
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μει-
ωμένου ωραρίου του Δήμου Ιλίου.

2 Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2015 απόφασης του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Παιανίας περί σύστασης δύο 
(2) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Παιανίας σε 
εφαρμογή τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

3 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ειδικού Διαβαθ-
μιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε Δ.Σ.Ν Α.).

4 Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 22863/8534/31-03-2016 
προηγούμενης απόφασης περί του ανωτάτου ορί-
ου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
των υπαλλήλων του Δήμου Χαλανδρίου.

5 Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακό-
μη χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων 
στρεμμάτων (10.500 στρ.), περιφέρειας Τοπικών 
Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλ-
λαρίου Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότη-
τας Ιωαννίνων.

6 Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, 
πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 
στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-
κής της Π.Ε Λακωνίας για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 
έτους 2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ 

μειωμένου ωραρίου του Δήμου Ιλίου. 

 Με την υπ’ αριθ. 114/24-03-2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ιλίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν 

της υπ’ αριθ. 13358/22-03-2016 βεβαίωσης του Δήμου 
Ιλίου περί μη ύπαρξης ενεργών συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονά-
δων στο Δήμο και της υπ’ αριθ. 37578/14138/24-05-2016 
εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, αυξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
1) Νάτσιου Ελευθερίας του Ιωάννη, κατηγορίας ΥΕ ειδι-
κότητας Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων από 2,5 ώρες 
σε 8 ώρες ημερησίως και 2) Ψωμά Ευστρατίας του Γεωρ-
γίου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών 
Μονάδων από 4 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως.

(Αριθ. οικονομικής βεβαίωσης του Δήμου Ιλίου: 13562/ 
23-02-2016).

(Αριθ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 
37578/14138/24-05-2016) .

 Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 Αριθ. 27575/14997 (2)
Έγκριση της υπ’ αριθ. 34/2015 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας περί σύστα-

σης δύο (2) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου 

Παιανίας 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) «Οργανι-

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

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) Του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων».

δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α/
14-11-2002) «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.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

3. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

4. Την υπ’ αριθ. 203/2014 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών Διαφορών) 
με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγουσες 1) Ιωάννα 
Μέμτσα του Κων/νου, 2) Καλλιόπη Παπαδημητρίου του 
Σπυρίδωνα συνδέονται με το Δήμο Παιανίας με σύμβα-
ση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου.

5. Το υπ’ αριθ. 4398/2014 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.

6. Την υπ’ αριθ. 34/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Παιανίας περί σύστασης δύο (2) προσω-
ποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στον ΟΕΥ του Δήμου Παιανίας, σε εφαρμογή της υπ’ 
αρ. 203/2014 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθ. 34/2015 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Παιανίας περί σύστασης δύο (2) 
προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου Παιανίας, σε εφαρμογή της 
υπ’ αριθ. 203/2014 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εργατικών 
Διαφορών), ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ.

ΘΕΣΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΜΤΣΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανι-
σμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
16.160,00 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σε 
βάρος των Κ.Α. 20-6021.001 και 20-6054.002. Ανάλογη 
δαπάνη ύψους 24.240 € περίπου θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2015

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   
Ι

 Αριθ. 15409/41061 (3)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας των υπαλλήλων του Ειδικού Διαβαθ-

μιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε Δ.Σ.Ν Α.). 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-1-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

γ) Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης».

δ) Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής πα-
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

ζ) Το υπ’ αριθ. 5751/20-5-2016 αίτημα του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων 
που υπηρετούν στο Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νο-
μού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).

Δ/ΝΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κλάδος - Ειδικότητα
Αρ. 

Υπαλ-
λήλων

Ώρες/
Υπάλ-
ληλο

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΔΕ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 60
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
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Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ, ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

Δ/ΝΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 60
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 60
ΠΕ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60
TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί, κατά περίπτω-
ση, δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ειδικού 
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) οικ. 
έτος 2016 στους ακόλουθους Κ.Α.: ΚΑ 02.10.00.6422.01 πο-
σόν 3.000,00 €, ΚΑ 02.10.00.6422.02 ποσόν 2000,00 €, ΚΑ 
02.70.01.6422.01 ποσόν 5.000,00 €, ΚΑ 02.70.02.6422.01 
ποσόν 5.000,00 €, ΚΑ 02.70.03.6422.01 ποσόν 5.000,00 €, ΚΑ 
02.70.04.6422.01 ποσόν 5.000,00 €, Κ.Α.02.70.05.6422.01 
ποσόν 5.000,00 €, Κ.Α.02.70.06.6422.01 ποσόν 5.000,00 € 
και στον Κ.Α.02.70.07.6422.01 ποσόν 3.000,00 €, ενώ τυ-
χόν επιπλέον δαπάνη θα προβλεφθεί κατόπιν αναμορφώ-
σεως πριν την χορήγηση της σχετικής έγκρισης από την 
Πρόεδρο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού 
Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Μαΐου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 Αριθ. ΟΙΚ.41763/15701 (4)
Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 22863/8534/31-03-2016 

προηγούμενης απόφασής μας περί του ανωτάτου 

ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 

των υπαλλήλων του Δήμου Χαλανδρίου. 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-1-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

γ) Τις διατάξεις της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 
2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) «Συντα-
ξιοδοτικές διατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 
Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμ-
φωνίας Χρηματοδότησης».

δ) Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής πα-
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

στ) Το υπ’ αριθ. 8080/18-3-2016 αίτημα του Δήμου 
Χαλανδρίου.

2. Την υπ' αριθ. 22869/8534/31-03-2016 απόφασή μας, 
με «Θέμα: "Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών κίνη-
σης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου Χαλανδρί-
ου" (ΦΕΚ 1107/Β/19-04-2016).

3 . Το γεγονός ότι εκ παραδρομής δεν συμπεριελή-
φθησαν στην ανωτέρω απόφασή μας οι υπάλληλοι κλά-
δου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού της Δ/νσης Κοινωνικής 
Μέριμνας του Δήμου Χαλανδρίου στο οριζόμενο ανώ-
τατο όριο επιτρεπομένων κατ' έτος ημερών μετακίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο 
Χαλανδρίου ενώ έχει γίνει πρόβλεψη για αυτούς στο 
υπ’ αριθ. 8080/18-03-2016 αίτημα του Δήμου, αποφα-
σίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ' αριθ. 22869/8534/31-03-2016
προηγούμενη απόφασή μας (ΦΕΚ 1107/Β/19-04-2016), 
ως προς τους υπαλλήλους κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Δι-
οικητικού της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ως εξής:

Α/Α: 54
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΑΡ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: 2
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΟ: 25
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 

επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου Χαλανδρίου οικ. έτος 2016, πέραν από αυτή που 
έχει προβλεφθεί στην υπ' αριθ. 2863/8534/31-03-2016 
απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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    Αριθ. 74387 (5)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακό-

μη χρόνια σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων 

στρεμμάτων (10.500 στρ.), περιφέρειας Τοπικών 

Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλ-

λαρίου Δήμου Ζαγορίου, Περιφερειακής Ενότη-

τας Ιωαννίνων. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-

οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης».

1.2. Του Π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

1.3. Του αρθρ. 1 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργά-
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας».

1.4. Του αρθρ. 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α΄) «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών».

1.5. Τις διατάξεις παρ. 1 αρθρ. 28 Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
47/τ.Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση .Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

1.6. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «Περί 
Δασικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969».

2. Την υπ’  αριθ. 4/06-02-2015(ΦΕΚ 24/τ.Α΄/06-02-2015) 
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Περί αποδοχής πα-
ραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων της Χώρας».

3. Την υπ’ αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ/τ.Β΄/757/
18-12-1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας 
πτηνοπανίδας».

4. Του αρθρ. 5Δ της υπ’ αριθ. ΗΠ.8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 
415/τ.Β΄/23-02-2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-
θορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ ενδιαιτημά-
των της, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ... ».

5. Την υπ’ αριθ.78006/2538/01-07-1994 δ/γή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

6. Την υπ’ αριθ. 1395/11-07-2011 (ΦΕΚ Β΄ 1734/
03-08-2011) απόφασή μας «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου 
όλων των θηραμάτων, για (5) πέντε χρόνια σε έκταση 
δέκα χιλιάδων πεντακοσίων στρεμμάτων (10.500), περι-
φέρειας Τοπικών Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς - Ανθρακί-
τη - Καβαλλαρίου του Δήμου Ζαγορίου,Περιφερειακής 
Ενότητας Ιωαννίνων».

7. Το υπ’ αριθ. 20/23-03-2016 έγγραφο του Κυνηγετι-
κού Συλλόγου Ζαγορίου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης 
κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης»,με 
θετική γνώμη.

8. Το υπ’ αριθ. 308/26-04-2016 έγγραφο του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικών Βίκου - Αώου και Πίνδου, με θετική 
γνώμη.

9. Το υπ’ αριθ. 3386/12-05-2016 έγγραφο του Δήμου 
Ζαγορίου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της 
εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης», με θετική γνώμη.

10. Το υπ’ αριθ. 221/20-05-2016 έγγραφο της Ε΄ Κυ-
νηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης 
απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης 
έκτασης», με θετική γνώμη.

11. Το υπ’ αριθ. 71438//23-05-2016 έγγραφο του Δα-
σαρχείου Ιωαννίνων, σχετικό με την ανανέωση απαγό-
ρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.

12. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδα-
νικές συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη και 
αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και το γε-
γονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση των πέντε 
ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω 
προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκό-
μενος σκοπός.

13. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών από 
τις Δασικές Υπηρεσίας της Π.Ε. Ιωαννίνων σε συνεργα-
σία με τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, που αφορούν στον 
σχεδιασμό ενός δικτύου απαγορεύσεων σε επίπεδο 
Νομού, με την εκπόνηση μελετών και ερευνών για τον 
πληθυσμό των θηραμάτων, την βελτίωση των βιοτόπων 
κ.λπ., με στόχο την προστασία, αειφορική διαχείριση 
και ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων, εξασφα-
λίζοντας ταυτόχρονα την αρμονική άσκηση των συμ-
βατών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που ασκούνται 
σε αυτά, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθ. 1395/11-07-2011 
απόφασης μας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θη-
ραμάτων για δύο (2) ακόμη χρόνια, ήτοι από 31-07-2016
μέχρι 31-07-2018, σε έκταση δέκα χιλιάδων πεντακοσίων 
στρεμμάτων (10.500),περιφέρειας Τοπικών Κοινοτήτων 
Λεπτοκαρυάς - Ανθρακίτη - Καβαλλαρίου Δήμου Ζαγο-
ρίου, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές 
που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του 
Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 
9 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 27 Μαΐου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   
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 Αριθ. 129130/18199 (6)
Καθιέρωση με αμοιβή απογευματινής εργασίας, 

πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 

στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής της Π.Ε Λακωνίας για το α΄ και β΄ εξάμηνο 

του έτους 2016.  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159, 186, 282 και 283 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 26Α/09-02-2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 180Α/09-09-1999), όπως ισχύουν 
σήμερα.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δι-
αχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις .... ». ( ΦΕΚ 
176Α/16-12-2015).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 
(ΦΕΚ 131Α/28-06-2006).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 131/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου». (ΦΕΚ 224Α/27-12-2010).

7. Την υπ’ αριθ. 80951/27377/31-10-2014 απόφασή μας 
«περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγ-
μένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου 
(ΦΕΚ 3101/Β/18-11-2014).

8. Την ανάγκη απασχόλησης είκοσι (20) υπαλλήλων της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Λακωνίας κατά τις απογευματινές 
ώρες πέραν από τις ώρες υποχρεωτικής απασχόλησης 
κατά το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2016.

9. Το ότι, με την παρούσα απόφαση, θα προκληθεί δα-
πάνη σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον 
Ε.Φ. 4072 και στον ΚΑ Εξόδου 0511.0001 του προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2016 της Περιφέρειας Πε-
λοποννήσου - Π.Ε. Λακωνίας η οποία δεν θα υπερβαίνει 
συνολικά για το α΄ και β΄ εξάμηνο του 2016 το ποσό των 
8.000,00 ευρώ.

10. Την υπ’ αριθ. 115724/16454/10-5-2016 βεβαίωση 
του Τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης περί της ύπαρ-
ξης εγγεγραμμένης πίστωσης ικανής για την κάλυψη της 
ανωτέρω προκαλούμενης δαπάνης στον ΕΦ 4072, ΚΑΕ 
0511.0001 του προϋπολογισμού εξόδων της ΠΕ Λακω-
νίας οικονομικού έτους 2016.

11. Την με ΑΔΑ 7ΩΛΦ7Λ1-Ψ76 απόφαση της Αντιπε-
ριφερειάρχη της ΠΕ Λακωνίας περί δέσμευσης πίστω-
σης ύψους 28.000,00 ευρώ για την πληρωμή ισόποσης 
δαπάνης για αποζημίωση υπερωριακής εργασίας σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του 

ΚΑΕ 02.04.072.0511.0001 του οικονομικού έτους 2016, 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απογευ-
ματινής με αμοιβή εργασίας (πέραν από τις ώρες υποχρε-
ωτικής απασχόλησης) για την κάλυψη όλως εξαιρετικών 
ή εκτάκτων ή εποχικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Λακωνίας για το α΄ 
και β΄ εξάμηνο του έτους 2016 και ειδικότερα:

1) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για 
είκοσι (20) κατ' ανώτατο όριο υπαλλήλους.

Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας (Δ/νση Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής) λειτουργεί ως ελεγκτικός 
μηχανισμός και προβαίνει σε ελέγχους καθ’ όλο το 24ωρο.

Οι έλεγχοι αυτοί αφορούν σε ποιοτικούς - φυτουγει-
ονομικούς ελέγχους, ζωοτεχνικούς ελέγχους, ελέγχους 
ζωοτροφών, ελέγχους γεωργικών προϊόντων και τροφί-
μων, ελέγχους προγραμμάτων Ε.Ε., ελέγχους σφαγείων -
ζωονόσων, κρεοσκοπικούς - υγειονομικούς ελέγχους, 
αστυκτηνιατρικούς-υγειονομικούς ελέγχους, ελέγχους 
παραγωγής - διακίνησης και εμπορίας οινικών προϊό-
ντων, καθώς και ελέγχους κατόπιν καταγγελιών.

Β. Κατανέμουμε κατά ανώτατο όριο συνολικής υπε-
ρωριακής απογευματινής εργασίας, η οποία δεν μπορεί 
να υπερβεί τις 20 ώρες ανά μήνα και τις 120 ώρες το 
εξάμηνο ανά υπάλληλο, ως ακολούθως :

1) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής: 400 
ώρες συνολικά για το α΄ εξάμηνο του 2016 και 2.400 ώρες 
συνολικά για το β΄ εξάμηνο του 2016.

Γ. Ορίζουμε υπεύθυνο για τον έλεγχο, την παρακολού-
θηση και τη βεβαίωση της πραγματοποίησης παροχής 
υπερωριακής απασχόλησης:

Την Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής της ΠΕ Λακωνίας για την οικεία Δ/νση.

Δ. Εξουσιοδοτούμε την Προϊσταμένη της Δ/νσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για την υπογραφή 
σχετικής απόφασης ως προς τη συγκρότηση συνεργείου 
υπερωριακής απασχόλησης για τη Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής, στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο 
της απασχόλησης, το χρονικό διάστημα και η κατανομή 
των ωρών απασχόλησης εκάστου ανά μήνα, σύμφωνα με 
τα κατά τα ανωτέρω ανώτατα όρια. Η ως άνω απόφαση 
θα κοινοποιείται στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της 
Π.Ε. Λακωνίας και στο Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε Λακωνίας .

Ε. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΣΤ. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσίευ-
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Σπάρτη, 19 Μαΐου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ    
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*02018692706160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


		2016-06-28T13:08:32+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




