Ελευσίνας, Αχαΐας και Άνω Λιοσίων, 
αντίστοιχα, με θέμα «Έγκριση υπερωριακής εργασίας».

5. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ΥΕΝΑΝΠ, που θα κα−
λυφθούν με υπερωριακή απασχόληση.

6. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 
στον προϋπολογισμό του ΥΕΝΑΝΠ, έτους 2008 στους 
Κ.Α.Ε. 0511 και 0512, αποφασίζουμε:

Ι. Την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης εντός των 
νομίμων ορίων, σε είκοσι έξι (26) εργαζόμενους με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που 
υπηρετούν στο ΥΕΝΑΝΠ και αμείβονται με τις διατάξεις 
του ν. 3205/2003, για το Β΄ εξάμηνο έτους 2008, ως 
ακολούθως:

1. Σε τέσσερις (04) υπαλλήλους εκ των οποίων ένας 
(01) υπηρετεί στον Περιφερειακό Σταθμό Καταπολέμη−
σης της Ρύπανσης (Π.Σ.Κ.Ρ./Ελευσίνας), δύο (02) στον 
(Π.Σ.Κ.Ρ./ΠΕΙΡΑΙΑ), ένας (01) στον (Π.Σ.Κ.Ρ./ΠΑΤΡΑΣ), για 
την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγόντων περιστατι−
κών θαλάσσιας ρύπανσης, τριάντα (30) ώρες συνολικά 
για τον καθένα.

2. Σε είκοσι ένα (21) υπαλλήλους με σχέση εργασίας 
ΙΔΑΧ, ειδικότητας Διοικητικού Πανεπιστημιακής, Τεχνο−
λογικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξήντα (60) 
ώρες συνολικά για τον καθένα.

3. Σε έναν (01) υπάλληλο με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, 
ειδικότητας Οδηγού που υπηρετεί ως οδηγός υπηρε−
σιακού λεωφορείου στην ΑΕΝ/ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ εξήντα 
(60) ώρες συνολικά.

II. Σχετική υπερωριακή αποζημίωση θα καταβάλλεται 
σε προσωπικό μόνο εφόσον απασχοληθεί υπερωριακά, 
πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου και για όσες ώρες 
απασχοληθεί, στα πλαίσια των εγκεκριμένων ωρών.

Υπεύθυνοι ορίζονται οι οικείοι Προϊστάμενοι Διευθύν−
σεων του ΥΕΝΑΝΠ και της ΓΓΛΛΠ/ΥΕΝΑΝΠ, ενώ για τους 
υπαλλήλους των ΠΣΚΡ και ΑΕΝ, οι Διοικητές και κατά 
τόπους Λιμενάρχες, αντίστοιχα.

Για την κάλυψη της δαπάνης που θα προκληθεί των 
10.000 ευρώ περίπου, υπάρχει πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του ΥΕΝΑΝΠ, οικονομικού έτους 2008, στους 
Κ.Α.Ε. 0511 και 0512.

III. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει ένα μήνα πριν τη δημοσί−
ευση της και μέχρι 31.12.2008.

  Πειραιάς, 2 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

F
    (7)
Αλλαγή επωνυμίας της επιχείρησης «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΜΠΑΤΣΑΛΑ Ε.Ε.».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 102033/5198/Π04/4/00046/Ε/Ν.3299/ 
04/1.10.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 
98986/4727/Π04/4/00046/Ε/Ν.3299/04/5.9.2006 απόφαση 

υπαγωγής της επιχείρησης «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ 
ΜΠΑΤΣΑΛΑ Ε.Ε.», ως προς την επωνυμία της.

Η νέα επωνυμία έχει ως εξής: «Ε. ΜΠΑΤΣΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ε.Ε.» και δ.τ. «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΜΠΑΤΣΑΛΑ».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F

    Αριθμ. 5340 (8)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ιδιωτικής Ελεγ−

χόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στην περιοχή Ασκύ−
φου Σφακίων Ν. Χανίων για το κυνηγετικό έτος 2008−
2009.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ 95225/3488/11.8.2008 απόφαση των 

Υφυπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων για τον «Καθορισμό τελών έκδοσης αδειών 
κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2008−2009».

2. Την υπ’ αριθμ. 95226/11.8.2008 απόφαση Υφυπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ρυθμίσεις 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2008−2009».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 και άρθρο 6 παρ. 
3 του π.δ.  453/1977 «Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγετι−
κών Περιοχών (ΕΚΠ) και των όρων και προϋποθέσεων 
ασκήσεως θήρας σε αυτές».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα», όπως έχουν αντικατασταθεί και 
συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 177/1975.

5. Την υπ’ αριθμ. 934/27.2.2001 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
499/τ.Β΄/30.4.2001 «Χαρακτηρισμός και ίδρυση ιδιωτικής 
ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής στα Ασκύφου Σφα−
κιών Μ. Χανίων» από 13.8.2008 πρόγραμμα κυνηγίου, που 
συντάχθηκε από την ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε 
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙ−
ΩΝ, και συμπληρώθηκε από την Υπηρεσία μας.

7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
107/τ.Α΄/30.5.1997).

8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός 
εισηγητών και. μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης αποφά−
σεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους προϊσταμέ−
νους και υπαλλήλους των Υπηρεσιών της Περιφέρειας», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ιδιωτικής 
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑ−
ΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, για την κυνηγετική περίοδο 2008−
2009 όπως παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ 
Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΈΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008−2009

Άρθρο 1

Δυνατότητα κυνηγιού στην ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ 
Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ. (Ε.Κ.Π) έχει κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός κυνη−
γός με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
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1.1 Να είναι εφοδιασμένοι με την καθιερωμένη άδεια 
κυνηγίου που να ισχύει για τον Νομό Χανίων.

1.2 Να εξασφαλίσει την ειδική άδεια κυνηγιού που 
εκδίδει η ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε Ε.Κ.Π.

Άρθρο 2.
Διαδικασία

2.1. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός απευθύνεται στην 
ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. O.Ε Ε.Κ.Π στην διεύθυνση: 
Ασκύφου Δήμου Σφακίων (τηλ. 6944 388580), και γνω−
στοποιεί στον επόπτη λειτουργίας την επιθυμία του να 
κυνηγήσει, γνωστοποιώντας, το ονοματεπώνυμο, την 
διεύθυνση κατοικίας του, το τηλέφωνο, το επάγγελμα 
του, θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται και ημερο−
μηνία κυνηγίου. 

2.2. Η ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε Ε.Κ.Π με βάση 
το βιβλίο προτεραιότητας, καθορίζει τις πιθανές ημερο−
μηνίες κυνηγίου και εκδίδει την ειδική άδεις κυνηγίου, 
ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

2.3. Τουλάχιστον 24 ώρες, πριν από την καθορισμένη 
ημέρα κυνηγίου ο κυνηγός θα πρέπει να επικοινωνήσει 
με την γραμματεία της Ασκύφου Α.Ε., για να επιβεβαι−
ώσει την διάθεση του να κυνηγήσει.

2.4. Την ημέρα του κυνηγιού, ο κυνηγός παρουσιάζεται 
στο εστιατόριο καφέ του σκοπευτηρίου της Κουφός 
Π. − Βαλυράκης Θ. Α.Ε που ευρίσκεται στην τοποθεσία 
Πηγαδάκια Ασκύφου περί πρωινή ώρα, παραδίδει την 
κανονική άδεια και παραλαμβάνει από τον επόπτη της 
ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε. την ειδική άδεια.

2.5. Ακολουθεί ο έλεγχος της ασφάλειας του οπλι−
σμού και καταλληλότητας των φυσιγγίων για αποφυγή 
ατυχημάτων.

Στον κυνηγό γνωστοποιούνται βασικοί κανόνες κυνη−
γίου που θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς απόκλιση 
και παραδίδεται το πρόγραμμα του κυνηγιού συνοδευό−
μενο από έντυπο με τα όρια της Ε.Κ.Π., καθώς και άλλα 
έντυπα με χρήσιμες πληροφορίες συνοδευόμενα με τα 
όρια της Ε.Κ.Π.

2.6. Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθεί η ορ−
γάνωση, ο σχεδιασμός και το κυνήγι στην ΚΟΥΦΟΣ Π. 
− ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε Ε.Κ.Π σύμφωνα με τους ειδικούς 
κανόνες του επόμενου άρθρου.

2.7. Μετά την λήξη του κυνηγιού, ο κυνηγός επιστρέφει 
στο χώρο υποδοχής του καφέ − σκοπευτηρίου όπου 
ακολουθεί η λογιστική τακτοποίησή του.

Άρθρο 3
Κανόνες κυνηγίου.

Με την παραλαβή της ειδικής άδειας κυνηγίου, ο κυ−
νηγός ακολουθεί πιστά και αδιαμαρτύρητα τις οδηγίες 
του επόπτη και εφαρμόζει οπωσδήποτε τους παρακάτω 
κανόνες.

3.1. Εισέρχεται στο χώρο κυνηγιού της ΚΟΥΦΟΣ Π. − 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε Ε.Κ.Π. με την συνοδεία εντεταλμένου 
οργάνου της Ασκύφου Ο.Ε. και χωρίς συνοδό επισκέπτη 
για λόγους ασφαλείας.

3.2. Ο σκύλος ή τα σκυλιά που χρησιμοποιούνται πρέπει 
να υπακούουν πιστά στις εντολές του ιδιοκτήτη τους.

3.3. Κινείται μόνο μέσα στον τομέα που αναγράφει η 
ειδική άδεια του και στην κατεύθυνση που κρίνει σωστή 
ο επόπτης, ώστε να εξασφαλίζεται α) η ασφάλεια από 
κυνηγετικά ατυχήματα, β) η μεγαλύτερη επιτυχία και γ) 
η μικρότερη διασπορά των θηραμάτων.

3.4. Ο κυνηγός δεν πυροβολεί χαμηλά και ποτέ όταν 
το θήραμα ευρίσκεται μακρύτερα από το δραστικό βε−
ληνεκές του όπλου του και με την κάνη του στραμμένη 
στον επαρχιακό δρόμο.

3.5. Μόλις συμπληρώσει τον αριθμό θηραμάτων που 
έχει δηλώσει ειδοποιεί τον επόπτη, ο οποίος αποφασίζει 
στην συνέχεια αν πρέπει να αποσυρθεί ή όχι

3.6. Για λόγους ασφαλείας των κυνηγών και βελτίωση 
της λειτουργικότητας της κυνηγετικής περιοχής έχει 
διαχωριστεί σε δυο τομείς με σαφή οριοθέτηση και με 
βάση την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής.

3.7. Ο συνολικός αριθμός των κυνηγών που θα κυνη−
γούν ταυτόχρονα στην ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε 
Ε.Κ.Π. δεν θα υπερβαίνει τους δέκα (10), ενώ η κατανομή 
τους κατά ομάδες και τομείς θα γίνεται με απόλυτη 
πρωτοβουλία του επόπτη.

3.8. Επιτρέπεται στον κυνηγό να φέρει τα δικά του 
κυνηγετικά τουφέκια για γέμισμα μέχρι τρία (3) φυ−
σίγγια.

Επίσης μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του σκυλιά, 
μέχρι δυο (2), εφ’ όσον με κτηνιατρικά πιστοποιητικά 
αποδεικνύεται η άριστη υγεία τους.

3.9. Από την ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε Ε.Κ.Π. 
διατίθενται σκυλιά φέρμας άριστα εκπαιδευμένα καθώς 
και κυνηγετικά τουφέκια, δωρεάν.

3.10. Ο συνολικός αριθμός θηραμάτων που θα θηρευτεί 
κατά την κυνηγετική περίοδο 2008−2009 καθορίζεται 
ενδεικτικά ως εξής:

Φασιανοί: 2.500.
Πέρδικες: 3.000.
Ορτύκια: 500.
Οι παραπάνω αριθμοί μπορούν να διαφοροποιηθούν 

με απόφαση την Δ/ντία Δασών ύστερα από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου.

3.11. Τα θηράματα των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι 
στην ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε Ε.Κ.Π είναι μόνο 
τα είδη που εκτρέφονται στο ομώνυμο εκτροφείο της 
εταιρείας με τα οποία εμπλουτίζεται η περιοχή.

Κανένα άλλο είδος θηράματος δεν θα μεταφέρεται 
ή εξαπολύεται στην κυνηγετική περιοχή.

3.12. Οι τιμές των θηρευομένων θηραμάτων για την 
κυνηγετική περίοδο 2008−2009 καθορίζονται ως εξής:

Φασιανός: 20 €.
Πέρδικα: 18 €.
Ορτύκια: 10 €.
Στις τιμές αυτές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 9%.
3.13. Ο επιτρεπόμενος αριθμός προς θήρα για κάθε 

θήραμα είναι μέχρι 40 φασιανοί, 40 πέρδικες και 50 
ορτύκια ανά κυνηγό και έξοδο.

3.14. Μετά το τέλος του κυνηγιού ο εξουσιοδοτημένος 
υπάλληλος της ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε Ε.Κ.Π 
εκδίδει διπλότυπη απόδειξη για τον αριθμό και την αξία 
των φονευθέντων θηραμάτων.

Αντίγραφο της παραπάνω απόδειξης παραδίδεται 
στον κυνηγό και αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό δια−
κίνησης και κατοχής των θηραμάτων.

3.15. Όλοι οι κυνηγοί κατά την άσκηση της θήρας στην 
Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή είναι ασφαλισμένοι με 
το υπ’ αριθμ. 44421 συμβόλαιο της Διεθνούς Ένωσης Α.Ε. 
σε περίπτωση ατυχήματος.

3.16. Η κυνηγετική περίοδος για την ΚΟΥΦΟΣ Π. − 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε (Ε.Κ.Π) αρχίζει από 20.8.2008 έως 
31.3.2009.
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3.17. Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινόμενων δεν 
θα ασκείται κυνήγι (χιονόπτωση και για όσες ημέρες 
η κυνηγετική περιοχή είναι χιονοσκεπής, κυνήγι επίσης 
δεν θα ασκείται σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλή 
ορατότητα λόγω ομίχλης.)

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 2 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
    Αριθμ. 5183 (9)

Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ και ΕΤΕΠ 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 1268/1982 και του ν. 2083/1992.
β) Τις διατάξεις του ν. 2817/2000, άρθρο 14 παρ. 5, εδ. 

α΄ και τις λοιπές σχετικές διατάξεις.
γ) Την από 10.6.2008 απόφαση του Πρυτανικού Συμ−

βουλίου και την από 8 Ιουλίου 2008 απόφαση της Συ−
γκλήτου, περί μεταφοράς θέσεων, αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά 24 κενών οργανικών θέσεων μελών ΔΕΠ 
και τη μεταφορά 14 κενών οργανικών θέσεων μελών 
ΕΤΕΠ, κατηγορία ΠΕ, από τις υφιστάμενες κενές οργα−
νικές θέσεις του Ιδρύματος μας, ως εξής:

12 κενές οργανικές θέσεις μελών ΔΕΠ, στο Τμήμα 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 12 κενές ορ−
γανικές θέσεις μελών ΔΕΠ, στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής και 8 κενές οργανικές θέσεις με−
λών ΕΤΕΠ, στην Κεντρική Υπηρεσία του Πανεπιστημί−
ου, 3 κενές οργανικές θέσεις μελών ΕΤΕΠ, στο Τμήμα 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 3 κενές οργανικές 
θέσεις μελών ΕΤΕΠ, στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας.

Οι θέσεις μελών ΔΕΠ και ΕΤΕΠ του Οικονομικού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών ορίζονται ως εξής:

• Στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης:
66 θέσεις μελών ΔΕΠ, 9 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία 

ΠΕ, 10 θέσεις μελών ΕΤΕΠ,κατηγορία TE και 8 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών:

59 θέσεις μελών ΔΕΠ, 6 θέσεις μελών ΕΤΕΠ,κατηγορία 
ΠΕ, 6 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία TE και 6 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων:
65 θέσεις μελών ΔΕΠ, 7 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία 

ΠΕ, 10 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία TE και 8 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στο Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:
61 θέσεις μελών ΔΕΠ, 6 θέσεις μελών ΕΤΕΠ,κατηγορία 

ΠΕ, 9 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία TE και 8 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής:
33 θέσεις μελών ΔΕΠ, 5 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία 

ΠΕ, 3 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ και 2 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:
33 θέσεις μελών ΔΕΠ, 5 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία 

ΠΕ, 3 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία TE, και 2 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στο Τμήμα Πληροφορικής:
66 θέσεις μελών ΔΕΠ, 7 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία 

ΠΕ, 9 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία TE και 9 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στο Τμήμα Στατιστικής:
61 θέσεις μελών ΔΕΠ, 6 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία 

ΠΕ, 10 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία TE και 8 θέσεις 
μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΔΕ.

• Στην Κεντρική Υπηρεσία του Πανεπιστημίου: 8 θέ−
σεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία ΠΕ, 2 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, 
κατηγορία TE και 10 θέσεις μελών ΕΤΕΠ, κατηγορία 
ΔΕ.

Από την παρούσα πράξη δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

Ο Πρύτανης 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π. ΠΡΑΣΤΑΚΟΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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