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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2830 (1)
Έγκριση αποχής του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε.– «Διόφαντος» 

από την άσκηση των καθηκόντων του και αναπλή−
ρωσής του από τον πρώτο Αντιπρόεδρο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 22 επ του Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαί−

σιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 118/24.5.2011) 
και ιδίως του άρθρου 26 § 3 α, σύμφωνα με το οποίο ο 
πρώτος Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν 
ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται,

β) του άρθρου 90 Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄98/22.4.2005).

2. Την υπουργική απόφαση 76351/Η/7.7.2011 «Συγκρότη−
ση Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 253/8.8.2011)

3. Την «Διόρθωση Σφάλματος» στην 76351/Η/7.7.2011 
«Συγκρότηση Δ.Σ. του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολο−
γιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
253/8.8.2011), (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 286/29.8.2011).

4. Την υπουργική απόφαση 24971/Η/7.3.2012 «Αντικα−
τάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστι−
τούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διό−
φαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)» (ΦΕΚ ΟΥΔΔ 99/7.3.2012).

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 653/4.9.2013 έγγραφο του Προέ−
δρου του ΙΤΥΕ προς το ΔΣ του ΙΤΥΕ με θέμα την αποχή 
του από την άσκηση των καθηκόντων του κατά την 
απουσία του για ακαδημαϊκούς λόγους από 1/9/2013 
μέχρι 30/9/2015. 
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6. Την υπ’ αριθμ. 37/Θέμα 2 ομόφωνη απόφαση της 
συνεδρίασης της 12/9/2013 του Δ.Σ. με την οποία εγκρί−
θηκε η εκ του νόμου αναπλήρωση του Προέδρου από 
τον πρώτο Αντιπρόεδρο κατά το διάστημα από 1/10/2013 
μέχρι 30/09/2015.

7. Την υπουργική απόφαση 3363/7.10.2013 «Έγκριση 
αποχής του Προέδρου του ΙΤΥΕ – «Διόφαντος» από την 
άσκηση των καθηκόντών του και αναπλήρωσή του από 
τον Πρώτο Αντιπρόεδρο» (ΦΕΚ Β΄ 2503/7.10.2013).

8. Την υπουργική απόφαση 3970/Η/28.1.2014 «Αντι−
κατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.)» (ΦΕΚ ΟΥΔΔ 31/28.1.2014).

9. Την υπουργική απόφαση 18379/Η/20.2.2014 «Αντι−
κατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)» (ΦΕΚ ΟΥΔΔ 88/20.2.2014).

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2686/18.9.2015 έγγραφο του 
Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. προς το ΔΣ του Ι.Τ.Υ.Ε. με θέμα 
την αποχή του από την άσκηση των καθηκόντων του 
κατά την απουσία του για ακαδημαϊκούς λόγους από 
1/10/2015 μέχρι 30/09/2016.

11. Την υπ’ αριθμ. 61/Θέμα 2 ομόφωνη απόφαση της 
συνεδρίασης της 30/9/2015 του ΔΣ με την οποία εγκρί−
θηκε η εκ του νόμου αναπλήρωση του Προέδρου από 
τον πρώτο Αντιπρόεδρο κατά το διάστημα από 1/10/2015 
μέχρι 30/09/2016.

12. Το γεγονός ότι η συνέχιση της ομαλής λειτουργίας 
του ΙΤΥΕ κατά το χρονικό διάστημα απουσίας του Προ−
έδρου και αποχής του από την άσκηση των καθηκόντων 
του αλλά και η ασφάλεια των συναλλαγών επιβάλλουν 
η εκ του νόμου αναπλήρωσή του σύμφωνα με το άρθρο 
26 § 3 α Ν. 3966/2011 από τον πρώτο Αντιπρόεδρο να 
περιβληθεί της δημοσιότητας που απαιτείται για την 
συγκρότηση των οργάνων διοίκησής του. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. α) Την έγκριση απουσίας για ακαδημαϊκούς λόγους 
του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. Καθηγητή Παύλου Σπυράκη 
και την κατά συνέπεια αποχή από την άσκηση των κα−
θηκόντων του για το διάστημα απουσίας του, ήτοι από 
1/10/2015 μέχρι 30/09/2016.

β) Την σύμφωνα με το άρθρο 26 § 3 α Ν 3966/2011 
αυτοδίκαιη αναπλήρωση του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. από 
τον πρώτο Αντιπρόεδρο Καθηγητή Χρήστο Κακλαμάνη 
για το χρονικό διάστημα της απουσίας του Προέδρου 
του Ι.Τ.Υ.Ε. και αποχής από την άσκηση των καθηκόντων 
του για ακαδημαϊκούς λόγους, ήτοι από 1/10/2015 μέχρι 
30/09/2016.

2. Ο Καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης αναπληρώνει 
για το ως άνω χρονικό διάστημα απουσίας του τον 
Πρόεδρο Καθηγητή Παύλου Σπυράκη στο σύνολο των 
εξουσιών, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, όπως κα−
θορίζονται από τον νόμο και όπως έχουν προσδιοριστεί 
ειδικότερα ή θα προσδιοριστούν από τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου και τους Κανονισμούς Εσωτερι−
κής Οργάνωσης και Λειτουργίας και Προμηθειών, χωρίς 
άλλη διατύπωση.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθμ. υπουργική από−
φαση 76351/Η/7.7.2011 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 253/8.8.2011), υπουρ−
γική απόφαση 24971/Η/7.3.2012 (ΦΕΚ ΟΥΔΔ 99/7.3.2012), 

υπουργική απόφαση 3970/Η/28.1.2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
31/28.1.2014) και υπουργική απόφαση 18379/Η/20.2.2014 
(ΥΟΔΔ 88/20.2.2014).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ

    F 
 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
279906/34440/31044/23929 (2)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ−

ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για 
υπαλλήλους που έχουν διατεθεί στο Γραφείο Γενικής 
Γραμματέως του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−

δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη 
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προλη−
πτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του 
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/5−5−2014).

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α΄/
11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτο−
διοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 
Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) του Π.δ/τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28−8−2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 1 του Π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/ 
22−9−2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...»

ε) Του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/33659/30330/23405/6−10−2015 (ΦΕΚ 706/ΥΟΔΔ/
6−10−2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που αφορά στο 
διορισμό Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ.

3. Την αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Αποδοχές μετα−
κλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτι−
κών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και 
Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24−2−2012), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/24378/0022/22−3−2012
όμοια πράξη (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27−3−2012).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/274539/31725/ 
21542/7027/8−10−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
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συνολικού ύψους 9.190,00, η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ 
(ΚΑΕ 0511).

5. Τις αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/321050/39646/4779/ 
2192/10−12−2014 (ΑΔΑ ΒΣΩ4Γ−ΧΘ9) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/
ΔΟΔ/ΤΕΠ/274836/31738/21554/11768/8−10−2015 (ΑΔΑ 7Κ8Λ 
465ΦΘ3−ΖΦΤ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ.

6. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση 
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει−
τουργία του Γραφείου Γενικής Γραμματέως του ΥΠΠΟΑ, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία 
μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα, πέραν της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε καθέναν από τους 
συνολικά εικοσιέναν (21) μονίμους και με σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι 
έχουν διατεθεί στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως του 
ΥΠΠΟΑ και δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων 
καθίσταται η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

    F 
 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
279891/34430/31034/23919 (3)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, πέ−

ραν της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, για 
υπαλλήλους που έχουν διατεθεί στο Γραφείο Υπουρ−
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν καλύπτουν 
οργανικές θέσεις.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 παρ. 1 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιο−

δοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, ερ−
γασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 176 παρ. 1 του Ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη 
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προλη−
πτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του 
Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/5−5−2014).

β) Του άρθρου 45 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄/11−4−2012), «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

γ) Του Π.δ/τος 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28−8−2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 1 του Π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/ 
22−9−2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ...».

ε) Του Π.Δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23−9−2015) «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 2/16306/0022/23−2−2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Αποδοχές μετα−
κλητών, ειδικών συμβούλων και συνεργατών των Πολιτι−
κών Γραφείων μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και 
Γενικών Γραμματέων» (ΦΕΚ 78/ΥΟΔΔ/24−2−2012), όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2/24378/0022/22−3−2012
όμοια πράξη (ΦΕΚ 143/ΥΟΔΔ/27−3−2012).

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/ΤΕΜ/274261/31687/ 
21511/7021/7−10−2015 ανάλυση δαπάνης της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με την 
οποία από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 7.989,00, η οποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΑ 
(ΚΑΕ 0511).

4. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ/321050/39646/4779/ 
2192/10−12−2014 (ΑΔΑ ΒΣΩ4Γ−ΧΘ9) απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του ΥΠΠΟΑ.

5. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση των αναφερόμενων στην παρούσα απόφαση 
υπαλλήλων κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λει−
τουργία του Γραφείου Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή εργασία 
μέχρι είκοσι (20) ώρες κατά μήνα, πέραν της υποχρε−
ωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, σε καθέναν από τους 
συνολικά είκοσι τέσσερις (24) μονίμους και με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι οποίοι 
έχουν διατεθεί στο Γραφείο Υπουργού του ΥΠΠΟΑ και 
δεν καλύπτουν οργανικές θέσεις.

2. Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων 
καθίσταται ο Διευθυντής του Γραφείου Υπουργού Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι 31−12−2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

    F 
 Αριθμ. 1975 (4)
Προσδιορισμός μεθόδου καθορισμού των δαπανών κα−

τηγορίας πράξεων 4.1.2.5 «Οργάνωση και λειτουρ−
γία των ΟΤΔ Αλιείας» στο πλαίσιο του Άξονα 4 του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−2013 
(ΕΠΑΛ).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 

27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας» 
και ειδικότερα τα άρθρα 43, 44 και 45.
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2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 498/2007 της Επιτροπής της 
26ης Μαρτίου 2007 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανό−
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του 
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

3. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2014−2020 και την ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 στο ελληνικό δί−
καιο, τροποποίηση του Ν. 3614/2005 και άλλες διατάξεις
(ΦΕΚ 265/Α΄/2005) και ειδικότερα το άρθρο 62.

4. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/03−12−2007) και, ιδίως 
το άρθρο 37.

5. Το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α΄/31−03−2010).

6. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί δημοσίου 
λογιστικού, ελέγχου δαπανών του κράτους και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3871/2010 
(ΦΕΚ 26/Α΄/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύ−
νη», καθώς και των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 
(ΦΕΚ 143/Α΄/2014).

7. Το Π.δ. 107/2014 (ΦΕΚ 174/Α΄/28−08−2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το Π.δ. 70/22−9−2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/2015) που αφο−
ρά στην Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με−
τονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω−
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο−
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

9. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) που αφορά στο 
Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

10. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

11. Την αριθμ. 1911/02−11−2010 (ΦΕΚ 1718/Β΄/2010) κοινή 
υπουργική απόφαση «Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξονα 
Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2007 − 2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την αριθμ. 282966/09−07−2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄/2007) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση του κανονισμού 
Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ−
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) 
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)».

13. Την αριθμ. 2058/28−07−2008 (ΦΕΚ 1563/Β΄/06−08−2008)
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών 

Διορθώσεων και Διαδικασίες Ανάκτησης Αχρεωστήτως 
ή Παρανόμως Καταβληθέντων Ποσών από Πόρους του 
Κρατικού Προϋπολογισμού για την Υλοποίηση του ΕΠΑΛ 
2007−2013» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Την αριθμ. 341509/26−11−2008 (ΦΕΚ 2437/Β΄/01−12−2008)
κοινή υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωσης αρμοδιοτή−
των και κατανομής προσωπικού των Ειδικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΛΙΕΙΑ”» όπως τρο−
ποποιείται και ισχύει.

15. Την αριθμ. 37501/04−03−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση «Μεταφορά της Δημόσιας Δαπάνης στον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των μέτρων του ΠΑΑ και 
του ΕΠΑΛ 2007−2013 και της Δράσης 1 «Πρόωρη Συντα−
ξιοδότηση Αλιειών», του Μέτρο 4.2 του ΕΠΑΛ περίοδο 
2000−2006, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ).

16. Την αριθμ. 551 (ΦΕΚ 1122/Β΄/03−06−2011) «Λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής, σύστημα επαληθεύσεων και επιθεω−
ρήσεων του Άξονα 4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας 2007−2013 (ΕΠΑΛ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

17. Την αριθμ. 2925/13−10−2008 (ΦΕΚ 2178/Β΄/23−10−2008) 
απόφαση Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύ−
στημα Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλι−
είας 2007−2013», όπως τροποποιείται και ισχύει.

18. Την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Αλιείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αριθμ. 
Ε(2007) 6402/11 −12−2007 απόφασή της όπως τροποποι−
είται και ισχύει.

19. Την αριθμ. 656/12−3−2008 απόφαση του Ειδικού 
Γραμματέα Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και 
Υποδομών για την κατανομή Δημόσιας Δαπάνης στα 
μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007−
2013 όπως τροποποιείται και ισχύει.

20. Τη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/
ΕΚ σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων.

21. Τα κριτήρια επιλογής πράξεων στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν κάθε 
φορά από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. ΑΛΙ−
ΕΙΑΣ 2007−2013.

22. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού σε σχέση με την αρχικά εγκριθείσα 
δαπάνη όπως είχε αποτυπωθεί στην υπ’ αριθμ. 1911/2010 
κοινή υπουργική απόφαση καθώς και τους κάθε φορά 
ισχύοντες χρηματοδοτικούς πίνακες του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
2007−2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ), αποφασίζουμε:

Την μέθοδο με την οποία καθορίζεται η χρηματοδότη−
ση των δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Δ. 
Αλιείας, ΚΠ 4.1.2.5., του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ 2007−2013, 
σύμφωνα με την υποχρέωση που ορίζει το άρθρο 12 
της υπ’ αριθμ. 1911/2010 "Πλαίσιο Εφαρμογής του Άξο−
να Προτεραιότητας 4 «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών 
Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2007 − 2013" κοινή υπουργική απόφαση όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

Άρθρο 1

Ανώτατα όρια δαπανών για την Κατηγορία Πράξης 
4.1.2.5 «Οργάνωση και λειτουργία των ΟΤΔ Αλιείας».
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Η συνολική δημόσια δαπάνη για την οργάνωση και 
λειτουργία των ΟΤΔ Αλιείας, βάσει της αριθ. 1911/
29−10−2010 κοινής υπουργικής απόφασης όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κάθε περίπτωση, δεν μπο−
ρεί να υπερβεί:

• Κατά κανόνα, το 10% της συνολικής συμβασιοποιη−
μένης Δημόσιας Δαπάνης κάθε Τοπικού Προγράμματος.

• Το 15% της συνολικής συμβασιοποιημένης Δημόσιας 
Δαπάνης κάθε Τοπικού Προγράμματος, προκειμένου 
για περιοχές παρέμβασης οι οποίες εντάσσονται στο 
σύνολό τους σε Απομακρυσμένα Νησιά κατά την έννοια 
του Ε.Π. Αλιεία 2007−2013.

Άρθρο 2

Υπολογισμός Επιλέξιμης Δημόσιας Δαπάνης της Κα−
τηγορίας Πράξης 4.1.2.5 «Οργάνωση και λειτουργία των 
ΟΤΔ Αλιείας».

1. Η ελάχιστη επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για την Κα−
τηγορία Πράξης 4.1.2.5. «Οργάνωση και λειτουργία των 
ΟΤΔ Αλιείας» ορίζεται ως ακολούθως:

• Στην περίπτωση που, το συνολικό άθροισμα της 
δημόσιας δαπάνης των ενεργών ενταγμένων πράξε−
ων, ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερου του 45% της 
προϋπολογισθείσας δημόσιας δαπάνης όλων των 
Κατηγοριών Πράξεων, πλην της 4.1.2.5 και της 4.1.2.6, 
τότε η συνολική δημόσια δαπάνη της Κατηγορίας 
Πράξεων 4.1.2.5 ορίζεται με το ίδιο ποσοστό επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης της Κατηγορίας Πρά−
ξεων 4.1.2.5.

• Στην περίπτωση που το συνολικό άθροισμα της 
δημόσιας δαπάνης των ενεργών ενταγμένων πράξεων 
ανέρχεται σε ποσοστό μεταξύ του 45% και του 55% 
της προϋπολογισθείσας δημόσιας δαπάνης όλων των 
Κατηγοριών Πράξεων, πλην της 4.1.2.5 και της 4.1.2.6, τότε 
η συνολική δημόσια δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων 
4.1.2.5 ορίζεται στο 60% της προϋπολογισθείσας δαπά−
νης της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.5.

2. Στην περίπτωση που το συνολικό άθροισμα της 
δημόσιας δαπάνης των ενεργών ενταγμένων πράξεων 
ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 55% της προϋπολο−
γισθείσας δημόσιας δαπάνης όλων των Κατηγοριών 
Πράξεων, πλην της 4.1.2.5 και της 4.1.2.6, τότε η συνο−
λική δημόσια δαπάνη της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.5, 
ορίζεται στο 60% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
Δημόσιας Δαπάνης της Κατηγορίας Πράξεων 4.1.2.5 συν 
ένα επιπλέον ποσοστό το οποίο καθορίζεται πολλα−
πλασιάζοντας το υπόλοιπο 40% με το ποσοστό που 
προκύπτει από τη συνολική δημόσια δαπάνη των συμ−
βασιοποιημένων πράξεων όλων των Κατηγοριών Πράξε−
ων, πλην της 4.1.2.5 και της 4.1.2.6, προς την αντίστοιχη 
συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Άρθρο 3 
Υποχρεώσεις ΟΤΔ Αλιείας

Οι ΟΤΔ Αλιείας, πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους 
για κοινοποίηση στοιχείων προς την ΕΥΔΕΠ Αλιείας, 
υποχρεούνται δύο μήνες πριν την ολοκλήρωση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος να αποστέλλουν, ανά 
δεκαπενθήμερο, προς την ΕΥΔ. ΕΠ Αλιείας και Θά−
λασσας, όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν 

το σύνολο των ενταγμένων και συμβασιοποιημένων 
πράξεών τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

    F 
 Αριθμ. οικ. 2562/1397 (5)

Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Λιμνοθάλασσα 
«Χαλικιόπουλου» Π.Ε. Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 περί Δασικού 
Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414989/1985 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επι−
πέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 
1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Ορ−
γάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα».

7. Την αριθμ. 3609/11−11−1994 απόφαση Νομάρχη Κέρκυ−
ρας περί «Παράτασης απαγόρευσης θήρας στη λιμνοθά−
λασσα Χαλικιόπουλου Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 924/14−12−1994 
τεύχος Β΄).

8. Την αριθμ. ΔΔ/461/2−3−1984 Απαγορευτική Διάταξη 
Θήρας.

9. Την αριθμ. ΔΔ/3656/15−11−1994 Απαγορευτική Διά−
ταξη Θήρας.

10. Την αριθμ. 15497/7765/8−8−2014 Απαγορευτική Δι−
άταξη Θήρας.

11. Την αριθμ. 15422/10−11−2004 απόφαση Δ/ντριας Δα−
σών Κέρκυρας «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας 
στη Λιμνοθάλασσα Χαλικιόπουλου Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 
Β΄ 1811/7−12−2004).

12. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγό−
ρευσης της θήρας στη λιμνοθάλασσα «Χαλικιόπουλου» 
σύμφωνα με την αριθμ. 15422/10−11−2004 Απαγορευτική 
Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.

13. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
στη λιμνοθάλασσα «Χαλικιόπουλου».

14. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1−3−2011 (ΦΕΚ 491/31−3−2011/
τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ». 

15. Την αριθμ. 989/250/10−1−2011 Γεν. Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφασίζουμε:
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Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση 
του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη λιμνοθάλασσα 
«Χαλικιόπουλου» Δήμου Κέρκυρας Π.Ε. Κέρκυρας και σε 
ολόκληρη την έκταση αυτής που ανέρχεται σε 5.300 
στρέμματα και με όρια αυτά που περιγράφονται στις 
αριθμ. ΔΔ/461/2−3−1984 και ΔΔ/3656/15−11−1994 Απαγο−
ρευτικές Διατάξεις Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.

Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή 
της.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε 
μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και 
δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 5 Φεβρουαρίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
    F 

 Αριθμ. οικ. 2563/1398 (6)
Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Νησίδα «Άγιος 

Νικόλαος» Γαΐου Δήμου Παξών Π.Ε. Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντι−
καταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Νομοθετικού διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος»

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/1985 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επι−
πέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 
1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα».

6. Την αριθμ. ΔΔ/676/27−2−1985 Απαγορευτική Διάταξη 
Θήρας.

7. Την αριθμ. 540/1−3−1995 απόφαση Περιφερειακής Δ/
ντριας Κέρκυρας περί «Παράτασης της απαγόρευσης 
θήρας στη νησίδα «Άγιος Νικόλαος» Παξών Ν. Κέρκυρας» 
(ΦΕΚ 696/9−8−1995 τεύχος Β΄).

8. Την αριθμ. ΔΔ/584/9−3−1995 Απαγορευτική Διάταξη 
Θήρας.

9. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
στη νησίδα «Άγιος Νικόλαος» Παξών.

10. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, 
Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.

11. Την αριθμ. 1477/3−2−2005 απόφαση Δ/ντριας Δασών 
Κέρκυρας «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας στη 
Νησίδα “Άγιος Νικόλαος” Παξών Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β΄ 
235/22−2−2005).

12. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγόρευ−
σης της θήρας στη Νησίδα “Άγιος Νικόλαος”» σύμφωνα 
με την αριθμ. 1477/3−2−2005 (ΦΕΚ Β΄ 235) Απαγορευτική 
Διάταξη Θήρας της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.

13. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1−3−2011 (ΦΕΚ 491/31−3−2011/
τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ». 

14. Την αριθμ. 989/250/10−1−2011 Γεν. Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση 
του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη Νησίδα «Άγιος 
Νικόλαος» Δήμου Παξών Π.Ε. Κέρκυρας και σε ολόκληρη 
την έκταση αυτής που ανέρχεται σε 130 στρέμματα.

Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή 
της.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε 
μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και 
δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 5 Φεβρουαρίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
    F 

 Αριθμ. οικ. 16160/7658 (7)
Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Λίμνη «Κορισσί−

ων» Δ.Ε. Μελιτειέων και Κορισσίων Δήμου Κέρκυ−
ρας Π.Ε. Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

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

προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντι−
καταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος»

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414989/1985 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επι−
πέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 
1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Ορ−
γάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα».

7. Την αριθμ. ΔΔ/1990/1−8−1995 Εισήγηση σχετικά με 
παράταση απαγόρευσης θήρας στη λίμνη Κορισσίων 
Ν. Κέρκυρας.
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8. Την αριθμ. ΔΔ/1991/1−8−1995 απόφαση Περ/κης Δ/
ντριας Κέρκυρας περί «Παράτασης απαγόρευσης θήρας 
στη λίμνη Κορισσίων Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 751/31−8−1995 
τευχ. Β΄).

9. Την αριθμ. ΔΔ/2762/22−7−1985 Απαγορευτική Διάταξη 
Θήρας.

10. Την αριθμ. ΔΔ/2148/10−8−1995 Απαγορευτική Διά−
ταξη Θήρας.

11. Την αριθμ. 15497/7765/8−8−2014 Απαγορευτική Δι−
άταξη Θήρας.

12. Την αριθμ. 9924/25−7−2005 απόφαση Γεν. Γραμ. Π.Ι.Ν. 
«Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας στη Λίμνη Κο−
ρισσίων Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β΄ 1217/31−8−2005).

13. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγόρευ−
σης της θήρας στη λίμνη «Κορισσίων» σύμφωνα με την 
αριθμ. ΔΔ/2148/10−8−1995 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας 
της Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.

14. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
στη λίμνη «Κορισσίων».

15. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1−3−2011 (ΦΕΚ 491/31−3−2011/
τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ». 

16. Την αριθμ. 989/250/10−1−2011 Γεν. Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση 
του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη λίμνη «Κορισσί−
ων» Δ.Ε. Μελιτειέων και Κορισσίων Δήμου Κέρκυρας Π.Ε. 
Κέρκυρας και ολόκληρη έκταση που ανέρχεται σε 9.100 
στρέμματα (6.000 στρέμματα λίμνης και 3.100 στρέμ−
ματα χερσαίες παραλίμνιες εκτάσεις) και με όρια αυτά 
που περιγράφονται στις αριθμ. ΔΔ/2762/22−7−1985 και 
ΔΔ/2148/10−8−1995 Απαγορευτικές Διατάξεις θήρας της 
Δ/νσης Δασών Κέρκυρας.

Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή 
της.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε 
μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και 
δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 25 Αυγούστου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
    F 

 Αριθμ. οικ. 2564/1399 (8)
Παράταση απαγόρευσης θήρας στη Νησίδα «Βίδος» 

Π.Ε. Κέρκυρας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 § 3 του Ν. 177/1975 «Περί 

αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού 
Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414989/1985 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 «Περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και 
τις Περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επι−
πέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις των Νόμων 2218/1994, 2240/1994, 
1558/1986 (αρθρ. 29Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Περί Διοίκησης, Ορ−
γάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λ.π.

6. Το αριθμ. 161173/3150/23−7−1984 έγγραφο Υπουργείου 
Γεωργίας σχετικά με απαγόρευση κυνηγίου στη νησίδα 
«ΒΙΔΟΣ».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 257 § 2 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα».

8. Την αριθμ. 3513/9−11−1994 απόφαση Νομάρχη Κέρ−
κυρας περί «Παράτασης απαγόρευσης θήρας στη νήσο 
Βίδο Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ 924/14−12−1994 τεύχος Β΄).

9. Την αριθμ. ΔΔ/3657/15−11−1994 Απαγορευτική Διά−
ταξη Θήρας.

10. Την αριθμ. 15497/7765/8−8−2014 Απαγορευτική Δι−
άταξη Θήρας.

11. Την αριθμ. 15421/10−11−2004 απόφαση Δ/ντριας Δα−
σών Κέρκυρας «Περί παράτασης απαγόρευσης θήρας 
στη Νησίδα “Βίδος” Ν. Κέρκυρας» (ΦΕΚ Β΄1811/7−12−2004).

12. Το γεγονός ότι δεν εξέλειψαν οι λόγοι απαγόρευ−
σης της θήρας στη νήσο «ΒΙΔΟΣ» σύμφωνα με την αριθμ. 
ΔΔ/3657/15−11−1994 Απαγορευτική Διάταξη Θήρας της Δ/
νσης Δασών Κέρκυρας.

13. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
στη νήσο «ΒΙΔΟΣ».

14. Την αριθμ. ΓΓ 15646/1521/1−3−2011 (ΦΕΚ 491/31−3−2011/
τεύχος Β΄) απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
σχετική με μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ». 

15. Την αριθμ. 989/250/10−1−2011 Γεν. Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου «Περί τοποθέτησης προϊσταμένων», αποφα−
σίζουμε:

Παρατείνουμε για δέκα (10) χρόνια την απαγόρευση 
του κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη νησίδα «ΒΙΔΟΣ» 
Δήμου Κερκυραίων Π.Ε. Κέρκυρας και σε ολόκληρη την 
έκταση αυτής που ανέρχεται σε 640 στρέμματα.

Η απαγόρευση αρχίζει να ισχύει από την δημοσίευσή 
της.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις σχετικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, τα δε 
μέσα με τα οποία γίνεται η παράβαση κατάσχονται και 
δημεύονται όπως ορίζει το άρθρο 288 του Ν.δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα», όπως ισχύει σήμερα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 5 Φεβρουαρίου 2015

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΝΤΑΣ
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    Αριθμ. απόφ. 3758 (9)
Αυτοδίκαιη κατάταξη υπαλλήλων στην ειδικότητα TE 

Μουσικών.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 26 του 

Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α΄) «Εκδημοκρα−
τισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», οι οποίες ορίζουν ότι: «Η παρ. 3 του 
άρθρου 20 του Ν. 3475/2006 (Α΄ 146), όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 εδάφιο γ΄ του Ν. 3687/2008 
(Α΄ 71) εφαρμόζεται και στους μουσικούς των Ο.Τ.Α. 
α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Προσόντα 
διορισμού του κλάδου Μουσικών TE, στον οποίο κα−
τατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη 
του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής 
ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας 
του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α΄ 109) ή πτυχίο 
ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο 
εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο 
της αλλοδαπής».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του Ν. 4024/2011 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012 − 2015» (ΦΕΚ 226 Α΄).

3. Το υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/932/837, 913, 627/20−1−2012 
έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το οποίο, 
όσοι υπάλληλοι είχαν υπαχθεί στο καθεστώς των βα−
ρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και είχαν λάβει 
μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2011 ένα, δύο ή τρία μισθολογικά 
κλιμάκια, τότε κατά την αρχική τους κατάταξη σύμφωνα 
με το άρθρο 28 του Ν. 4024/2011, θα πρέπει να συνυπο−
λογισθεί σε αυτούς επιπλέον χρόνος δύο, τεσσάρων ή 
έξι ετών αντίστοιχα.

4. Τα υπ’ αριθ. ΔΙΠΙΔΔ/Α20/909/6777/18−5−2012 και 
19957/25−5−2012 έγγραφα των Υπουργείων Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Εσωτερικών αντίστοιχα, σύμφωνα με τα οποία, τα δια−
λαμβανόμενα στο υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.18/932/837, 913, 
627/20−1−2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης εφαρ−
μόζονται και για το προσωπικό με σχέση Ι.Δ.Α.Χ. των 
Ο.Τ.Α., που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του 
Ν. 3660/2008 για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

5. Το υπ’ αριθ. 2/52603/0022 και 2/53069/022/9−11−2012 
έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το 
οποίο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τη χορήγηση 
πλασματικών κλιμακίων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 

(ΦΕΚ 3360 Β'/17.12.2012 και ΦΕΚ 190 Β΄/04.02.2013).
8. Τα στοιχεία των προσωπικών μητρώων των ανα−

φερομένων στο διατακτικό της παρούσης υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
σύμφωνα με τα οποία:

α) Ο υπάλληλος Δασκάλου Σωτήριος του Νικολάου, 
ειδικότητας ΔΕ Μουσικών με Γ΄ βαθμό, είναι κάτοχος 
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίων 
Μουσικής Ειδίκευσης (Κλαρίνου, Σαξοφώνου, Βυζαντινής 
Μουσικής) του Αναγνωρισμένου από το Κράτος Αριστο−
ξενείου Ωδείου, η εγκυρότητα των οποίων ελέγχθηκε 
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 17851/01−10−2014 έγγραφο της 
Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
και το αριθ. πρωτ. 857/27−05−2015 έγγραφο του Αριστο−
ξενείου Ωδείου αντίστοιχα και 

β) ο υπάλληλος Σπυριδόπουλος Μιλτιάδης του Ηρα−
κλή, ειδικότητας ΔΕ Μουσικών με Ε΄ βαθμό, είναι κά−
τοχος απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου Βυζαντινής 
Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Νεάπολης Θεσσαλο−
νίκης, η εγκυρότητα των οποίων ελέγχθηκε σύμφω−
να με το υπ.αρ. 12337/28−05−2015 έγγραφο της Δ/νσης 
Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και το 
από 30/05/2014 έγγραφο του Δημοτικού Ωδείου Νεά−
πολης−Συκεών.

9. Την αριθ. πρωτ. 14767/15−06−2015 βεβαίωση του Τμή−
ματος Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης 
της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την αυτοδίκαιη κατάταξη των κατωτέρω υπαλλήλων 
του Δήμου, από την 11−5−2015 (ημερομηνία δημοσίευ−
σης του Ν. 4325/2015 στο ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α΄), 
οι οποίοι υπηρετούν στην ειδικότητα ΔΕ Μουσικών με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε 
συνιστώμενες με την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις 
της ειδικότητας TE Μουσικών, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ TE ΜΟΥΣΙΚΩΝ

A/A Κ.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 
την 11−5−2015

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΛΙΜΑΚΙΟ

1. 6075
ΔΑΣΚΑΛΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β� Β1

2. 9165
ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ Δ΄ Δ2

Οι προσωποπαγείς θέσεις που κατείχαν οι ανωτέρω 
υπάλληλοι στην ειδικότητα ΔΕ Μουσικών καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 7 Αυγούστου 2015

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ  
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