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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1284
29 Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18969
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του
κανονικού ωραρίου, για είκοσι επτά (27) υπαλλήλους
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Δι−
οίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
για το β΄ εξάμηνο του έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέ−
ραν του κανονικού ωραρίου, για είκοσι επτά (27)
υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου για το β΄ εξάμηνο του έτους
2015. ...........................................................................................................
Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ.
Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά
αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών
Λεωφορείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του
τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των
όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορή−
γησης και ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄) όπως
ισχύει. .......................................................................................................
Μετονομασία του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Δι−
οίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα−
νεπιστημίου Αθηνών. ...................................................................
Σύσταση μίας (01) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Ζίτσας. .......
Τροποποίηση της αριθμ. οικ.5653/11−5−2012 (ΦΕΚ 1908/
Β΄/15−6−2012) συστατικής πράξης του Περιφερει−
ακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων Κρήτης (Περιφερειακός Σύνδεσμος
ΦΟΔΣΑ Κρήτης) ..............................................................................
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο. .........................
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/
Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,
την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Εν−
σωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 176 του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α΄/5.5.2014)
«Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυ−
μάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/
ΕΕ), κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις».
β) Των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
γ) Του Π.δ/τος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 2/41768/0022/20.5.2014 εγκύκλιο του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΒΙΙΩΗ−0ΗΠ).
4. Το υπ’ αριθμ. 66835/7032/3.6.2015 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου με τον πίνακα προγραμματισμού
υπερωριακής εργασίας και την αιτιολόγηση της έκτα−
κτης ανάγκης για υπερωριακή απασχόληση για είκοσι
επτά (27) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης της
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ανω−
τέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης για το β΄ εξάμηνο
του έτους 2015.
5. Το υπ’ αριθμ. 63827/4772/27.5.2015 έγγραφο της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, σχετικά με την έγκριση δέσμευ−
σης πίστωσης είκοσι χιλιάδων ευρώ στον προϋπολο−
γισμό της για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης με την
αντίστοιχη βεβαίωση της Υ.Δ.Ε. Νομού Αχαΐας για την
ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης.
6. Την ανάγκη απασχόλησης για το β΄ εξάμηνο, είκοσι
επτά (27) μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης με έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Διοικητικού−
Οικονομικού Ν. Αρκαδίας και των Τμημάτων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης και
Κέρκυρας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύ−
θυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές
ώρες και μέχρι την 22η ώρα των εργασίμων ημερών,
λόγω έκτακτων και επειγουσών αναγκών και ειδικότερα:
Α. Τμήμα Προσωπικού Πάτρας και Τμήμα Διοικητικού−
Οικονομικού Τρίπολης
Με την από 9.11.2012 σύμβαση του έργου με τίτλο
«Σύμβαση για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφορικής»
υπεγράφη σύμβαση με την εταιρεία ΟΤS Α.Ε., η οποία
θα καλύψει την ανάγκη υποστήριξης και ελέγχου του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου
Δυναμικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (μηχανο−
γράφηση όλων των στοιχείων του ατομικού φακέλου
των υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε 8
Νομούς, καθώς και η επικαιροποίηση νέων αποφάσεων
υπηρεσιακών μεταβολών ) σύνολο 1.304 φάκελοι (έχουν
περαστεί στη βάση 631, υπολείπονται 673 φάκελοι) και
συγκεκριμένα στοιχεία υπηρεσιακών μεταβολών, εκπαί−
δευσης, αδειών, εκθέσεων αξιολόγησης, σεμιναρίων,
διαφόρων αποφάσεων αμοιβών, ποινών, αναγνωρίσεις
προϋπηρεσίας, απαραίτητα στοιχεία για την σύνταξη
των ΑΔΚΥ και ΔΑΥΚ, τη μοριοδότηση των στοιχείων
των Προϊσταμένων για τις κρίσεις σε θέσεις ευθύνης
κ.λπ.
Στα πλαίσια επεξεργασίας της σχετικής καρτέλας
διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού τα ως άνω Τμήμα−
τα καλούνται να ενημερώσουν τις σχετικές καρτέλες
του προγράμματος από τα μισθολογικά στοιχεία των
ατομικών φακέλων των υπαλλήλων.

Β. Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προ−
σώπων Τρίπολης και Κέρκυρας, καλείται να καλύψει
τις εξής ανάγκες:
Την ανάγκη σύνταξης μητρώου Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού.
Την ανάγκη σύνταξης μητρώου Ν.Π.Ι.Δ.
Την ανάγκη σύνταξης μητρώου Επιχειρήσεων των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού.
Την ανάγκη σύνταξης μητρώου Αθλητικών Εγκατα−
στάσεων ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Την ανάγκη σύνταξης μητρώου οχημάτων των ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού.
Την ανάγκη δημιουργίας αρχείου για τον αριθμό των
αδειών των Λαϊκών Αγορών και του Υπαίθριου και Στά−
σιμου Εμπορίου ανά Δήμο για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα Υπουργεία ανα−
ζητούν στοιχεία εντός αποκλειστικών και σύντομων
προθεσμιών.
Γ. Τμήμα Γραμματείας και Πληροφόρησης Πολιτών,
καλείται να προσφέρει προσωπικό για την εκκαθάριση
του αρχείου της Δ/νσης Διοίκησης πέραν της δεκαετίας
που τηρείται στον 2ο και 3ο όροφο επί της οδού Ν.Ε.Ο.
Πατρών – Αθηνών 28 και στο υπόγειο του κτιρίου επί
της οδού Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 33, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ. 9 του Π.δ. 162/1979, του Π.δ. 768/1980
του Π.δ. 480/1985 και του Ν. 2026/1992.
8. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης για το σκο−
πό αυτό στον ΚΑΕ 0511 Ειδικός φορέας 994−10/071 του
Τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2015, Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά−
δας και Ιονίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι
χιλιάδων Ευρώ (12.000,00 €), σε βάρος της οποίας προ−
καλείται δαπάνη ύψους δεκαεπτά χιλιάδων σαράντα δύο
ευρώ και σαράντα λεπτών (17.042,40 €), αποφασίζουμε:
Καθιερώνουμε, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες
και μέχρι την 22η ώρα των εργασίμων ημερών, για είκοσι
επτά (27) μόνιμους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκη−
σης με έδρα την Πάτρα και του Τμήματος Διοικητικού−
Οικονομικού Ν. Αρκαδίας και των Τμημάτων Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης και
Κέρκυρας της Διεύθυνσης Διοίκησης της Γενικής Διεύ−
θυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας ως εξής:
για δεκαπέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, εκατόν
είκοσι (120) ώρες για το β΄ εξάμηνο του έτους 2015, ανά
υπάλληλο,
για έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ, εκατόν είκο−
σι (120) ώρες για το β΄ εξάμηνο του έτους 2015, ανά
υπάλληλο,
για έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ, εκατόν είκο−
σι (120) ώρες για το β΄ εξάμηνο του έτους 2015, ανά
υπάλληλο, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού
υπερωριακής εργασίας της ανωτέρω Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. Γ456/28524/2347/15
(2)
Τροποποίηση της απόφασης του Υφυπουργού Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ. Γ456/34931/3345/13
«Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ. καθώς
και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της
διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των
φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ
2257Β΄) όπως ισχύει.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 13 του Ν. 711/77 (Α΄ 284)
«Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων», όπως τελευ−
ταία προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 119 του
Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επι−
κοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες
διατάξεις.».
β) Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20) με το
οποίο συστήνεται το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού.
γ) Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (Α΄21) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
δ) Τις διατάξεις του Π.δ. 27/2015 (Α΄ 31) «Διορισμός
Αναπληρωτών Υπουργών»
ε) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ144/30−3−2015 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας
και Τουρισμού, Χρήστο Σπίρτζη» (Β΄ 483).
στ) Την υπ’ αριθμ. οικ.26398/28−4−2015 (ΤΥΕΘΟΔΦ 315)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού «Διορισμός Γενικής Γραμματέως του πρώην
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
2. Την ανάγκη τροποποίησης της απόφασης του
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Αριθ.
Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά ανα−
γνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφο−
ρείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋ−
ποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης
αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄) όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1) Την τροποποίηση του άρθρου 5 της απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Αριθ. Γ456/34931/3345/13 «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά
αναγνώσιμου σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεω−
φορείων Δ.Χ. καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του
περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋ−
ποθέσεων και των φορέων χορήγησης και ανανέωσης
αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄) όπως ισχύει ως εξής:
Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ιδιοκτήτες των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων
Δ.Χ. υποχρεούνται έως τις 31−12−2015, να έχουν εφοδι−
άσει τα Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία τους με το ηλε−
κτρονικό αναγνώσιμο σήμα. Μετά την προαναφερθείσα
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καταληκτική ημερομηνία (ήτοι από 1−1−2016), εφόσον δι−
απιστωθεί από Φορέα Ελέγχου μη ύπαρξη ή αλλοίωση
του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος, τότε, πέραν
άλλων διοικητικών κυρώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο
500 ευρώ και αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας του
τουριστικού λεωφορείου (άδεια κυκλοφορίας και κρατι−
κές πινακίδες) τα οποία διαβιβάζονται στην αρμόδια Πε−
ριφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
έδρας του λεωφορείου. Τα στοιχεία κυκλοφορίας επι−
στρέφονται, εφόσον ο ιδιοκτήτης ή νομίμως εξουσιοδο−
τημένο από αυτόν πρόσωπο, προσκομίσει βεβαίωση του
Φορέα Χορήγησης ότι εγκαταστάθηκε το ηλεκτρονικά
αναγνώσιμο σήμα στο εν λόγω λεωφορείο ή προσκομί−
σει την βεβαίωση (α) του άρθρου 3 της παρούσας από−
φασης. Η καταλογιοτική πράξη επιβολής του προστίμου
επέχει θέση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για
χρονικό διάστημα επτά (7) ημερών, κατά τη διάρκεια
του οποίου απαγορεύεται η έξοδος του οχήματος από
τη χώρα. Η ύπαρξη ηλεκτρονικά αναγνώσιμου σήματος
σε ισχύ, θα αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων
από τα Κ.Τ.Ε.Ο., μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
χορήγησης του, ήτοι από 1−1−2016 »
2) Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθ. Γ456/34931/3345/13
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων «Καθιέρωση του ηλεκτρονικά αναγνώσιμου
σήματος των Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ.
καθώς και ο καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου,
της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των
φορέων χορήγησης και ανανέωσης αυτών.» (ΦΕΚ 2257Β΄)
όπως ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

F
Αριθμ. 98108/Ζ1
(3)
Μετονομασία του Τομέα Διοικητικής Επιστήμης του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοί−
κησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι−
στημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 παρ. 4 (ε) του Ν. 1268/1982 «Για τη
δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων» όπως έχει συμπληρωθεί και μεταβατικά ισχύουν
δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. 5α του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη−
τας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά−
των» (Α΄195) και του άρθρου 4 παρ. 5 του Ν. 4076/2012
(Α΄159).
β. Του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
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2. Το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες».
3. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (Α΄20).
4. Το Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Α΄21),
5. Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρί−
αση 1−7−2014).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ
98075/19−6−2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Παρακολού−
θησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
Εποπτευόμενων Φορέων, αποφασίζουμε:
Ο προβλεπόμενος στις διατάξεις της παρ. γ της υπ’
αριθμ. Β1/563/1989 (Β΄607), απόφασης του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων Τομέας Διοικητικής Επι−
στήμης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημό−
σιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών μετονομάζεται σε Τομέα «Διοικητικής
Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου», χωρίς μεταβολή του
γνωστικού του αντικειμένου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

F
Αριθμ. 33336/7250
(4)
Σύσταση μίας (01) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δι−
καίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Ζίτσας.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07−06−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτικής Μακεδονίας».
3. Την ΠΥΣ αρ. 4/6.2.2015 (ΦΕΚ 24 Α/06−02−2015) «Απο−
δοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Απο−
κεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93 Α/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Την αριθμ. 77912/16422/28−12−2012 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−
Δυτικής Μακεδονίας «Ορισμός Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτι−
κής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής
Μακεδονίας».
6. Tiς διατάξεις του Ν. 2647/1998, άρθρο 1 παρ. 15 (ΦΕΚ
237/Α΄) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και
την Αυτοδιοίκηση», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο

10 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α΄).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ107/Α΄) «Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 101 του Ν. 3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143 Α΄/2007).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της
Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 274 Α΄/2002).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 21 του Ν. 4057/2012
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
(ΦΕΚ 54 Α΄/14−03−2012).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40
Α΄/15−03−2010) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής Μεσοπρόθεσμοι Πλαισίου, Δημοσιο−
νομικής Στρατηγικής» (ΦΕΚ 152 A΄/01−07−2011).
12. Την αριθμ. 136/2007 απόφαση του Εφετείου Ιω−
αννίνων.
13. Την αριθμ. 666/2012 απόφαση του Αρείου Πάγου.
14. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/800/οικ.22370/2010
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εκτέλεση
αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων.
15. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958/19−03−2015 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων στους OTA α' και
β' βαθμού, έτους 2015.»
16. Το γεγονός ότι στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
17. Την αριθμ. πρωτ. 7976/19−05−2015 βεβαίωση του
Προϊσταμένου του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογι−
στηρίου και Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικών και
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας για την κά−
λυψη της δαπάνης μισθοδοσίας.
18. Την αριθμ. 132/20−05−2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας περί σύστασης μίας (01)
προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 132/20−05−2015 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας Νομού Ιωαν−
νίνων περί σύστασης μίας (01) προσωποπαγούς θέσης
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ζί−
τσας κατ’ εφαρμογή των αριθμ. 136/2007 απόφασης του
Εφετείου Ιωαννίνων και αριθμ. 666/2012 απόφασης του
Αρείου Πάγου ως εξής:
• Μία (01) προσωρινή προσωποπαγή θέση κατηγορίας/
ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών στην οποία θα καταταγεί
ο Γεώργιος Σιούλης του Δημητρίου.
Η παραπάνω προσωρινή θέση καταργείται μόλις κε−
νωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του ανωτέρω ύψους 7.862, 00 ευρώ
περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό
του Δήμου έτους 2015 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 25−
6021.001 πίστωση ύψους 6.168,00 ευρώ και στον Κ.Α.
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25−6052 πίστωση ύψους 1.693,74 ευρώ. Για τα επόμ.Ξνα
έτη θα προβλεφθούν ανάλογες πιστώσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 16 Ιουνίου 2015
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 6591
(5)
Τροποποίηση της αριθμ. οικ.5653/11−5−2012 (ΦΕΚ 1908/
Β΄/15−6−2012) συστατικής πράξης του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Κρήτης (Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κρήτης)
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι−
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ
229/Α΄/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών» και του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015.
4. Την αριθμ. 4/6−2−2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 245 – 249 και 275 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08−06−2006) «Κύρωση του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις των άρθρων 13 – 17 του Ν. 4071/2012
(ΦΕΚ 85/Α΄/11−4−2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυ−
ξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση
Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
7. Την αριθμ. οικ. 5653/11−5−2012 (ΦΕΚ 1908/Β΄/15−6−2012)
συστατική πράξη του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέ−
ων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (Περιφε−
ρειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ).
8. Την αριθμ. ΓΠ−192/18−3−2014 (ΦΕΚ 699/Β΄/20−3−2014)
απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής περί τροπο−
ποίησης της απόφασης με αριθμό 2891/15−3−2013 (ΦΕΚ
630/Β΄/20−3−2013) και θέμα «Αποτελέσματα της Απογρα−
φής Πληθυσμού−Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De
Facto Πληθυσμό της Χώρας», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. οικ.5653/11−5−2012 (ΦΕΚ
1908/Β΄/15−6−2012) συστατική πράξη του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Κρήτης (Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Κρήτης) ως
προς το άρθρο 3 αυτής, ως εξής:
Άρθρο 3. Αριθμός αιρετών αντιπροσώπων κάθε Δήμου
που μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από
σαράντα έξι (46) μέλη συγκροτείται από αιρετούς αντι−
προσώπους του κάθε Δήμου, που εκλέγονται από τα
Δημοτικά Συμβούλια, ανάλογα με τον πληθυσμό, όπως
ορίζεται στο άρθρο 246 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής για την απογραφή του έτους 2011, οι εν λόγω
αντιπρόσωποι ορίζονται ως εξής:
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Δήμος Αρχανών−Αστερουσίων με πληθυσμό 16.780
κατοίκους: δύο (2) αντιπροσώπους
Δήμος Βιάννου με πληθυσμό 5.679 κατοίκους: έναν
(1) αντιπρόσωπο
Δήμος Γόρτυνας με πληθυσμό 15.680 κατοίκους: δύο
(2) αντιπροσώπους
Δήμος Ηρακλείου με πληθυσμό 175.113 κατοίκους: τέσ−
σερις (4) αντιπροσώπους
Δήμος Μαλεβιζίου με πληθυσμό 29.062 κατοίκους: δύο
(2) αντιπροσώπους
Δήμος Μινώα Πεδιάδας με πληθυσμό 17.829 κατοίκους:
δύο (2) αντιπροσώπους
Δήμος Φαιστού με πληθυσμό 24.572 κατοίκους: δύο
(2) αντιπροσώπους
Δήμος Χερσονήσου με πληθυσμό 53.337 κατοίκους:
τρεις (3) αντιπροσώπους
Δήμος Αγίου Νικολάου με πληθυσμό 28.033 κατοίκους:
δύο (2) αντιπροσώπους
Δήμος Ιεράπετρας με πληθυσμό 27.450 κατοίκους: δύο
(2) αντιπροσώπους
Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου με πληθυσμό 2.357 κατοί−
κους: έναν (1) αντιπρόσωπο
Δήμος Σητείας με πληθυσμό 18.155 κατοίκους: δύο (2)
αντιπροσώπους
Δήμος Αγίου Βασιλείου με πληθυσμό 8.484 κατοίκους:
έναν (1) αντιπρόσωπο
Δήμος Αμαρίου με πληθυσμό 5.843 κατοίκους: έναν
(1) αντιπρόσωπο
Δήμος Ανωγείων με πληθυσμό 2.382 κατοίκους: έναν
(1) αντιπρόσωπο
Δήμος Μυλοποτάμου με πληθυσμό 17.464 κατοίκους:
δύο (2) αντιπροσώπους
Δήμος Ρεθύμνης με πληθυσμό 62.886 κατοίκους: τρεις
(3) αντιπροσώπους
Δήμος Αποκορώνου με πληθυσμό 15.660 κατοίκους:
δύο (2) αντιπροσώπους
Δήμος Γαύδου με πληθυσμό 158 κατοίκους: έναν (1)
αντιπρόσωπο
Δήμος Καντάνου−Σελίνου με πληθυσμό 5.645 κατοί−
κους: έναν (1) αντιπρόσωπο
Δήμος Κισσάμου με πληθυσμό 11.009 κατοίκους: δύο
(2) αντιπροσώπους
Δήμος Πλατανιά με πληθυσμό 20.972 κατοίκους: δύο
(2) αντιπροσώπους
Δήμος Σφακίων με πληθυσμό 2.224 κατοίκους έναν
(1) αντιπρόσωπο
Δήμος Χανίων με πληθυσμό 116.154 κατοίκους: τέσσε−
ρις (4) αντιπροσώπους
Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του προϋπολογισμού του κάθε Δήμου που
συμμετέχει στον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Δια−
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (Περιφερειακός
Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ).
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 5653/11−5−2012 (ΦΕΚ
1908/Β΄/15−6−2012) συστατική πράξη του Περιφερειακού
Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Κρήτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 10 Ιουνίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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Αριθμ. 37373
Απαγόρευση θήρας για ορισμένο χρόνο.
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Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α
718.01.1969), άρθρο 258, παραγρ. 5 «Αι δασικαί αρχαί
δύνανται να εκδίδουν απαγορευτικός διατάξεις θήρας,
μόνον κατόπιν αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας,
δημοσιευομένων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως
προς ρύθμισιν θεμάτων αφορώντων την προστασίαν,
διοίκησιν και διαχείρισιν του θηραματικού πλούτου και
της ασκήσεως της θήρας εν γένει (προσθήκη της παρ. 5,
δια της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν. 1787/1975)
2. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).
3. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ−
γείου Γεωργίας (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).
5. Το Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010).
6. Την αριθμ. 99386/2014 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θρά−
κης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές
μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης.» (ΦΕΚ 3105/Β΄/2014).
7. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/Α΄/
28.06.2006)
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010).
9. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) από−
φαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας
«Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
10. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 υπουργική απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομικών−Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδι−
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και

των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με
τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρή−
σεως των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την
οδηγία 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).
11. Την αριθμ. 4/06.02.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α).
12. Το Ν 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄) και συ−
γκεκριμένα το Κεφάλαιο Γ΄ −Θέματα Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων −΄Αρθρο 56.
13. Το αριθμ. 11675/10.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας − Θράκης.
14. Το αριθμ. 128/29.04.2014 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Πολυγύρου.
15. Τα αριθμ. 9601/30.06.2014 και 6486/11.03.2015 έγγρα−
φα του Δασαρχείου Πολυγύρου.
16. Τα αριθμ. 14714/08.07.2014, 6682/16.03.2015 και
9668/07.05.2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών Χαλ−
κιδικής, αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, για το
χρονικό διάστημα έως και 15/06/2020, στην περιοχή της
Τοπικής Κοινότητας Μαραθούσης, της Δημοτικής Ενότη−
τας Ζερβοχωρίων, του Δήμου Πολυγύρου, της Περιφε−
ρειακής Ενότητας Χαλκιδικής, σε έκταση 5.800 στρεμμά−
των, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα κλίμακας 1:20000 και στο απόσπασμα χάρτη
Γ.Υ.Σ, Φύλλα Ζαγκλιβέρι − Σταυρός, κλίμακας 1:50000 τα
οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
Η δε οριοθέτηση της περιγράφεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία την διασταύρωση του αγροτικού δρό−
μου Μαραθούσας − Στανού στην θέση «Αγία Ειρήνη»,
ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με ΝοτιοΑνατολική κα−
τεύθυνση μέχρι το μεγάλο ρέμα της Ποταμιάς. Μετά
συνεχίζει με Βόρεια κατεύθυνση και διέρχεται απο τη
θέση «Γιάγκοβη» στο σύνορο με το Δασαρχείο Αρναίας,
μέχρι τον αγροτικό δρόμο Μαραθούσας − Στανού και
μετά συνεχίζει αυτόν τον δρόμο μέχρι τον επαρχιακό
δρόμο Στανού − Μελισσουργού. Από τη διασταύρωση
αυτή με κατεύθυνση δυτική φτάνει στο ύψωμα «Καρα−
μπουρούνι» και συνεχίζει με Βόρεια κατεύθυνση μέχρι το
μεγάλο ρέμα της Ποταμιάς. Ακολουθεί το ρέμα με Νότια
κατεύθυνση μέχρι τη θέση «Μύλος» και από εκεί ακο−
λουθεί Νότια τον αγροτικό δρόμο προς Μαραθούσα και
καταλήγει στην θέση «Αγία Ειρήνη» απ’ όπου ξεκίνησε.
Το Δασαρχείο Πολυγύρου να μεριμνήσει για την έκ−
δοση σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 12 Ιουνίου 2015
Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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