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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 86093/46419 (1)

 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

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

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Αττικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 290/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου «περί καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δή−
μου», αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες για το Προσωπικό ασφαλείας των δημοτικών 
κτιρίων, λόγω κάλυψης των αυξημένων αναγκών σχετικά 
με τη φύλαξη των κτιρίων του Δήμου.

Καθιερώνουμε: 2) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση επί 
πενθημέρου (Δευτέρα έως Παρασκευή) με δυνατότητα 
διακεκομμένου ωραρίου σε βάρδιες για την Υπηρεσία 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομι−
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κών Υπηρεσιών για πέντε (5) εργάτες ταφής−εκταφής 
και για ένα (1) νεωκόρο, λόγω της λειτουργίας του κοι−
μητηρίου μέχρι τη δύση του ηλίου.

Καθιερώνουμε: 3) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση επί 
πενθημέρου (Δευτέρα έως Παρασκευή) 08:00−21:00 για 
δύο (2) ημέρες την εβδομάδα, σε βάρδιες, για δεκατρία 
(13) άτομα που υπηρετούν στα ΚΕ.ΦΙ. του Γρ. Υποστήρι−
ξης Τρίτης Ηλικίας του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας, λόγω της λειτουργίαςτους και κατά τις 
απογευματινές ώρες.

Καθιερώνουμε: 4) τη λειτουργία για το προσωπικό 
της Γραμματείας του Δημοτικού Ωδείου του Τμήματος 
Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς,

α) για δύο (2) άτομα της Γραμματείας πενθήμερη ερ−
γασία σε βάρδιες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από 08:00 
έως 21:00 χωρίς προσαύξηση ωρών απασχόλησης, λόγω 
διοικητικής υποστήριξης

β) για εννέα (9) καθηγητές ΙΔΑΧ πενθήμερη εργασία 
(Δευτέρα έως Παρασκευή) από 08:00 έως 21:00 χωρίς 
προσαύξηση ωρών απασχόλησης.

γ) για έξι (6) καθηγητές συμβασιούχους ωρομίσθιους 
ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου που απασχο−
λούνται λιγότερο του πενθήμερου, με δυνατότητα ερ−
γασίας και το Σάββατο για τις ώρες 10:00−21:00 χωρίς 
προσαύξηση ωρών απασχόλησης.

Καθιερώνουμε: 5) τη λειτουργία σε 8ωρη βάση κατά 
τις νυχτερινές ώρες από 22:00−06:00 όλες τις ημέρες 
της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαιρέσιμες για 
το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών για δύο (2) τεχνίτες λόγω του ότι η 
εργασία δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τις πρω−
ινές ώρες, λόγω μεγάλης κυκλοφορίας των οχημάτων 
και επικινδυνότητας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 42.000,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου, για το οικονο−
μικό έτος 2016 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 30.6012.11, ΚΑ 
30.6051.111, Κ.Α.30.6012.112 και ΚΑ 30.6051.112, ανάλογη 
δαπάνη, προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των 
ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 86099/46422 (2)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

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

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Αττικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 291/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου «περί καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειιτουργίας υπηρεσιών στη 
Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής.», αποφα−
σίζουμε:

Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για το Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκομιδής 
Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών καθώς και 
Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνερ−
γείων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας 
Ζωής, λόγω κάλυψης των αυξημένων αναγκών στην 
αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων, της χω−
ριστής αποκομιδής και μεταφοράς των ανακυκλώσιμων 
υλικών, τη συγκέντρωση των απορριμμάτων σε χώρους 
μεταφόρτωσης, την περισυλλογή και μεταφορά των 
εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών από 
τους δρόμους της πόλης κτλ.

Καθιερώνουμε: 2) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για το Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης 
Οχημάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότη−
τας Ζωής, λόγω άμεσης αποκατάστασης οποιασδήποτε 
βλάβης εμφανίζεται στα οχήματα αποκομιδής απορριμ−
μάτων καθώς και για την άμεση μεταφορά των οχημά−
των της Υπηρεσίας και τη φύλαξη τους σε περιπτώσεις 
που η βλάβη δεν μπορεί να επισκευαστεί.

Καθιερώνουμε: 3) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για το Τμήμα Διαχείρισης Πρασίνου και 
Παιδικών Χαρών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και 
Ποιότητας Ζωής, λόγω αντιμετώπισης ακραίων φυσικών 
φαινομένων, αυξημένων αναγκών της συντήρησης των 
χώρων πρασίνου σε πλατείες, νησίδες, πεζόδρομους, 
κοινόχρηστους χώρους, φύλαξης παιδικών χαρών.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη ύψους 411.000,00 € περίπου σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Περιστερίου, για το οικονομι−
κό έτος 2016 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 20.6012.112, ΚΑ 
32.6051.112, Κ.Α. 20.6022.112, ΚΑ 20.6052.112, ΚΑ 35.6012.112, 
ΚΑ 35.6051.112, ΚΑ 35.6022.112 και ΚΑ 35.6052.112 ανάλογη 
δαπάνη, προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των 
ιδίων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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    Αριθμ. 87696/47239 (3)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφασης του Δημο−

τικού Συμβουλίου Κρωπίας, περί σύστασης μίας (1) 
προσωρινής προσωποπαγής θέσης ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Κρωπί−
ας σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27−1−2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/14−11−
2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές απο−
φάσεις και λοιπές διατάξεις»

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης −Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/Α΄/2015) σύμφωνα με τις οποίες έως ότου διοριστεί 
ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο ασκών 
Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί 
αρμοδιότητές του.

5. Την υπ’ αριθμ. 3687/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφο−
ρών), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι ο ενάγον ΜΑΡΙ−
ΖΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ελευθερίου, συνδέονται με το Δήμο 
Κρωπίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

6. Την υπ’ αριθμ. 41/2014 απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής Δήμου Κρωπίας «περί μη άσκησης ενδίκων 
μέσων κατά της αριθμ. 3687/2014 απόφαση του Μονο−
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών».

7. Την υπ’ αριθμ. 52/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας με την οποία αποφα−
σίστηκε ομόφωνα η μη άσκηση έφεσης ενδίκων μέσων 
κατά της αριθμ. 3687/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών».

8. Το υπ’ αριθμ. 5730/2015 Πιστοποιητικό του Πρωτο−
δικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι κατά της 
ανωτέρω απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο (τακτικό ή έκτα−
κτο) από οποιονδήποτε.

9. Την υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας περί σύστασης μίας 
(1) προσωρινής προσωποπαγή θέσεως ιδιωτικού δικαί−

ου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Κρωπίας σε 
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3687/2014 τελεσίδικης δικαστι−
κής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κρωπίας περί σύστασης 
μίας (1) προσωρινής προσωποπαγής θέσης ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου, σε εφαρ−
μογή της υπ’ αριθμ. 3687/2014 τελεσίδικης δικαστικής 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως 
εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ−
ΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ 
ΠΑΤΡΟΣ

ΚΑΤΗ−
ΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.

ΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΜΑΡΙΖΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 1.696,84 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σε 
βάρος των Κ.Α. 30.6021.001, Κ.Α. 30.6052.001. Ανάλογη δα−
πάνη ύψους 20.362,08 € περίπου θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 87719/47255 (4)
Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 

σε υπηρεσίες του Δήμου Ελευσίνας.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.
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6. Την υπ’ αριθμ. 298/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ελευσίνας με θέμα την καθιέρωση διαφο−
ρετικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριό−
τητας και Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Νεκροταφείου, 
Τεχνικών Έργων, Πρασίνου, Οικονομικών Διοικητικών 
(Τμήμα Υποστήριξης πολιτικών Οργάνων, Ληξιαρχείο) 
του Δήμου Ελευσίνας, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε
α) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες του 

μήνα, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, των 
Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, λόγω 
καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων και αποκομιδής 
απορριμμάτων,

β) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση, όλες τις ημέρες 
του μήνα, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης, λόγω συντήρησης του δικτύου 
αυτοποτίσματος και συντήρησης και ασφάλειας του 
πράσινου εντός και πέριξ της πόλεως,

γ) τη λειτουργία από τις 06:00 έως και 24:00, όλες τις 
ημέρες του μήνα, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αρ−
γίας, των Κοιμητηρίων Ελευσίνας και Μαγούλας, λόγω 
των ταφών και εκταφών,

δ) τη λειτουργία από τις 06:00 έως και 24:00, όλες τις 
ημέρες του μήνα, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αρ−
γίας, της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, δεδομένου ότι τα 
τεχνικά συνεργεία απασχολούνται και για την κάλυψη 
πολιτιστικών εκδηλώσεων − συντήρηση οδικών δικτύων, 
Δημοτικών κτιρίων,

ε) τη λειτουργία από τις 06:00 έως και 24:00, όλες 
τις ημέρες του μήνα, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες 
αργίας, της Υπηρεσίας Πρασίνου, για τη συντήρηση 
και την επίβλεψη πλατειών και κοινοχρήστων χώρων,

στ) τη λειτουργία από τις 06:00 έως και 18:00, όλες τις 
ημέρες του μήνα, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργί−
ας, του Ληξιαρχείου Δήμου Ελευσίνας και της Δημοτικής 
Ενότητας Μαγούλας, προκειμένου να συντάσσονται τα 
απαραίτητα έγγραφα των έκτακτων περιστατικών που 
τυχαίνουν,

ζ) τη λειτουργία από τις 06:00 έως και 24:00, όλες 
τις ημέρες του μήνα, κατά τις Κυριακές και τις ημέρες 
αργίας, του Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργά−
νων, προκειμένου να παρίστανται στις συνεδριάσεις 
του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβουλίων Δημοτικής 
Ενότητας Ελευσίνας και Μαγούλας, στις συνεδριάσεις 
της Οικονομικής Επιτροπής, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
και Επιτροπής Διαβούλευσης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους 205.000,00 € περίπου σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ελευσίνας για το οικονο−
μικό έτος 2016 που θα βαρύνει τους ΚΑ: 10.6012.0001, 
15.6012.0001, 20.6012.0001, 30.6012.0001, 35.6012.0001, 
40.6012.0001, 45.6012.0001, 10.6022.0001, 15.6022.0001, 
20.6022.0001, 20.6042.0001, 30.6022.0001, 35.6022.0001, 
40.6022.0001, 45.6022.0001 και 10.6012.0006, ανάλογη 
δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη σε βάρος των 
ίδιων κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

    Αριθμ. 88132/47549 + 81605/44241 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 80988/53321/16−12−2014 προ−

ηγούμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα την καθιέ−
ρωση διαφορετικού ωραρίου εργασίας σε ορισμένες 
υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

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

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/A΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/A΄/11−05−2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργι−
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 1612/04−12−2014 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αθηναίων περί καθιέρωσης διαφο−
ρετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες υπηρεσίες 
του Δήμου.

7. Το υπ’ αριθμ. 80988/53321/16−12−2014 απόφαση της 
Υπηρεσίας μας η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 3448/
Β/22−12−2014.

8. Την υπ’ αριθμ. 1292/22−10−2015 (ορθή επανάληψη) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων περί 
τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1612 /2014 ΑΔΣ καθιέρω−
σης διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας σε ορισμένες 
υπηρεσίες του Δήμου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 80988/53321/16−12−2014 
προηγούμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3448/Β΄/22−12−2014)
με θέμα την καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε ορι−
σμένες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων ως εξής:

Α. την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης 
εργασίας και τη λειτουργία σε 24ωρη βάση για το μό−
νιμο προσωπικό της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του Δή−
μου, λόγω έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από τον 
εορταστικό στολισμό των Χριστουγέννων 2015, ήτοι για 
το χρονικό διάστημα έως 31−12−2015, όσον αφορά τον 
αριθμό των εργαζομένων, με την αύξηση των απασχο−
λούμενων ως εξής:

1. για την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης 
εργασίας επιπλέον έγκριση 5 εργαζομένων (δηλ. 65 από 
60) εκ των οποίων έως 50 υπαλλήλων κατά τις ημερή−
σιες ώρες Κυριακών και αργιών και έως 65 υπαλλήλων 
κατά τις νυχτερινές ώρες Κυριακών και αργιών.

2. για την εργασία σε 24ωρη βάση επιπλέον έγκριση 
πενήντα (50) εργαζομένων (δηλ. 90 από 40).

3. για την εργασία πέραν του κανονικού ωραρίου κατά 
τις νυχτερινές ώρες των καθημερινών ημερών επιπλέον 
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έγκριση πενήντα τεσσάρων (54) εργαζομένων (δηλ. 89 
από 35).

Β. την εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμε−
ρης εργασίας και η λειτουργία σε 24ωρη βάση για το 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου της 
Δ/νσης Ηλεκτρολογικού, λόγω αναγκών που προκύπτουν 
από τον εορταστικό στολισμό των Χριστουγέννων 2015, 
ήτοι για το χρονικό διάστημα έως 31−12−2015, ως εξής:

1. ημερήσια εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών 
ενός (1) επιπλέον εργαζομένου (δηλαδή 7 από 6).

2. νυχτερινή εργασία Κυριακών και Εξαιρέσιμων ημε−
ρών τεσσάρων (4) επιπλέον εργαζομένων 9 δηλαδή 7 
από 3), με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ−
νου Χρόνου μέχρι την ολοκλήρωση της πρόσληψής τους 
μέσω των οριστικών πινάκων του ΑΣΕΠ) για το χρονικό 
διάστημα έως 31−12−2015.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη ύψους 20.530,00 € περίπου σε βάρος 
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου 
Αθηναίων που θα βαρύνει τους Φ.20/ΚΑ 6012.001, Φ.20/
ΚΑ 6012.002 και ΚΑ 6022.001, 6052.001, ΚΑ 6042.001 και 
ΚΑ 6054.001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 88288/47613 (6)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφασης του Διοικητι−

κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας 
και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης, περί σύστασης 
μίας (1) προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Κέντρο 
Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπο−
λης, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/2010) «Οργανισμός 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης».

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/2002) 
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις 
και λοιπές διατάξεις».

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 
28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

ζ) Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) περί αποδοχής παραιτήσε−
ως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

2. Την υπ’ αριθμ. 3048/2013 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή η αγω−
γή της Σουνίου Άννας και αναγνωρίστηκε ότι συνδέε−
ται με τον εναγόμενο ΝΠΔΔ Βρεφονηπιακός Παιδικός 
Σταθμός Δήμου Ηλιούπολης, με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας αορίστου χρόνου.

3. Το υπ’ αριθμ. 8819/2015 Πιστοποιητικό του Πρωτο−
δικείου Αθηνών, Τμήμα Πολιτικών Ένδικων Μέσων από 
το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο 
(τακτικό ή έκτακτο) από οποιονδήποτε, κατά της υπ’ αρ. 
3048/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών.

4. Την υπ’ αριθμ. 12015/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ηλιούπολης, περί συγχώνευσης των Νο−
μικών Προσώπων Βρεφονηπιακός − Παιδικός Σταθμός 
και Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Δήμου 
Ηλιούπολης και σύστασης του ΝΠΔΔ Κέντρο Αγωγής, 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΦΕΚ 
618/Β΄/18−04−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και 
Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης περί σύστασης μίας (1) 
προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Κέντρο Αγωγής, 
Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης, σε 
εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

6. Το υπ’ αριθμ. 30275/07−10−2014 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία 
αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους 
ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί 
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα 
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υπο−
χρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 321, 324, 904 παρ. 2 περ. α΄ του Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 100/2015 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κέντρο Αγωγής, Φροντί−
δας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης περί σύστασης 
μίας (1) προσωποπαγούς θέσεως με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο ΝΠΔΔ Κέντρο 
Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπο−
λης, σε εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, 
ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗ−

ΤΑ ΘΕΣΕΙΣ

ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΝΝΑ 
του Δρόσου ΥΈ ΚΑΘΑΡΙΟ−

ΤΗΤΑ 1

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ. Η εν λόγω θέση 
καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού 
ύψους 1.052,00 € περίπου στον προϋπολογισμό του 
ΝΠΔΔ Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας και Αλληλεγγύης 
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Δήμου Ηλιούπολης οικονομικού έτους 2015 σε βάρος 
των Κ.Α. 15.6021.0001 και 15.6052.0001, ανάλογη δε δα−
πάνη ύψους περίπου 12.620,00 € θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 7146/219892
Αριθμ. Διακ. 28 (7)
Πενταετής απαγόρευση θήρας σε τρεις ταμιευτήρες 

νερού στο Καλαμάκι, στα Νάματα και στον Πλατύ−
καμπο, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 

(ΦΕΚ 205/27−9−1975) περί Δασικού Κωδικός, που προ−
στέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού 
Κωδικός» (ΦΕΚ τ. Α΄/18−1−1969) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 257 § 2 του ιδίου Ν.δ.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 
757/Β/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπαγίδας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και IV του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994) 
Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16−9−1994).

7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20−6−1985) που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10−9−1992).

8. To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).

9. Το Π.δ. 138 (ΦΕΚ 231/Α/27−12−2012) με το οποίο συ−
στήθηκε ο Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας.

10. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/ 
19−4−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των 
Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.

11. Την υπ’ αριθμ. 4653/83244/1−7−2010 (ΦΕΚ 857/Β/18−6−
2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας για πενταετή απαγόρευση σους τέσσερις ταμιευτήρες 

νερού περιοχής του Δασαρχείου Λάρισας (Καλαμακίου, 
Ναμάτων−μικρός και μεγάλος, Πλατυκάμπου).

12. Την ανάγκη προστασίας των υδρόβιων θηραμάτων 
και την εξασφάλιση ασφαλών τόπων ενδιαίτησης και 
αναπαραγωγής τους.

13. Την από 27−11−2015 εισήγηση του Προϊσταμένου 
Θήρας του Δασαρχείου Λάρισας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μια 
πενταετία, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 27−11−2020 στους 
κάτωθι ταμιευτήρες νερού που κατασκευάστηκαν για 
αρδευτικούς σκοπούς ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και 
ως πολύτιμοι υγροβιότοποι:

1. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο 
ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού πε−
ριοχής Καλαμακίου, έκτασης 2208,57 στρ. που βρίσκεται 
στο 3ο km της Βόρειας πλευράς του επαρχιακού δρόμου 
Αχίλλειου − Καλαμακίου καθώς και στην γύρω περιοχή 
μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.

2. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο 
ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού πε−
ριοχής Ναμάτων, έκτασης 1034,01 στρ. που βρίσκεται 
850μ Βορειανατολικά του χωριού Νάματα καθώς και 
στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.

3. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο 
ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού πε−
ριοχής Πλατυκάμπου, έκτασης 311 στρ. που βρίσκεται 
1500 μ Βορειανατολικά του χωριού Πλατύκαμπος καθώς 
και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδια−
κής θηροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Νοεμβρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Λάρισας
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

F
Aριθμ. 31332 (8)  
     Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ −ΕΥ−

νεστία−Δήμου Νέστου που εγκρίθηκε με την αριθ. 
40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Νέστου (ΦΕΚ 751/Β΄/2011) και τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 215/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 2878/Β΄/2012).

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 225 και 280 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) με τις οποίες συνίσταται ως 
ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας−Θράκης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 28 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Κα−
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ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των αρθ. 149, 234−240 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26−4−2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι−
κρατείας» και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες 
«Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, 
συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226 
− 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται 
με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.δ. 142/2010 «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθ. 79 του Ν. 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α/10−9−2013).

6. Τις αριθ. 5370/εγκ.15/2−2−2011 «΄Ελεγχος νομιμότη−
τας πράξεων Ο.Τ.Α.» και αριθ. 74895/εγκ. 60/30−12−2010 
«΄Ελεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α.», εγκυκλίους του 
Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

7. Την υπ’ αριθμ. 21445/11−8−2015 απόφασή μας (ΦΕΚ 
2111/Β΄/2015) «Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης Περιβάλλοντος − Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου 
(ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) με τον διακριτικό τίτλο −ΦΩΤΟΔΡΟ−
ΜΗ−». 

8. Το υπ’ αριθμ. 19528/4−11−2015 έγγραφο του Δήμου 
Νέστου με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η αριθ. 312/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου. 

9. Την αριθ. Πράξη 4 της 6−2−2015 του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/6−2−2015) «Αποδοχή παραιτήσεων 
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων της Χώρας» και του άρθ. 56 του Ν. 4257/2014, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την συστατική πράξη του ΝΠΔΔ −ΕΥ−
νεστία− Δήμου Νέστου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέ−
στου (ΦΕΚ 751/Β΄/2011) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 
215/2012 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 2878/Β΄/2012), ως εξής:

2. ΣΚΟΠΟΙ
− Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 

(άρθ. 75 παρ. 1 περίπτ. β΄ του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει):
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην Πε−
ριφέρειά τους.

3. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

4. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

6. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές 
Ακτές − Καθαρές θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων.

8.Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του Δήμου.

9. Η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής.
− Πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως (άρθ. 

75 παρ. 1 περίπτ. στ΄ του Ν. 3463/06, όπως ισχύει):
1. Η λειτουργία βιβλιοθήκης.
2. Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου.
3. Η λειτουργία μουσείου
4. Η λειτουργία πινακοθήκης
5. Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου
6. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
7. Η λειτουργία φιλαρμονικής − ωδείου
− Αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (άρθ. 

75 παρ. 1 περίπτ. στ΄ του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει):
1. Η λειτουργία αθλητικού κέντρου
2. Η λειτουργία γυμναστηρίου
3. Η λειτουργία αθλητικών εκδηλώσεων
4. Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
5. Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−

πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέστου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 40/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 751/Β΄/2011) 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 215/2012 όμοια από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 
2878/Β΄/2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 12312
Αριθ. Δ.Α.Δ.: 38 (9)

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγραφος 3 του 

Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α/18−1−1969).
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 757/Β/18−12−1985) «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπαγίδας» όπως τροποποιήθηκε με 
την 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
581/Β/23−4−2007).



31014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Α.Δ. Μ−Θ.».

4. Την υπ’ αριθμ. 99386/06−11−2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων − Υπογραφή 
με εντολή Γ.Γ.ΑΠ.Δ.Μ−Θ.» (ΦΕΚ 3105/Β΄/18−11−2014).

5. Την υπ’ αριθμ. 127568/2533/07−08−2015 (Φ.Ε.Κ. 1670/
Β΄/10−08−2015) απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περί ρυθμίσεων 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015−2016» και την 
υπ’ αριθμ. 7688/14−8−2015 (ΑΔΑ 7Λ07ΟΡ1Υ−44Δ) Δασική 
Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας περιόδου 2015−2016 Δασαρ−
χείου Νάουσας.

6. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ−
χείου Νάουσας επικρατούν κατά την χειμερινή περίοδο 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με−
γάλης διάρκειας και έντασης.

7. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλού−
του της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας, 
εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης σε περι−
όδους χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
θηραμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νά−

ουσας, όταν και όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και 
έντασης και όπου το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο 
με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της μέχρι το 
τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2015−2016, ήτοι στις 
29−2−2016.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη 
Δασική Υπηρεσία, στην Ελληνική Αστυνομία, στον Κυνη−
γετικό Σύλλογο Νάουσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969, Ν. 996/1971, 
Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−85 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρίθμ. 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νάουσα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02027091512150008*


		2015-12-16T10:34:04+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




