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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1535/Δ2 (1)
  Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−

ας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Ισπανι−
κής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του 

ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού − καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ 
του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/31−07−2014 
συνεδρίας της (θέμα 33° «Έγκριση πρότασης προς τον 
Υπουργό Παιδείας για την έκδοση διαπιστωτικής από−
φασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδα−
κτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος Ισπανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας»).

4. Την υπ’ αριθ. 67/11−11−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. 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.

6. Την υπ’ αριθ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 192654/Υ1/27−11−2014 
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ισπανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 
και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυ−
χίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά 
αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο 
υπ’ αριθ. 968/15−07−2014 έγγραφο του ανωτέρω Τμή−
ματος, που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 
35/31−07−2014 (θέμα 33°) συνεδρίας της Συγκλήτου του 
Ε.Κ.Π.Α., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεμα−
τικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. 
Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτι−
κή και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του 
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ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 
22 περ. β΄ του ν. 4186/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2015 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1536/Δ2 (2)
    Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρ−

κειας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Θε−
ατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του 

ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄)«Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄)

2. Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/31−07−2014 
συνεδρίας της (θέμα 11° «Έγκριση πρότασης προς τον 
Υπουργό Παιδείας για την έκδοση διαπιστωτικής από−
φασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδα−
κτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος Θεατρι−
κών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.»).

4. Την υπ’ αριθ. 67/11−11−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. 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.

6. Την υπ’ αριθ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 192654/Υ1/27−11−2014 
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, 
διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους 
έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−
μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Θεατρολό−
γων», που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 35/
31−07−2014 (θέμα 11°) συνεδρίας της Συγκλήτου του 
Ε.Κ.ΠΑ, καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεμα−

τικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. 
Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτι−
κή και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του 
ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 
22 περ. β΄ του ν. 4186/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 1530/Δ2 (3)
    Πιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκει−

ας με την κατοχή του πτυχίου του Τμήματος Μουσι−
κών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β΄ του 

ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) «Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και 
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του 
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄).

2. Τις διατάξεις του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό 
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 33/17−07−2014 
συνεδρίας της (θέμα 13° «Πρόταση προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για έκδοση διαπιστωτι−
κής απόφασης για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής 
και διδακτικής επάρκειας από το πτυχίο του Τμήματος 
Μουσικών Σπουδών»).

4. Την υπ’ αριθ. 67/11−11−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ινστι−
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. 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.

6. Την υπ’ αριθ. 177769/Υ1/04−11−2014 (ΦΕΚ 2991 Β΄) Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Γεώργιο Γεωργαντά», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 192654/Υ1/27−11−2014 
(ΦΕΚ 3197 Β΄) απόφαση, διαπιστώνουμε:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του 
Εθνικού και Καποδιστριακου Πανεπιστημίου Αθηνών, 
ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, 
διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική 
επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους 
έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−
μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα, που 
επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθ. 33/17−07−2014 
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(θέμα 13°) συνεδρίας της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α., καθώς 
αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης 
και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση 
(άρθρο 2 παρ. 3 περ. β' του ν. 3848/2010, όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του ν. 4186/2013).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 8 Ιανουαρίου 2015 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. 83 (4)
          Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του Νομού Χα−

νίων που καλύπτονται με χιόνι, κατά την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο 2014−2015.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις Δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ του 

Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α΄/1969), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975, 
(Φ.Ε.Κ. 205/τ.Α΄/1975)

2. Την αριθμ. 112022/2168/5−8−2014 (ΦΕΚ Β΄2154) «Ρυθ−
μίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2014 − 2015» 
απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής.

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/ 
τ.Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 
11), της Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103/1−9−2010 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθο−
πανίδας κτλ» (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010), όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/
Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ 415/τ.Β΄/2012) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομικών− Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας −Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής − Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων,

4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/27−6−2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/
28−6−2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου − Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις»,

5. Το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄229) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»,

6. Το γεγονός ότι λόγω των εκτεταμένων χιονοπτώ−
σεων στην ορεινή και ημιορεινή περιφέρεια του Νομού 
Χανίων δημιουργήθηκαν δυσμενείς συνθήκες επιβίωσης 
όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων (πτερωτά και θη−
λαστικά) και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη λήψεως 
εκτάκτων μέτρων προστασίας τους, σύμφωνα και με την 
σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Χανίων.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύουμε τη θήρα όλων ανεξαιρέτως των θη−
ραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στις χιονοσκεπείς 

εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η 
χιονοκάλυψή τους, κατά την τρέχουσα κυνηγετική πε−
ρίοδο 2014−2015 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική 
Αστυνομική Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές ( καρτέρι).
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος 

καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως 
των ιχνών επί της χιόνος.

• Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυ−
σμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ−
κειας και έντασης.

2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τι−
μωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/1969, 
996/1971, του Ν. 177/1975, της υπ’ αριθμ. 414985/1985 
κοινής υπουργικής απόφασης και της Η.Π. 37338/1807/
Ε103/1—9—2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τέλους 
της Κυνηγετικής περιόδου 2014−2015.

4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, 
Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης 
και Δωδεκανήσου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Χανιά, 8 Ιανουαρίου 2015

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 1878/176728 (5)
    Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας και Θράκης καθώς και του Τμήματος Κτηνιατρι−
κής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για το 2015.

  Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την με αριθ. πρωτ. 6183/6−11−2014 (ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/
13−11−2014) απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ−Θ «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στον Εκτελεστικό Γραμματέα  
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του 
Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 τ.A΄/2003). «Μισθολογικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ν.π.δ.δ. 
και OTA και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40/Α/15−3−2010).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α/1999) όπως ισχύουν σήμερα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 20β του ν. 248/1914(ΦΕΚ 
110/τ.Α΄1914) «Περί οργανώσεως της ζωοτεχνικής και 
Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242/ 
τ.Α΄/1997) «Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για 
τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών 
συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις».
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7. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/τ.Α΄/2011) καθώς και την υπ' αριθμ. 2/78400/0022/14−11−
2011 εγκύκλιο της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 
ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και 
άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαι−
σίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

8. Την ανάγκη κάλυψης εκτάκτων υπηρεσιακών ανα−
γκών, της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατο−
λικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και του Τμήματος 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

9. Το γεγονός ότι υπάρχει σοβαρότατη έλλειψη προ−
σωπικού για τη στελέχωση των Κτηνιατρικών Υπηρε−
σιών στην Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και στο Τμήμα 
Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης.

10. Το γεγονός ότι στην ΠΕ Ροδόπης βρίσκονται σε 
εξέλιξη δύο επιδημίες, αυτές της ευλογιάς των προ−
βάτων και του καταρροϊκού πυρετού, η εκρίζωση των 
οποίων απαιτεί απασχόληση των υπαλλήλων πέρα και 
έξω από κάθε έννοια Δημοσιοϋπαλληλικού ωραρίου.

11. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παρα−
πάνω εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι 
εργάσθηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας, δεδομένου ότι δεν 
είναι δυνατό να διεκπεραιωθούν οι εργασίες εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας.

12. Την ανάγκη για την διενέργεια των πάσης φύσεως 
κτηνιατρικών και συναφών ελέγχων και μετά το πέρας 
του ωραρίου των δημοσίων υπαλλήλων.

13. Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει για το 
έτος 2015, υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των εννέα 
(9.000,00) χιλιάδων ευρώ για τις απογευματινές ώρες 
και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Προϋπολογισμού 
του οικονομικού έτους 2015, Ειδικού φορέα 0292 και 
ΚΑΕ 0511, εγκρίνουμε:

α) Την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοι−
βή, κατά τις απογευματινές ώρες για τους υπαλλήλους 
της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης καθώς και του Τμήματος Κτηνι−
ατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ως εξής:

Ο συνολικός αριθμός των ωρών υπερωριακής απα−
σχόλησης για το έτος 2015 θα είναι 1.800 ώρες για 
απογευματινή εργασία και ο αριθμός των υπαλλήλων 
που θα απασχοληθούν είναι δεκατρείς (13).

β) Το αντικείμενο απασχόλησης των υπερωριακά 
εργαζόμενων υπαλλήλων θα είναι: 1) Η εφαρμογή του 
Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την καταπολέμηση και 
εξάλειψη της ευλογιάς και του καταρροϊκού πυρετού 
των αιγοπροβάτων (κλινική επιτήρηση, εφαρμογή περι−
οριστικών μέτρων, θανάτωση προσβεβλημένων κοπα−
διών) 2) Αστυκτηνιατρικοί Έλεγχοι, 3) Επίσημοι έλεγχοι 
καταστημάτων και εγκαταστάσεων παραγωγής, επε−

ξεργασίας και διάθεσης προϊόντων Ζωικής Προέλευ−
σης, 4) Εξαγωγές ζώντων ζώων και προϊόντων Ζωικής 
Προέλευσης, 5) Εφαρμογή Προγραμμάτων Εξυγίανσης 
της κτηνοτροφίας (Φυματίωσης − Βρουκέλλωσης − Με−
λιταίου Πυρετού − Λύσσας κ.λπ.) 6) Διενέργεια ελέγχων 
για την προστασία των ζώων στις εκτροφές, κατά την 
μετακίνηση, την θανάτωση ή τη σφαγή τους, 7) Κτηνια−
τρικοί έλεγχοι για τα παραγόμενα Ζωικά υποπροϊόντα 
8) καταχωρήσεις στην Κτηνιατρική Βάση δεδομένων της 
σήμανσης και καταγραφής των παραγωγικών ζώων και 
των δεδομένων των Προγραμμάτων εξυγίανσης.

γ) Οι ώρες απογευματινής απασχόλησης ορίζονται 
κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) ώρες το μήνα για 
κάθε υπάλληλο.

δ) Για τη Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας — Θράκης και το Τμήμα Κτηνιατρι−
κής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, θα εκδοθεί 
κοινή απόφαση συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά 
οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχό−
λησης, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης 
για τον κάθε ένα, κατά μήνα. 

ε) Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Κτηνιατρικής θα βε−
βαιώνει την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων 
και θα τηρείται ειδικό βιβλίο για το υπερωριακά παρα−
σχεθέν έργο.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 16 Δεκεμβρίου 2014

Η Εκτελεστική Γραμματέας
 ΖΩΗ ΚΟΣΜΙΔΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)

    Στ  ην αρ. Α2β/Γ.Π.οικ. 109739/16−12−2014 απόφαση «Κα−
θιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−
ρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπικού και 
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
των Δομών του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας 
(Π.Ε.Δ.Υ.)» (Φ.Ε.Κ. 3485/Α΄24−12−2014), η οποία δημοσι−
εύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 3485/Α΄/24−12−2014, στην πρώτη πα−
ράγραφο του κειμένου της Απόφασης, διορθώνεται ο 
αριθμός ωρών, ως εξής:

Από το εσφαλμένο: ενός εκατομμυρίου επτακοσίων 
χιλιάδων (1.700.000) ωρών.

Στο ορθό: ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων 
(1.800.000) ωρών.

  (Από το Υπουργείο Υγείας)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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