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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 14832 (1)
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από την Νομαρ χιακή 

Αυτοδιοίκηση Ηλείας για το Κέντρο Εξυπηρέτησης 
Πολιτών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 2527/1997 και 

τις υπ’ αριθμ. 53855/1997 και 1746/1999 εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/τ.Α΄/1.5.2002) «Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πο−
λιτών» καθώς και τις όμοιες του άρθρου 15 παρ. 1 του 
ν. 3260/2004.

3. Το υπ’ αριθμ. 5403/16.5.2003 έγγραφο της Π.Δ.Ε. 
περί διευκρινίσεων σχετικά με την έγκριση σύναψης 

σύμβασης μίσθωσης έργου για τα Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης Πολιτών.

4. Τα υπ’ αριθμ. 10307/17.5.2006 και Φ.7 ΟΔΕΚΕΠ/11123/ 
8.5.2006 έγγραφα του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ. και Α.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/265/20566/8.8.2007 έγγρα−
φο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.ΔΑ./ Γεν. Γραμ. Δημ. Δ/σης και Ηλεκτρ. 
Διακυβέρνησης, με το οποίο κατανέμεται − εγκρίνεται 
η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και για χρονικό 
διάστημα έως έξι (6) μήνες για την λειτουργία του Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών με τους εξής όρους: α) οι 
συμβάσεις λήγουν από τη χρονική στιγμή που θα στε−
λεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό β) Σε περίπτωση 
αποχώρησης, παραίτησης κλπ. της σύμβασης μίσθωσης 
έργου με πρωτοβουλία του συμβασιούχου, δεν θα συ−
νάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προηγούμενης 
που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της 
ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει να έχει ενημε−
ρωθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Τ.Α. Β΄ βαθμού. 
Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει 
δεκτή τη νέα σύμβαση και δε θα την χρηματοδοτήσει, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας για ένα (1) 
άτομο, για την λειτουργία του ΚΕΠ, επειδή συντρέχουν 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 και για 
χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες. Η ανωτέρω σύμβαση 
λήγει από τη χρονική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ 
με μόνιμο προσωπικό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 17 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
    Αριθμ. 18397 (2)
Έγκριση για κατ’ εξαίρεση απασχόλησης προσωπικού 

με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Κ.Ε.Π Νομαρχια−
κής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
{ΦΕΚ 206 Α} και τις όμοιες του άρθρου 31 του ν. 3013/ 
1.5.2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και 
λοιπές διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων» {ΦΕΚ 151 Α΄}, 
σύμφωνα με τις οποίες για τις ανάγκες λειτουργίας των 
Κ.Ε.Π επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων 
με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις οποίες ισχύουν 
οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋπο−
θέσεις της υπ’ αριθμ. Π.Υ.Σ 33/2006.

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ 4/265 /20566/8.8.2007 έγ−
γραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε 
ο πίνακας κατανομής των συμβάσεων μίσθωσης έργου 
διάρκειας έως έξι (6) μήνες σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού 
της Περιφέρειας μας για την στελέχωση των ΚΕΠ των 
οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το 
χρονικό διάστημα 1.9.2007 έως 30.9.2007 με τους εξής 
όρους: α) Οι συμβάσεις λήγουν από την χρονική στιγ−
μή που το Κ.Ε.Π στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό και 
β) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λ.π της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση 
σε συνέχεια της προηγούμενης με άτομο, χωρίς την 
προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση της ΔΟΛ ΚΕΠ/
ΥΠΕΣΔΔΑ από την αρμόδια Υπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και 
Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ 
δεν θα κάνει δεκτή την νέα σύμβαση και δεν θα την 
χρηματοδοτήσει.

4. Την υπ’ αριθμ. Φ. 7 ΟΔΕ ΚΕΠ /11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ σχετική με την σύναψη συμβάσεων μίσθω−
σης έργου στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η αμοιβή των αναδόχων προσδιορίζεται σύμφωνα με 
την ανωτέρω εγκύκλιο ως εξής:

1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη των 
24 μηνών χρηματοδότηση από το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ − σαε 
055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασιούχου 
880 ευρώ.

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκειας λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπο−
λογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν 
οι εξής περιπτώσεις.

2.1 Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών, λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ.

2.2 Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ.

5. Την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του 
αριθμ. 164 π.δ. «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα», σύμ−
φωνα με την οποία η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών 
επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 1, εφόσον 
δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους οι οποίοι 
στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. Α.Π 990/ΟΔΕ ΚΕΠ /30.7.2004 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ συνίσταται στην ανάγκη, όπως οι νέες συμβάσεις 
καταρτίζονται με κριτήριο την προηγούμενη εμπειρία 
που αποκτήθηκε από τους συμβασιούχους και τούτο 
διότι η αλλαγή προσώπων συνεπάγεται καθυστερήσεις 
στην εξυπηρέτηση των πολιτών μέχρις ότου οι νέοι 
ανάδοχοι εξοικειωθούν με τις διαδικασίες λειτουργίας 
και με το λογισμικό των ΚΕΠ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την κατ’ εξαίρεση απασχόληση τριών (3) 
ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου για την λειτουργία 
του ΚΕΠ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, με 
τον όρο ότι η σύμβαση λήγει από την χρονική στιγμή 
που θα στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό, ανεξαρτήτως 
της διάρκειας ισχύος της σύμβασης.

Τα ανωτέρω άτομα θα απασχοληθούν για χρονικό 
διάστημα έως έξι (6) μήνες στο ΚΕΠ και όπως ορίζεται 
στα ανωτέρω μνημονευόμενα έγγραφα.

Η δαπάνη μισθοδοσίας των συμβασιούχων θα εκτα−
μιευθεί από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) μέσω προγραμματικής 
σύμβασης με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α

Η ανωτέρω απασχόληση δεν υποκρύπτει σχέση εξαρ−
τημένης εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 17 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ
F

    Αριθμ. 1341 (3)
Καθορισμός οδών που η συντήρησή τους ανήκει στην 

αρμοδιότητα της Περιφέρειας Κρήτης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/1997/τ.Α΄).

2. Τον ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ−
ναφών θεμάτων», το π.δ. 609/1985 και το π.δ. 23/1993 
όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί και ισχύουν 
σήμερα.

3. Τον ν. 3155/1955 «Περί καθορισμού των επαρχιακών 
οδών του Κράτους κ.λ.π.» ΦΕΚ 47/1956/τΑ΄.

4. Την υπ’ αριθμ. 1853/1955 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Δημοσίων Έργων.

5. Την υπ’ αριθμ. 30/4.1.1956 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Επικρατείας.

6. Το π.δ. της 25/28.11.1929 «Περί κωδικοποιήσεως των 
περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών κειμένων δι−
ατάξεων».

7. Τον ν. 3481/2006 «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία 
για το εθνικό κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
162/ 2006/τΑ΄).

8. Την υπ’ αριθμ. Δ3α/0/5/184 − Ω/30.10.1997 κοινή 
υπουργική απόφαση Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. και ΕΣΩΤΕ−
ΡΙΚΩΝ για την συντήρηση του Διευρωπαϊκού δικτύου 
της χώρας.

9. Την υπ’ αριθμ. 1692/1996/EC απόφαση του ευρω−
παϊκού συμβουλίου της 23.7.1996 επαρχιακοί οδοί των 
Νομών της Περιφέρειάς μας.

10. Την υπ’ αριθμ. Δ17α/06/52/ΦΝ 443/20.3.2007 από−
φαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

11. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/827/1995 ΦΕΚ 735/1995/τ.Β΄ 
απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

12. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/907/6.8.1996 απόφαση Υ.ΠΕ.
ΧΩ.ΔΕ.

13. Τον ν. 2612/22.5.1998, (ΦΕΚ 112/25.5.1998/τΑ΄) «για την 
ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα 
και άλλες διατάξεις».

14. Τον ν. 998/27.12.1979 (ΦΕΚ 289/29.12.1979/τΑ΄) «Περί 
προστασίας των Δασών και των δασικών εν γένει εκτά−
σεων της Χώρας», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις Εθνικές οδούς, που η συντήρησή 
τους ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειάς μας 
ως κατωτέρω:

1. ΝΕΟ 90 Καστέλλι Κισσάμου Κολυμπάρι Γαλατάς 
Μουρνιές.

2. ΝΕΟ 90 Άγιος Νικόλαος Παχειά Άμμος.
3. ΝΕΟ 90 Γούρνες Χερσόνησος.
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4. ΝΕΟ 90 Μάλια Άγιος Νικόλαος.
5. ΠΕΟ 90 στο τμήμα της Καστέλλι – Κολυμπάρι – Χα−

νιά – Σούδα – Ρέθυμνο – Ηράκλειο – Αγιος Νικόλαος 
− Παχειά Άμμος – Σητεία με εξαίρεση τα τμήματα που 
ευρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών προϋφιστα−
μένων του 1923 και οριοθετημένων με το π.δ. 24.4.1985 
(ΦΕΚ 181/τ.Δ΄/1985).

6. Η υπ’ αριθμ. 92 Ε.Ο. Ηράκλειο − Αεροδρόμιο Καστελ−
λίου αρχής γενομένης της οδού από τον ισόπεδο κόμβο 
Καστελλίου της παλαιάς Εθνικής Οδού Ηρακλείου − Αγί−
ου Νικολάου μέχρι τα όρια του οικισμού του Δημοτικού 
διαμερίσματος Καστελλίου.

7. Η υπ’ αριθμ. 94 Ε.Ο. Χανιά − Αεροδρόμιο Χανίων 
αρχής γενομένης της οδού από τον ισόπεδο κόμβο 
εισόδου Πολυτεχνείου Κρήτης μέχρι την είσοδο του 
Κρατικού Αερολιμένος Χανίων.

8. Η υπ’ αριθμ. 97 Ε.Ο. Ηράκλειο – Μοίρες – Τυμπάκι 
− Αγία Γαλήνη αρχής γενομένης της οδού από τον ισό−
πεδο κόμβο ΑΤΕΙ Κρήτης, με εξαίρεση τα τμήματα που 
ευρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών προϋφιστα−
μένων του 1923 και οριοθετημένων με το π.δ. 24.4.1985 
(ΦΕΚ 181/τ.Δ΄/1985).

9. Η υπ’ αριθμ. 99 Ε.Ο. Ηράκλειο − Αρχαιότητες Κνωσού 
αρχής γενομένης της οδού από τον ισόπεδο κόμβο 
Μπεντεβή.

10. Η υπ’ αριθμ. 90 Π.Ε.Ο. στο τμήμα Καστέλι – Κολυμπάρι 
– Χανιά – Σούδα –Ρέθυμνο – Ηράκλειο − Άγιος Νικόλαος.

11. Η ευρεία παράκαμψη Σητείας (Δυτική είσοδος) από 
την συνάντηση με τον ΒΟΑΚ Ε90 μέχρι την είσοδο του 
Λιμένα Σητείας ως και την συνδετήρια οδό της ως άνω 
παράκαμψης με την είσοδο του Αερολιμένος Σητείας.

12. Η συνδετήρια οδός της παραλιακής οδού του Λι−
μένος Ηρακλείου με τον ΒΟΑΚ και περιλαμβάνει την 
διαδρομή από την παραλιακή οδό του Λιμένος μέχρι και 
τον ανισόπεδο κόμβο Αλικαρνασσού του Β.Ο.Α.Κ.

13. Η συνδετήρια οδός από την είσοδο του αερολιμέ−
νος Ηρακλείου μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο αεροδρομίου 
του Β.Ο.Α.Κ.

14. Η ΠΕΟ Ηράκλειο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.
15. Η SR 9 η οποία έχει κατασκευαστεί ως παραλλαγή 

της παλαιάς Εθνικής Οδού ΠΕΟ 90 στο οδικό τμήμα που 
παρακάμπτει το κρατικό Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η ακρίβεια καθορισμού και οριοθέτησης της αρχής 
και του τέλους των ανωτέρω οδών διέπεται από την υπ’ 
αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/0/907/6.8.1996 απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

2. Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις έχουν αρμοδιότητα 
για την συντήρηση των επαρχιακών οδών όπως αυτές 
ορίστηκαν με το από 6.2.1956 β.δ. (ΦΕΚ Α΄ 47/8.2.1956) 
και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/8/266/9.3.1995 
απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ περί ανακατάταξης του Επαρ−
χιακού οδικού Δικτύου των Νομών της χώρας, και ανα−
φέρονται κατωτέρω ως εξής:

Ι. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου
1. Άγ. Νικόλαος – Ελούντα – Βρουχάς δια Σχίματος
2. Νεάπολις – Φουρνή – Βρουχάς από Νικηθιανού και 

δια Καρυδίου
3. Φουρνή – Πινές – Ελούντα από επαρχ. οδό 2 εις 

επαρχ. οδό 1
4. Νεάπολη – Δρήρος
5. Λατσίδα – Μίλατος – Σχινιάς από εθν. οδό Αγ. Νι−

κολάου – Ηρακλείου και δια Καλαρίτη, Σταυρού και 
Σπηλαίο Μιλάτου

6. Λατσίδα – Αμυγδαλίδι – Άγ. Αντώνιος από εθν. οδό 
Αγίου Νικολάου – Ηρακλείου και δια Κάτω Αγόρι Κου−
ναλίου, Τσαμπίου και Παππάδου εις επαρχ. οδό 5

7. Διακλάδωση Σεισίου από εθν. οδό Αγ. Νικολάου 
– Ηρακλείου

8. Οδός δια Βουλισμένης ως παρακαμπτήριος εθν. 
οδού Αγ. Νικολάου – Ηρακλείου

9. Νεάπολη – Οροπέδιο Λασηθίου προς Αβδού και 
Χερσόνησο δια Βρυσών, Δρασίου, Ζενίων, Αμυγδάλων, 
Ποτάμων, Μέσα Λασηθίου, Μαρμακέτου, Τζερμιάδω, Λα−
γού και Πινακιανού

10. Μέσα Λασήθι – Αβρακόντε προς Καστέλλι Πεδι−
άδος από επαρχ. οδό 9 και δια Αγ. Κωνσταντίνου, Αγ. 
Γεωργίου, Κουδουμαλιά, Καμινακίου, Μαγουλά, Ψυχρού, 
Πλάτης, Κάτω Μετοχίου και Κιούλη Μνήματος

11. Μέσα Λασίθι – Μέσα Λασηθάκι
12. Ψυχρό – Δικταίον Άντρον
13. Οδός δια Χουμεριάκου ως παρακαμπτήριος της 

εθν. οδού Αγ. Νικολάου – Ηρακλείου
14. Χάνι Κουτουραντζή – Δράσι από 9ο χλμ της εθν. 

οδού Αγ. Νικολάου – Ηρακλείου εις επαρχιακή οδό 9
15. Άγιος Νικόλαος – Λακώνια – Πεπόνηδες από εθν. 

οδό Αγ. Νικολάου − Σητείας εις επαρχ. οδό 14
16. Άγ. Νικόλαος – Κριτσά – Κρούστα – Πρίνα
17. Κριτσά – Λατώ – Έξω Λακώνια από επαρχ. οδό 16 

εις επαρχ. οδό 15
18. Κριτσά – Καθαρό
19. Καλό χωριό – Μάλλες – Παρσάς από 11ο χλμ εθν. οδού 

Αγ. Νικολάου – Σητείας και δια Πρίνας, Καλαμαύκας, Ανατο−
λής, Εξακοστής, Μαλλών, Αγ. Παρασκευής και Χριστού

20. Παχειά Άμμος – Ιεράπετρα – προς Βιάννον δια 
Κάτω Χωριού, Γρα Λυγιάς, Γέφυρας Μύρτου, Μουρνιών 
και Γδόχια

21. Διακλάδωση Ρίζας από επαρχ. οδό 20
22. Μύθοι – Μάλλες από επαρχ. οδό 20 εις επαρχ. 

οδό 19
23. Γρα Λυγιά – Καλόγεροι – Ανατολή
24. Ιεράπετρα – Μεσελέροι – Πρίνα από επαρχ. οδό 

20 εις επαρχ. οδό 19
25. Ιεράπετρα – Κεντρί – Καπίστρι από επαρχ. οδό 20
26. Κάτω Χωριό – Καπίστρι – Μακρυλιά από επαρχ. 

οδό 20 έως επαρχ. οδό 24
27. Διακλάδωση Βασιλικής από επαρχ. οδό 20
28. Ιεράπετρα – Άγ. Στέφανος – Σητεία δια Κακής 

Σκάλας, Αγ. Φωτεινή, Κουτσουρά, Μακρύ Γιαλού, Πεύ−
κων, Λιθινών, Βορίου, Τουρτούλων, Επάνω Επισκοπής 
και Πισκοκέφαλου

29. Κάτω Χωριό – Ορεινό – Σητεία δια Σταυρού, Αγ. Ιω−
άννου, Σχοινοκάψαλα, Σταυροχωρίου, Ρουκάκας, Σκορ−
δίλου, Παρασπορίου, Αχλαδίων και Πισκοκέφαλου

30. Σταυροχώριον – Άγ. Στέφανος από επ. οδό 29 εις 
επαρχ. οδό 28

31. Ενωτική εθν. οδού Αγ. Νικολάου – Σητείας και 
επαρχ. οδού 29 έως Ρουκάναν

32. Διακλάδωσης Δάφνης επ. οδού 29
33. Διακλάδωσης Κρυών επαρχ. οδού 29
34. Ενωτική εθν. οδού Αγ. Νικολάου – Σητείας και 

επαρχ. οδού 29 πλησίον Παρασπορίου
35. Διακλάδωση Σκοπής από εθν. οδό Αγ. Νικολάου 

– Σητείας
36. Επάνω Επισκοπή – Ζήρος Καλό Χωριό δια Κανένε, 

Βαβάλων και Χανδρά
37. Χανδράς – Αρμένοι – Περιβολάκια
38. Αρμένοι – Έξω Απίδι – Αγ. Τριάς από επ. οδ. 37 εις 

επαρχ. οδό 36
39. Αρμένοι – Βόρυ από επαρχ. οδό 37 εις επαρχ. 

οδό 28
40. Ενωτική επαρχ. οδών 36 και 38 εις Μέσα Απίδι
41. Ζήρος – Ζάκρος – Παλαιόκαστρο δια Κελαρίων και 

Χοχλακίων
42. Σητεία – Αγ. Φωτιά – Παλαιόκαστρο
43. Ρούσα Εκκλησία – Παλαιόν Μιτάτο – Ζάκρο από 

επαρχ. οδό 42 και δια Μισιργίου και Χώνου
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44. Σητεία – Σταυρωμένος – Καρύδι από επαρχ. οδό 28 και 
δι΄ Αρνικού, Πάνω Δρυός, Κατσιδωνίου εις επαρχ. οδό 43

45. Κατσιδόνι – Βαβέλη από επαρχ. οδό 44 εις επαρχ. 
οδό 36

46. Ζήρος – Καρύδι από επαρχ. οδό 41 εις επαρχ. 
οδό 44

47. Μονή Τοπλού – Βάι – Ερμούπολις από επαρχ. οδό 42
48. Διακλάδωση Μυρσίνης από εθν. οδό Αγ. Νικολάου 

– Σητείας.
49. Διακλάδωση Μόχλου από Μοχλου από εθν. οδό 

Αγ. Νικολάου − Σητείας
50. Κουτσουράς – Σταυροχώρι από επαρχ. οδό 28 εις 

επαρχ. οδό 29
51. Ενωτική επ. οδών 28 και 29 πλησίον Αγ. Ιωάννου
52. Διακλάδωση Μύρτου από επαρχ. οδό 20
ΙΙ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου
1. Τύλισσος – Γωνιές προς Ανώγεια από 10χλμ εθνικής 

οδού Ηρακλείου – Ρεθύμνου
2. Γάζι – Αχλάδα – Φόδελε από 7ο χλμ εθνικής οδού 

Ηρακλείου – Ρεθύμνου και δι΄ Αλμυρού και Ρογδιάς 
ωσαύτως μέχρι της αυτής εθνικής οδού

3. Γάζι – Κεραμούτσι – Καμάρι από 6ο χλμ εθν. οδού 
Ηρακλείου – Ρεθύμνου και δια Καβροχωρίου μέχρις 
επαρχ. 1

4. Γάζι – Κορφές – Κρουσών από επαρχ. οδό 3
5. Γάζι – Επάνω και Κάτω Καλέσα ως παρακαμπτήριος 

της επαρχ. οδού 4
6. Κεραμούτσι – Κορφές από επαρχ. οδό 3 εις επαρχ. 

οδό 4
7. Ηράκλειο – Βούτες – Κρουσών από 3ο χλμ εθν. οδού 

Ηρακλείου − Φαιστού και δια Πετροκεφάλου, Πενταμο−
δίου και Κιθαρίδος

8. Σίβα – Άγ. Μύρων – Πενταμόδι από εθν. οδό Ηρακλείου 
– Φαιστού (θέση Σιβιανή Καμάρα) μέχρι επαρχ. οδό 7

9. Σταυράκια – Δαφνές – Σίβα ως παρακαμπτήριος εθν. 
οδού Ηρακλείου – Φαιστού

10. Αγ. Βαρβάρα – Ασίτες – Άγ. Μύρων από εθν. οδό 
Ηράκλειο – Φαιστός μέχρι επαρχ. οδό 7

11. Αγ. Βαρβάρα – Άνω Ζαρός προς Λοχριάν και Ρέθυ−
μνο δια Πανασού Γέργερης, Βοριζίων και Καμαρών

12. Γόρτυς – Μορόνι – Κάτω Ζάρός δια Πλουτή και 
Παναγιάς

13. Μοίρες – Γαλιά – Μορόνι – Γέργερη από εθν. οδό 
Ηρακλείου – Φαιστού και δια Ρουφά μέχρι επαρχ. οδό 11

14. Βόροι – Φανερωμένη – Σκούρβουλα –Άνω Ζαρός 
από εθν. οδό Ηρακλείου – Φαιστού – Αγ. Γαλήνης εις 
επαρχ. οδό 11

15. Γαλιά – Σκούρβουλα από επαρχ. οδό 13 εις επαρχ. 
οδό 14

16. Τυμπάκι – Μαργαρικάρι – Καμάρη από εθν. οδό Ηρα−
κλείου – Φαιστού –Αγ. Γαλήνης και δια Καλοχωραφίτη 
και Γρηγοριάς μέχρι επαρχ. οδό 11

17. Τυμπάκι – Κλήμα προς Αποδούλου
18. Γόρτυς – Πόμπια – Λιμήν Μάταλα δια Χρυστουλι−

ανών, Πλατάνου, Πέρι, Αληθινής, Πετροκεφαλίου, Σίβα 
και Πιτσιδίων.

19. Φαιστός – Σίβας – Καλοί Λιμένες δια Μονής Οδη−
γήτριας

20. Μοίρες – Πόμπια μέχρι επαρχ. οδό 18
21. Πλάτανος – Βασιλικά Ανώγεια – Χάρακας από 

επαρχ. οδό 18 και δια Απεσωκαρίου, Φλαθιακών, Βαγι−
ονιάς και Λούκια

22. Απεσωκάρι – Μιαμού – Πηγαί Λέντα
23. Άγιοι Δέκα – Βαγιονιά από επ. οδό 18 εις επαρχ. 

οδό 21
24. Άγιοι Δέκα – Στόλοι – Πραιτώρια από εθν. οδό Ηρα−

κλείου – Φαιστού και δια Ασημίου, Λουτρών και Σωκαρά

25. Άγ. Θωμάς – Λαράνι – Λούρες από εθν. οδό Ηρακλείου 
– Φαιστού και δια Πρεβελιανών, Ακρίων και Ατσιπάδων

26. Αγ. Βαρβάρα – Μεγάλη Βρύση από εθν. οδό Ηρα−
κλείου Φαιστού μέχρι επαρχ. οδό 25

27. Ηράκλειο – Κανλί Καστέλιον – Πραιτώρια δια Μα−
λάδων, Κυπαρίσσου, Ρουκανίου, Μελιδοχωρίου, Σωκαρά 
και Αποϊνι

28. Βενεράτο – Κυπάρισσος από εθν. οδό Ηρακλείου 
– Φαιστού εις επαρχ. οδό 27

29. Λαράνι – Μελιδοχώνι από επαρχ. οδό 25 εις επαρχ. 
οδό 27

30. Κνωσσός – Καλλονή – Χάρακας δια Κουνάβων, 
Χουδετσίου, Τεφελίου και Πραιτωρίων

31. Κνωσσός – Άνω και Κάτω Αρχάναι – Βαθύπετρο 
από επαρχ. οδό 3ωσαυτώς εις επαρχ. οδό 30

32. Μελιδοχώνι – Μονή Επανωσήφι από επαρχ. οδό 27 
μέχρι επαρχ. οδό 30

33. Καλλονή – Βιάννος προς Γδόχια και Ιεράπετρα από 
επαρχ. οδό 30 και δια Μελεσών, Χουμερίου, Αρκαλοχωρίου, 
Παναγιάς, Εμπάρου, Αμιρών, Κεφαλοβρυσίου και Πεύκου.

34. Αρμανώγεια – Αλάγνι από επαρχ. οδό 30 εις επαρχ. 
οδό 33

35. Λιγόρτυνος – Καλύβια – Αρκαλοχώρι από επαρχ. 
οδό 30 και δια Δραπέτι, Παρτήρων. Αγ. Σεμνής και Γα−
σίου στην επαρχ. οδό 33

36. Χάρακας – Πύργος – Βιάννος δια Μεσοχωρίου Κα−
στελιανών και Σχινιά μέχρι επαρχ. οδού 33

37. Ενωτική οδών 35 και 36 εις Καλύβια
38. Διακλάδωση όρμου Τσούτσουρα από επαρχ. οδό 

36 (μεταξύ Μεσοχωρίου και Καστελλιανών)
39. Αγ. Σεμνή – Ίνι – Σχινιάς από επαρχ. οδό 35 και δια 

Πουλιών και Βακιώτες εις επαρχ. οδό 36
40. Νιπηδητός – Κασάνοι – Μάρθα δι΄ Αυλής και Καρα−

βάδου ως παρακαμπτήριος επαρχ. οδού 33
41. Δραπέτι – Ίνι – Κασάνοι από επαρχ. οδό 35 εις 

επαρχ. οδό 40
42. Κάτω Βιάννος – Χόνδρος − Κερασόκαμπος
43. Αμυρά – Άρβη από επαρχ. οδού 33
44. Αγ. Παρασκιές – Καστέλλι Πεδιάδος − Τσουλί Μνήμα 

προς Τζερμιάδες από επαρχ. οδό 33και δι΄Αποστόλων, 
Ξυδά και Κασταμενίτσης

45. Βώνη – Θραψανός – Καστέλλι Πεδιάδος δια Μου−
χτάρο και Αρχαγγέλου ως παρακαμπτήριας επαρχιακής 
οδού 44

46. Ενωτική επαρχ. οδών 33 και 45 εις Βώνη δι΄ Αστρι−
τσίου

47. Καστέλλι Πεδιάδος – Λιλιανό – Νιπηδητός από 
επαρχ. οδό 44 εις επαρχ. οδό 33

48. Καρτερός – Επισκοπή – Μονή Αγκαράθου από 8ο 
χλμ εθν. οδού Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου και δια Σταμνών 
και Σγουροκεφάλου εις επαρχ. οδό 44

49. Αγ. Παρασκιές – Επισκοπή από επαρχ. οδό 44 εις 
επαρχ. οδό 48

50. Κάτω Βαθεία – Γαλύφα – Σμάρι από επαρχ. οδό 48 
και δια Γάλυπε μέχρις επαρχ. οδού 44

51. Καλό Χωριό – Κόξαρη – Γαλύφα από εθν. οδό Αε−
ροδρομίου – Καστελλίου μέχρις επαρχ. οδό 50

52. Κόξαρη – Γούβες από επαρχ. οδό 51 εις εθνική οδό 
Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου

53. Ποταμιές – Αβδού προς Τζερμιάδες από εθν. οδό 
Αεροδρομίου – Καστελλίου και δια Κράσι, Κεράς και 
Αυχένος Άμπέλου

54. Σταλίς – Μοχός – Γωνιές από 30ο χλμ εθν. οδού 
Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου εις επαρχ. οδό 53

55. Πραιτώρια – Πύργος από επαρχ. οδό 30 εις επαρχ. 
οδό 36

56. Διακλάδωση Αγ. Βασιλείου από επ. οδό 33
57. Μάραθος – Αστυράκη προς Καμαριώτη και Ανώγεια
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58. Νέα Φορτέτσα – Βασιλειές – Αγ. Σύλλας από εθν. 
οδό Ηρακλείου – Κνωσσού εις επαρχ. οδό 27

59. Νιπηδητός – Γεράκιον – Αμαριανά από επαρχ. οδού 
33 εις επ. οδό 44

60. Αρμανώγεια – Πιράθι – Πάρτηρα από επ. οδό 30 
εις επα. οδό 35

61. Καλύβια – Τουρλωτή – Πιράθι από επ. οδό 35 εις 
επ. οδό 60

62. Άνω Άκρια – Σωκαράς από επαρχ. οδό 25 εις επαρχ. 
οδό 27

63. Γκαγκάλες – Ίνια από επαρχ. οδό 24 εις επαρχ. 
οδό 25

64. Κλήμα – Λαγωλιό – Σκούρβουλα από εθν. οδό Ηρα−
κλείου – Αγ. Γαλήνης εις επαρχ. οδό 14

65. Τυμπάκι – Καμηλάρι εις επαρχ. οδό 19
66. Αληθινή – Πηγαϊδάκια από επαρχ. οδό 18 εις επαρχ. 

οδό 19
67. Πλώρα – Άγιος Κύριλλος – Πηγαϊδάκια από επαρχ. 

οδό 22 εις επαρχ. οδό 66
68. Βασιλική – Κρότος από επαρχ. οδό 21 εις επαρχ. 

οδό 22
69. Βασιλικά Ανώγεια – Κανδήλια – Βασιλική από επαρχ. 

οδό 21 εις επαρχ. οδό 68
70. Βασιλική – Παράνυμφοι – Αχεντριάς από επαρχ. οδό 

21 και δια Καπετανιανών, Πρινιά και ΕΘιάς εις επαρχ. 
οδό 38

71. Παναγιά – Αγ. Νικόλαος από επ. οδό 21 εις επαρχ. 
οδό 70

72. Πύργος – Πρινιάς από επαρχ. οδό 36 εις επαρχ. 
οδό 70

73. Καμάρες προς Ιδαίον Άντρον και Ανώγεια
ΙΙΙ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνου
1. Επισκοπή − Αργυρούπολη προς Καλλικράτη και 

Χώρα Σφακίων από Μυριοκέφαλα
2. Αργυρούπολη προς Ασή Γωνιά.
3. Ρέθυμνο – Σπήλι − Αγ. Γαλήνη από Μέλαμπες
4. Μπαλέ − Σελιά προς Χώρα Σφακίων από επαρχ. 

οδό 3 και από Αγ. Βασίλειο Άγκουσελιανά, Αγ. Ιωάννη 
και Ροδάκινο.

5. Αγ. Κωνσταντίνο – Ρούστικα − Αγ. Ιωάννη επί ΕΟΔ Ρε−
θύμνου − Χανίων και από Σαιτούρες στην επαρ. οδό 4.

6. Καλονύχτι − Σαιτούρες από ΕΟΔ Ρεθύμνου − Χανίων 
στην επαρχ. οδό 5.

7. Αρμένοι − Άνω Βαρσαμόνερο − Σαιτούρες από επαρ. 
οδό 3 στην επαρ. οδό 6.

8. Αγ. Ανδρέας –Άνω Βαρσαμόνερο από ΕΟΔ Ρεθύμνου 
− Χανίων στην επαρ. οδό 7.

9. Κοξαρέ − Φαράγγι Κουρταλιώτη − Μονή Πρεβέλης από 
επαρχ. οδό 3 και από Ασώματους και Λευκογείους.

10. Λιχαλόστρατο – Μύθριος − Λευκόγεια από επαρχι−
ακή οδό 4 στην επαρχιακή οδό 9 για Μαργιού.

11. Κισσού Κάμπος − Άρδακτος – Κεραμέ από 35ο χιλ. 
επαρχ. οδού Ρεθύμνου − Αγ. Γαλήνης από Ασκούντας 
και Βάτου.

12. Δρυμίσκος − Ασώματοι από επαρχ. οδό 11 στην 
επαρχιακή οδό 9.

13. Περιβόλια − Φουρφουράς προς Αγ. Βαρβάρα από 
3ο χιλ. ΕΟΔ Ρεθύμνου − Ηρακλείου και από Πρασιών 
Αποστόλων, Γεωργ. Σχολής, Ασωμάτων, Βιζαρίου, Κου−
ρουτών, Νίθαυρης, Αποδούλου, Βαθιακού και Λοχριάς.

14. Ρέθυμνο – Ανώγεια – Πρασιές από Αγία Ειρήνη Ρου−
σοσπίτι και Χρωμοναστήρι μέχρι την επαρχ. οδό 13.

15. Περιβόλια – Χρωμοναστήρι από επαρχ. οδού 13 εις 
επαρχ. οδόν 14.

16. Αρμένοι – Καρέ − Μύρθιος από επαρχ. οδού 3 εις 
επαρχ. οδόν 13.

17. Βολιώνες – Παντάνασσα – Πατσός από 21 χιλ. επαρχ. 
οδόν 13.

18. Απόστολοι – Γερακάρι – Νίθαυρις ως παρακαμπτή−
ριος επαρχ. οδού 13 και δια Μέρωνα, Ελενών, Κορδακίου, 
Βρυσών, Δρυγίων, Άνω Μέρους και Αγ. Ιωάννου.

19. Γεωργική Σχολή Ασωμάτων – Γερακάρι – Σπήλι 
από επαρχ. οδού 13 και δια Μονασιθηρακίου, Οψυγιάς 
και Νευς Αμαρίου.

20. Αποδούλου – Αγ. Γαλήνη από επαρχ. Οδού 13 μέ−
χρις εθν. Οδού Ηρακλείου – Αγ. Γαλήνης.

21. Βαθιακό – Σάτα προς Τυμπάκι.
22. Πλατανές – Αμνάτος – Μονή Αρκαδίου από 5ου χιλ. 

εθν. οδού Ρεθύμνου, Ηρακλείου και δι΄ Άδελες, Πηγής, 
Λουτρών και Κυριάννας.

23. Βιράν Επισκοπή – Ρούπες – Μονή Αρκαδίου από 
14ου χιλ. εθν. Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου.

24. Αγγελιανά – Μαργαρίτες – Ελεύθερνα από 22ου 
χιλμ. Εθν οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου και δια Πρινέ 
μέχρις επαρχ. οδού 23.

25. Πέραμα – Πάνορμος.
26. Πέραμα – Χουμέρι – Αγ. Ιωάννης δια Κρασούνας, 

Κεραμωτών και Αγ. Μάμας.
27. Πέραμα – Μειδόνι – Μπαλί σι΄ Εξάντης.
28. Χουμέρι – Πρινές από επαρχ. Οδού 26 σε επαρχ. 

Οδό 24
29. Μουρτζανά – Ανώγεια προς Γωνιές από 33ου χιλομ. 

Εθνικ. Οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου και δια Γαράζου, 
Αξού, Ανωγείων και Σεισάρχης.

30. Αγ. Σύλλας – Λειβάδια – Αξός από 30ου χιλμ. Εθνικ. 
οδού Ρεθύμνου – Ηρακλείου και δια Δαμαβόλου, Αγ. 
Ιωάννου, Καλύβου και Ζωνιανών.

31. Αγ. Σύλλας – Αγυιά – Μελιδόνι από εθν. Οδού Ρε−
θύμνου – Ηρακλείου εις επαρχ. οδό 27.

32. Λουτρά Επισκοπή από επαρχ. Οδού 22 εις επαρχ. 
οδόν 23.

33. Ανώγεια – Ιδαίου Άνδρον προς Καμάρες.
34. Σεισάρχα – Καμαριώτες προς Αστυράκι και Μάρα−

θον επί επαρχ. οδού 29.
ΙV. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων
1. Καστέλλι – Πλάτανος − Κεφάλι μέσω του Κάμπο.
2. Καστέλλι –Λουσακιές − Πλάτανος μέχρι επαρχιακής 

οδό 1
3. Καλουδιανά − Καλάθενες − Σιρικάρι από το 40ου 

χλμ. Εθνικής οδού Χανίων – Καστελίου
4. Κουκουνάρα − Πολυρρήνια − Λουσακιές από την 

επαρχιακή οδό 3 έως την επαρχιακή οδό 2
5. Καλουδιανά – Κεφάλι − Χρυσοσκαλίτισσα από Βουλ−

γάρω, Τοπόλια, Έλους, Κούνενη και Στόμιο
6. Τοπόλια − Καλάθενας από την επαρχιακή οδό 5 

προς την επαρχιακή οδό 3
7. Βλάτος − Ρογδιά − Λίμνη − Καμένο Σέλι μέχρι την 

παρακαμπτήριο της υπ.αρ.5 επαρχιακής οδού
8. Νωπήγια – Μαλάθυρος − Σάσαλος από Φαλενιάνων 

και Σφακοπηγαδίου
9. Μαλάθυρος − Βουργάρω από την επαρχιακή οδό 8 

προς την επαρχιακή οδό 5
10. Κολυμβάρι − Επισκοπή − Πανέθυμος από Σπηλιάς 

− Δρακώνας και Δειλιανών
11. Νοχιά − Επισκοπή από το 28ο χλμ. της εθνικής οδού 

Χανίων − Καστελλίου μέχρι της επαρχιακής οδού 10
12. Άσπρα Νερά – Ροδωπού − Δίκταινα από το 25ο χλμ. 

εθνικής οδού Χανίων –Καστελλίου
13. Ραπανιανά − Βουβές από το 21ο χλμ. εθνικής οδού 

Χανίων − Καστελλίου
14. Ταυρωνίτη –Κάνδανος − Παλαιόχωρα από Βουκολιές
15. Νίμπρος − Δράκωνα από την επαρχιακή οδό 14 έως 

την επαρχιακή οδό 10
16. Πολεμάρχι − Βουδές από την επαρχιακή οδό 14 έως 

την επαρχιακή οδό 15
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17. Βουκολιές − Επισκοπή από την επαρχιακή οδό 14 
έως την επαρχιακή οδό 10

18. Ζυμβραγού – Καρές − Επισκοπή από την επαρχιακή 
οδό 14 έως την επαρχιακή οδό 10

19. Ζυμβραγού − Δειλινά από την επαρχιακή οδό 18 
έως την επαρχιακή οδό 8

20. Κακόπετρος – Παλ. Ρούματα από την επαρχιακή 
οδό 14

21. Πλεμενιανά − Στρωβλές από την επαρχιακή οδό 14 
έως την επαρχιακή οδό 5

22. Στρωβλές – Βουτάς − Παλαιόχωρα από επαρχιακή 
οδό 21 έως την επαρχιακή οδό 14

23. Μάλεμε – Ντερές − Νέα Ρούματα από το 16ο χλμ. 
της εθνικής οδού Χανίων − Καστελλίου και από Ξεμμου−
δοχώρι, Ζουνάκι και Λίμνη

24. Πολεμάρχι – Ζουνάκι − Βουκολιές με σύνδεση των 
επαρχιακών οδών 14 και 23

25. Γεράνι – Λουτράκι – Μανωλιόπουλο − Ντερές από 
το 14ο χλμ. της εθνικής οδού Χανίων − Καστελλίου μέχρι 
της επαρχιακής οδού 23

26. Πλατανιάς – Παδελάρι − Κουφός
27. Χανιά Αλικιανού − Παλαιόχωρα από Νέων Ρουμά−

των, Σέλλι, Σέμπρωνα, Αγ. Ειρήνης, Ροδοβανίου, Τεμε−
νίων και Αζωγύρε

28. Αλικιανού − Μανωλιόπουλου – Ζουνάκι από την επαρ−
χιακή οδό 27 και από Κουφού μέχρι επαρχιακής οδού 23

29. Αλικιανού – Βατόλακκος − Σκονίζος από την επαρ−
χιακή οδό 27 μέχρι την επαρχιακή οδό 25

30. Κάνδανος − Τεμένια από την επαρχιακή οδό 14 
στην επαρχιακή οδό 27

31. Ροδοβάνι − Σούγια − Χώρα Σφακίων προς Μύρθιο 
και Μονή Πρέβελης από Αγ. Ρούμελη, Αγ. Ιωάννη, Ανώ−
πολης, Κομητάδων, Πατσιανού, Καψοδάσος και Σκαλωτή 
μετά την διακλάδωση προς Φραγκοκάστελλο

32. Χανιά – Φουρνέ − Ομαλός από Λάκκων
33. Φουρνέ − Μεσκλά − Θέρισσο
34. Χανιά – Περιβόλια − Θέρισσο
35. Χανιά – Μουρνιές − Παναγιά από Αγ. Βαρβάρα
36. Χανιά – Νεροκούρο − Θέρισσο από 2ο χλμ. της εθνικής 

οδού Χανίων − Ρεθύμνου και από Κοντοπούλων, Κατωχωρί−
ου και Γέρω Λάκκου μετά τη διασταύρωση προς Θύμια

37. Περιφεριακή οδού Καράτσου − Μουρνιών − Σούδας 
από την εθνική οδό Χανίων Καστέλλι προς εθνική οδό 
Χανίων − Ρεθύμνου

38. Προφήτη Ηλία – Κουνουπιδιανά − Μονή Γκουβερ−
νέτου προς Μονή Αγ. Τριάδος

39. Στέρνες − Περιβολίτσα
40. Μονή Αγ. Τριάδος – Μουζούρας − Περιβολίτσα από 

την επαρχιακή οδό 38 έως επαρχιακή οδό 39
41. Σούδα − Κορακιές από την επαρχιακή οδό Χανίων –Ρε−

θύμνου έως την εθνική οδό Χανίων − Αεροδρόμιο Σούδας
42. Μεγάλα Χωράφια – Στύλος − Νέο Χωριό έως την 

παρακαμπτήριο της εθνικής οδού Χανίων − Ρεθύμνου
43. Μεγάλα Χωράφια – Μαλάξα − Νεροκούρου από την 

επαρχιακή οδό 42 έως την επαρχιακή οδό 36
44. Καλύβες – Βάμος – Γεωργιούπολη
45. Καλύβες − Κεφάλα − Γεωργιούπολη από Πλάκα, 

Κόκκινου Χωριού, Δραπάνου και Λικοτηναρέ μέχρι της 
επαρχιακής οδού 44 μέχρι Καντούνα

46. Μπαμπαλή Χάνι –Βάμος − Κεφάλα από Καινή και 
Ξηροστενίου

47. Αλμυρός – Γεβαλοχώρι − Ξηροτέρνι από την επαρ−
χιακή οδό 45 έως την επαρχιακή οδό 46

48. Γαλοχώρι − Άγιος Παύλος από την επαρχιακή οδό 
47 έως την επαρχιακή οδό 44

49. Νέο Χωριό – Φρές − Βρύσες από Μαχαιρά − Ράμνης, 
Μελιδονίου, Προμονίων, Τζιτζιφέ και Βαφέ ως την παρα−
καμπτήριο της εθνικής οδού Χανίων − Ρεθύμνου

50. Ενωτική εθνική οδό Χανίων − Ρεθύμνου και της 
επαρχιακής οδού 49 έως Φρέ

51. Βάμος − Βρύσες από την επαρχιακή οδό 46 και από 
Γιαννίτσαρι Μετοχίου

52. Μπαμπαλή Χάνι − Νίπους − Βρύσες έως την παρα−
καμπτήριο της εθνικής οδού Χανίων − Ρεθύμνου

53. Λιτσάρδα − Λυκοτιναρέ από την επαρχιακή οδό 46 
έως την επαρχιακή οδό 45

54. Βρύσες − Ασκύφου − Χώρας Σφακίων μέχρι την 
επαρχιακή οδό 31

55. Νίμπρος − Ασφέντου προς Μυριοκέφαλα και Αργυρού−
πολη από την επαρχιακή οδό 54 και προς Καλλικράτη

56. Γεωργιοόπολη − Ασή Γωνιά προς Αργυρούπολη 
από Καβάλου και Κουρνά

57. Επισκοπή − Κουρνά από την εθνική οδό Χανίων 
− Ρεθύμνου μέχρι την επαρχιακή οδό 56

58. Κατωχώρι − Κάμποι από την επαρχιακή οδό 36
3. Από την αρμοδιότητα των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−

σεων για την συντήρηση των παραπάνω οδών εξαιρούνται 
τα τμήματα των ΠΕΟ 90, και ΕΟ 97 και οι επαρχιακοί οδοί 
οι οποίοι διέρχονται μέσα από οικισμούς προϋφιστάμενους 
του 1923, χωρίς εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή που διέρχο−
νται μέσα στα όρια των οικισμών οριοθετημένων σύμφωνα 
με το από 24.4.1985 π.δ. (Φ.Ε.Κ. 181/1985) η συντήρηση των 
οποίων ανήκει στους οικείους Ο.Τ.Α. Στην αρμοδιότητα 
των ΟΤΑ ανήκει επίσης και η συντήρηση εγκαταλελειμμέ−
νων τμημάτων επαρχιακών δρόμων που εξυπηρετούν μόνο 
ιδιοκτησίες και μέχρι τον αποχαρακτηρισμό τους.

4. Για τις υπόλοιπες δημόσιες οδούς όπως Κοινοτι−
κοί, Αγροτικοί κλπ αρμόδιοι για την συντήρηση είναι οι 
Δήμοι και οι Κοινότητες, ο καθένας μέσα στα όρια της 
Διοικητικής του Περιφέρειας. Εξαιρούνται οι δασικοί 
οδοί όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 15 παρ. 1 του
ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασι−
κών εκτάσεων της Χώρας για τις οποίες αρμόδιες για 
την συντήρησή τους είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις 
Δασών. Επίσης εξαιρούνται οι οδοί οι οποίοι ευρίσκονται 
σε περιοχές αναδασμού για τις οποίες αρμόδιες για την 
συντήρησή τους είναι οι κατά τόπους αρμόδιοι Τοπικοί 
Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παρ. 8 του καταστατικού τους κατά το πρότυπο 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Στην έννοια της «συντήρησης» των οδών περιλαμ−
βάνεται ιδίως:

α) Η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώ−
ματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης και 
του ηλεκτροφωτισμού.

β) Η συντήρηση και ο καθορισμός φυτευμένων νησί−
δων και πρανών.

γ) Ο καθορισμός των ανισόπεδων διαβάσεων και η 
συντήρηση των αντλιοστασίων τους.

δ) Η συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας της οδού 
όπως τα στηθαία ασφαλείας, και

ε) Η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια του οδοστρώ−
ματος τόσο των εσχαρών των φρεατίων υδροσυλλογής, 
όσο και των καπακίων των φρεατίων επίσκεψης των 
υποκειμένων δικτύων ομβρίων.

Στην συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα πεζοδρόμια, 
τα οποία συντηρούνται κατά τις κείμενες διατάξεις από 
τους οικείους Ο.Τ.Α.

6. Όταν τρίτοι εκτελούν έργα σε οδούς, οι οποίες υπά−
γονται κατά τα ανωτέρω στην αρμοδιότητα συντήρησης 
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας ισχύουν οι διατάξεις 
τις παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 και οφείλουν 
αφού ζητήσουν την κατά νόμο άδεια τομής του οδο−
στρώματος, κατά τη φάση της εκτέλεσης, να λαμβάνουν 
όλα τα εκ του νόμου απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας 
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και να αποκαθιστούν έγκαιρα, έντεχνα και πλήρως τις 
τομές και κάθε είδους φθορές του οδοστρώματος και 
των λοιπών στοιχείων της οδού.

7. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, 
κατά το τρέχον και τα επόμενα έτη, σε βάρος του 
Κρατικού προϋπολογισμού η οποία δεν μπορεί να προσ−
διοριστεί επακριβώς.

8. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία παρα−
λαβής της και οπωσδήποτε από την 1.9.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 16 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
    Αριθμ. 20661 (4)
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω−

σης έργου από την Ν.Α. Ηρακλείου

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

β) Του π.δ. 30/1996 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με 
τίτλο Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» των ισχυ−
ουσών διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση».

γ) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις».

2. Το υπ’ αριθμ. 44026/8.8.2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. με το οποίο γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/407/15011/31.7.2007 απόφαση της επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 
280/τ.Α΄/2006) εγκρίθηκε η σύναψη μίσθωσης έργου από 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, ενός ατόμου ΔΕ 
Δημοσιογράφου, με εμπειρία στα Μέσα Μαζικής Ενημέ−
ρωσης, με αντικείμενο έργου την υποστήριξη του Γρα−
φείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της ανωτέρω Ν.Α. 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, 
που ορίζουν μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν 
πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλή−
λων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται η ανανέωση 
ή παράταση των συμβάσεων αυτών.

3. Την υπ’ αριθμ. 63/2007 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία εγκρίνεται η ανά−
θεση έργου από τη Ν.Α. Ηρακλείου σε ένα (1) άτομο ΔΕ 
Δημοσιογράφου για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων της Ν.Α. Ηρακλείου.

4. Την υπ’ αριθμ. 67/6.3.2007 βεβαίωση του Νομικού Συμ−
βούλου της Ν.Α. Ηρακλείου από την οποία προκύπτει ότι 
η σύμβαση που θα συναφθεί αποτελεί γνήσια σύμβαση 
έργου και δεν υποκρύπτεται σε αυτήν εξαρτημένη εργασία, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη μίσθωσης έργου για χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση Ηρακλείου, ενός (1) ατόμου ΔΕ Δημοσιογράφου, 
με εμπειρία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με αντι−
κείμενο έργου την υποστήριξη του Γραφείου Τύπου 
και Δημοσίων Σχέσεων. Το συνολικό ποσό της ετήσιας 
αμοιβής του αναδόχου ορίζεται σε 17.000 ευρώ. Η εκτέ−
λεση του παραπάνω έργου θα παρακολουθείται από τη 
Νομάρχη Ηρακλείου και ως τόπος εκτέλεσης του έργου 
ορίζονται τα γραφεία της Ν.Α. Ηρακλείου. Η παραπάνω 
σύμβαση δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της 

υπηρεσίας. Απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση 
της σύμβασης αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 17 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
    Αριθμ. 13780 (5)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 974/23.1.2005 (ΦΕΚ. 132/

τ.Β΄/3.2.2005), απόφασή μας «Ανάθεση αρμοδιοτή−
των και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 51/1987 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/6.3.1987) «Καθορισμός 

Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό, προγραμμα−
τισμό και συντονισμό της Περιφερειακής Ανάπτυξης».

2. Το ν. 1622/1986 (ΦΕΚ 92/τ.Α΄/14.7.1986) «Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικός 
Προγραμματισμός».

3. Το ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/17.2.1989) «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Τοπική Αυτο−
διοίκηση, την αποκέντρωση και άλλες διατάξεις».

4. Το ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/13.6.1994) «Ίδρυση Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για 
την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και Περιφέρεια όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».

5. Το ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3.3.1994) «Σύσταση ανε−
ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθ−
μιση θεμάτων διοίκησης».

6. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, 
οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας ρύθμιση θεμάτων 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

8. Το ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) Κύρωση Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλ−
λήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

9. Το ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/τ.Α΄) «Διαχείριση, παρακολού−
θηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

10. Το ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.8.2004) «Ρυθμίσεις 
του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων δημόσιας 
διοίκησης».

11. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
των υπηρεσιών μας.

12. Την ανάγκη της απλούστευσης των διαδικασιών 
με σκοπό την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης μας δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 974/23.1.2005 (ΦΕΚ.:132/
τ.Β΄/3.2.2005) απόφασή μας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και 
ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας» και εκχωρούμε το 
δικαίωμα στον Προϊστάμενο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί−
ρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Περιφέρειας Πελοποννήσου και στον αναπληρωτή του 
να υπογράφει με «Εντολή Γενικής Γραμματέας» ενέρ−
γειες που σχετίζονται με:
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− Βεβαιώσεις τήρησης υποχρεώσεων Τελικού Δικαι−
ούχου και την διαβίβαση αυτών προς τους αρμόδιους 
φορείς.

− Προεγκρίσεις λογαριασμών και βεβαιώσεις επιλεξι−
μότητας δαπανών και την διαβίβαση τους, προς τους 
αρμόδιους φορείς.

− Προεγκρίσεις Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών 
(ΑΠΕ) και την διαβίβαση τους προς τους αρμόδιους 
φορείς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 974/23.1.2005 (ΦΕΚ. 
132/τ.Β΄/3.2.2005) απόφασή μας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας» ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 24 Αυγούστου 2007

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

(6)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Ιατρίδου Ελένη του Παρασκευά.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Με την υπ’ αριθμ. 7856/7.8.2007 απόφαση του Νομάρχη 

Αθηνών χορηγείται στην Ιατρίδου Ελένη του Παρασκευά 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(7)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Σταθάκη Ειρήνη του Παναγιώτη.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 6169/23.8.2007 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών χορηγείται στη Σταθάκη Ειρήνη του Παναγιώτη 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη
Η Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 9034 (8)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά τους μήνες Αύ−

γουστο, Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη 
2007 για τους υπαλλήλους του ΥΠ. ΑΑ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
που αποσπάστηκαν στην Ν.Α. Αχαΐας (Δ/νση ΑΑ).

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 όπως 

συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 35 παρ. 7 
του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 301/1976.
3) Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχια−

κής Αυτοδιοίκησης».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2732/30.7.1999.
5) Τις διατάξεις του ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105/τ.Α΄/30.5.2006).
6) Την υπ’ αριθμ. 314122/23.8.2007 απόφαση του Υπουρ−

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7) Την ανάγκη απασχόλησης των υπαλλήλων της

Ν. Αυτοδιοίκησης Αχαΐας πέρα από τις ώρες υποχρεω−

τικής απασχόλησης καθώς και κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυχτερινές ώρες για την 
αντιμετώπιση των αναγκών όπως:

Μη αμειβόμενες υπηρεσίες ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου νωπών και μεταποιημένων η προοριζομένων 
για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης, δηλ 
με ελέγχους που εκτελούντα άνευ αιτήσεως του εν−
διαφερομένου (εισαγωγέα, εξαγωγέα, διακινητή) και 
που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 3460/2006 όπως έλεγχοι στα σημεία πώλησης (κα−
ταστήματα, λαϊκές αγορές, μεταφορικά μέσα) έλεγχοι 
κατά την παραλαβή α΄ ύλης προς μεταποίηση, δειγμα−
τοληψίες, αναλύσεις τελικών μεταποιημένων προϊόντων 
φυτικής παραγωγής, έλεγχοι ποιοτικοί και ποσοτικοί 
σταφυλιών για οινοποίηση και έλεγχοι μεταποίησης 
αυτών και λοιπές εργασίες ποιοτικού ελέγχου.

7) Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμ. 314122/23.8.2007 
απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων έχει κατανεμηθεί πίστωση 7.200 ευρώ, απο−
φασίζουμε:

Α. Κρίνουμε απαραίτητη την καθιέρωση υπερωριακής 
εργασίας κατά τις απογευματινές ώρες καθώς και ερ−
γασίες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς 
και νυχτερινές ώρες για την κάλυψη των αναγκών της 
Υπηρεσίας από Αύγουστο ως Δεκέμβριο 2007 και συγκε−
κριμένα την απασχόληση γεωπόνων που θα ασχοληθούν 
με μη αμειβόμενες υπηρεσίες ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου νωπών και μεταποιημένων η προοριζομένων 
για μεταποίηση προϊόντων φυτικής προέλευσης, δηλ. 
με ελέγχους που εκτελούντα άνευ αιτήσεως του εν−
διαφερομένου (εισαγωγέα, εξαγωγέα, διακινητή) και 
που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 14 του 
ν. 3460/2006 όπως έλεγχοι στα σημεία πώλησης (κα−
ταστήματα, λαϊκές αγορές, μεταφορικά μέσα) έλεγχοι 
κατά την παραλαβή α΄ ύλης προς μεταποίηση, δειγμα−
τοληψίες, αναλύσεις τελικών μεταποιημένων προϊόντων 
φυτικής παραγωγής κ.τ.λ.

Β. Ορίζουμε υπεύθυνο για τον έλεγχο και παρακολού−
θηση της πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης 
κατά τα ανωτέρω τον προϊστάμενο της Δ/νσης Αγρο−
τικής Ανάπτυξης Ν.Α. Αχαΐας.

Γ. Κατανέμουμε τις ώρες απογευματινής απασχόλη−
σης στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για το διάστημα 
Αύγουστο − Δεκέμβριο 2007: 700.

Δ. Κατανέμουμε τις ώρες για απασχόληση Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυχτερινές ώρες στη 
Δ/νση Αγροτικής Ανάτυξης για το διάστημα από Αύγου−
στο μέχρι Δεκέμβριο 2007: 120.

Ε. Ορίζουμε αριθμό των γεωπόνων υπαλλήλων που θα 
χρησιμοποιηθούν όπως παραπάνω μέχρι 10.

Στ. Η κατανομή των ωρών απογευματινής απασχό−
λησης και ωρών απασχόλησης κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και νυχτερινές ώρες ανά 
υπάλληλο θα γίνει με απόφαση του προϊστάμενου της 
Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ο οποίος και θα εποπτεύ−
σει την πραγματοποίηση των ανωτέρω εργασιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 24 Αυγούστου 2007

Ο Νομάρχης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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