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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης λεωφορείων από το
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

3

Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.

4

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του Δήμου Περιστερίου.

5

Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ12/Β/85206/Β1
(1)
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης λεωφορείων από
το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά
φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 1 του Ν. 2083/
1992, όπως αυτή έχει προστεθεί με την παρ.4 του άρθρου 3 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α΄) σε συνδυασμό
με την παρ. 22α του άρθρου 80 και του στοιχείου λδ΄
της παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».
3. Το Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

Αρ. Φύλλου 1783

4. Του άρθρου 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/
28.6.2014) «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 22 του άρ.10 του Ν. 4337/2015 «Μέτρα για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α/
17-10-2015).
5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168/Β/09-10-2015).
7. Το υπ’ αριθμ. 780/03-03-2016 (38587/Β1/04-03-2016)
έγγραφο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το υπ’ αριθμ.
95/8/05-02-2016 απόσπασμα Πρακτικού της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Την υπ’ αριθμ. 68592/Β1/22-04-2016 Εισήγηση της
Προϊσταμένης της ΓΔΟΥ του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
9. Την υπ’ αριθμ. 677/25-02-2015 (ΑΔΑ: 6Γ4Λ4691431ΞΑ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης του Προέδρου
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και την υπ’ αριθμ. 684/
25-02-2016 (ΑΔΑ: ΩΜΦ7469143-ΔΙ2) απόφαση προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για τα έτη 2016-2017
του Προέδρου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
(ΚΑΕ 0828) ύψους 49.716,60 € (σαράντα εννέα χιλιάδων
επτακοσίων δέκα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών) για το
οικ. έτος 2016 και ύψους 71.610,60 € (εβδομήντα μίας
χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα λεπτών) για το
οικ. έτος 2017, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης
προς το ΤΕΙ αυτό, αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπουμε τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, για τη μίσθωση λεωφορείων από το
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας για τη μεταφορά φοιτητών
του Ιδρύματος από και προς τους χώρους εκπαίδευσης
και σίτισης, στην πόλη των Σερρών, για το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017, ήτοι από 01/09/2016 έως 31/12/2016
για το έτος 2016 και από 1/1/2017 έως 5/7/2017 για το
έτος 2017.
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2. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανωτέρω μίσθωση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 121.327,20 €,
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., (εκατό είκοσι μιας χιλιάδων τριακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτών) και
θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, οικ. ετών 2016 και 2017, στον ΚΑΕ 0828, ύψους
49.716,60 € και 71.610,60 € αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Μαΐου 2016
Οι Υπουργοί
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ. 146/137/84434/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014).
β. Του άρθρου 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005).
γ. Του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄181/29.8.2014), όπως
ισχύει.
δ. Του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων » (ΦΕΚ Α΄ 114/22.9.2015).
ε. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23.9.2015).
στ. Την υπ’ αριθμ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 2168/9.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου»,
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Υ99/28-12-2015
(ΦΕΚ Β΄ 2869/29-12-2015) και Υ134/15-03-2016
(ΦΕΚ Β΄ 711/17-03-2016) αποφάσεις του ιδίου.
2. Την υπ’ αριθμ. 634/14-3-2012 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, (ΦΕΚ Γ΄ 358/30.3.2012) για τον διορισμό του
Δημητρίου Φραντζεσκάκη στη βαθμίδα του Καθηγητή
πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική Φυσική».

Τεύχος Β’ 1783/17.06.2016

3. Την από 15.1.2016 αίτηση του Καθηγητή Δημητρίου Φραντζεσκάκη για τη μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
4. Την από 25.1.2016 απόφαση της 3ης συνεδρίασης
της τακτικής συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
η οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή καθώς και την υπ’ αριθμ.
885/21.1.2016 εισήγηση του Τομέα Ηλεκτρονικής-Υπολογιστών-Τηλεπικοινωνιών-Αυτοματισμού.
5. Το υπ’ αριθμ. 1516019509/10.3.2016 έγγραφο
της Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή
γνωστικού αντικειμένου του Καθηγητή Δημητρίου
Φραντζεσκάκη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Δημητρίου Φραντζεσκάκη του Ιωάννη, καθηγητή
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής
Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Ηλεκτρονική Φυσική» σε
«Μη Γραμμικά Κύματα».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Μαΐου 2016
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 39870/384
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθμισης σύμφωνα με
την υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/
30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 3082/2002,
Ν. 3542 / 2007 και το άρθρο 46 παραγ. 9 του Ν. 4313/2014,
και ισχύει.
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5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/
23.03.1999) περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το Αρ. 90 του Π.δ 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56
του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/Α/14.04.2014) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι
κενή, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 §1 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015).
8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/27.12.2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
9. Την υπ' αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».
10. Το υπ' αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
11. Τις υπ' αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12. Την υπ' αριθμ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του Ν. 2696/1999».
13. Το υπ' αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
"Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και στους
χερσαίους χώρους λιμένων".
14. Την υπ' αριθμ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του αρ. 52Α
του Ν. 2696/1999».
15. Το υπ' αριθμ. 23450/18637/28-04-2014 έγγραφο
της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία,
υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Ηλιούπολης, που αφορά σε κυκλοφοριακή
ρύθμιση, με τα συνημμένα της.
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16. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Ηλιούπολης, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ'
αριθμ. 14/2014 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για την υπόψη
κυκλοφοριακή ρύθμιση, με το συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα.
17. Την υπ' αριθμ. 10/2014 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης για την υπόψη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον
προϋπολογισμό του Δήμου Ηλιούπολης για το έτος 2016.
19. Την υπ’ αριθμ. 23450/18637/30.09.2014 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΑΔΑ: 6089ΟΡ1Κ-951), με την οποία έχουν εγκριθεί και προγενέστερα οι, αναφερόμενες στην απόφαση
10/2014 του Δήμου Ηλιούπολης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις χωρίς την δημοσίευση της εν λόγω απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επειδή:
Η προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση αιτιολογείται
επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση πεζών, μαθητών και
οχημάτων αποφασίζουμε:
α) Την έγκριση της μονοδρόμησης της οδού Αγαμέμνωνος με φορά από την οδό Μπακογιάννη προς την
λεωφ. Αλεξάνδρου Παναγούλη.
β) Την έγκριση της μονοδρόμησης της οδού Παράθυρα κατά τμήματα. Ειδικότερα:
β.α) Στο τμήμα μεταξύ των οδών Διονύσου και Μπακογιάννη, με φορά από την πρώτη προς την δεύτερη.
β.β) Στο τμήμα μεταξύ των οδών Διονύσου και λεωφ.
Π. Πρωτόπαπα, με φορά από την πρώτη προς την δεύτερη.
γ) Την έγκριση της μονοδρόμησης της οδού Κίμωνος
με φορά από την οδό Αγαμέμνωνος προς την οδό Γρηγορίου Αυξεντίου.
δ) Την έγκριση των μονοδρομήσεων των οδών Μιλτιαδου, Θαλή, Μπακογιαννη, Ζωσίμου και Ήρας με φορές:
δ.α) Της οδού Μιλτιαδου από λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου
προς την οδό Αγαμέμνωνος.
δ.β) Της οδού Θαλή από την οδό Αγαμέμνωνος προς
την οδό Σοφ. Βενιζέλου.
δ.γ) Της οδού Μπακογιαννη από την οδό Σοφ. Βενιζέλου προς την οδό Αγαμέμνωνος.
δ.δ) Της οδού Ζωσίμου από λεωφ. Σοφ. Βενιζέλου προς
την οδό Παράθυρα.
δ.ε) Της οδού Ήρας από την λεωφ. Αλεξάνδρου Παναγούλη προς την οδό Κίμωνος.
ε) Την έγκριση της δημιουργίας θέσεων στάθμευσης
στην οδό Παράθυρα, στο τμήμα μεταξύ της λεωφ. Π.
Πρωτόπαπα και της οδού Διονύσου, στην αριστερή
πλευρά της φοράς κίνησης που ορίζεται στο β.β.
Για λεπτομερέστερα και ειδικότερα στοιχεία των
παραπάνω εγκρίσεων, εγκρίνονται τα αναφερόμενα
στην απόφαση 10/2014 του Δ.Σ. του Δήμου Ηλιούπολης.
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Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση
αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις
οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων
τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαΐου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

(4)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ
μειωμένου ωραρίου του Δήμου Περιστερίου.
Με την υπ' αριθμ. 106/14-04-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016,
κατόπιν της υπ' αριθμ. οικ/10176/21-03-2016 βεβαίωσης του Δήμου Περιστερίου περί μη ύπαρξης ενεργών
συμβάσεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων στο Δήμο και της υπ' αριθ.
32615/12364/18-05-2016 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο
εργασίας της υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, Γκιολέκα Εριφύλης του Γεωργίου, κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας Καθαριστριών Σχολικών
Μονάδων από 3,5 ώρες σε 8 ώρες ημερησίως.
(Αριθμ. οικονομικής βεβαίωσης του Δήμου Περιστερίου: οικ/9973/18-03-2016).
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(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
32615/12364/18-05-2016).
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Αριθμ. 1108/88060

(5)

Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ.
86/1969 που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του
Ν. 177/1985 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
(ΦΕΚ 7/Α/1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/
28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου - Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.(ΦΕΚ 87/Α/2010) άρθρο
280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης»
παρ. Ι και VI.
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ».(ΦΕΚ 231/Α/27-12-2010).
5. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31-3-2011 απόφαση
Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής
κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/Β/2011).
6. Την υπ' αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 Δ/γή του
Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνικής
Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 103/
1-9-2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας κτλ ».(ΦΕΚ 1495/Β/2010).
8. Την υπ’ αριθμ. 981/53901/24-5-2011 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για πενταετή απαγόρευση
θήρας στην περιοχή Δ.Δ. Θραψιμίου - Λουτροπηγής Κέδρου πρώην Δήμου Μενελαϊδος Νομού Καρδίτσας.
(ΦΕΚ 1306/Β/2011).
9. Το υπ’ αριθμ. 59/11-5-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Σοφάδων.
10. Την υπ’ αριθμ. 2199/87597/19-5-2016 αναφορά εισήγηση του Δασαρχείου Καρδίτσας.
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11. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται
η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία της πανίδας.
12. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την ανανέωση της υπ’ αριθμ. 981/53901/
24-5-2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, και
απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για τρία
(3) χρόνια ήτοι από 1-8-2016 έως 31-7-2019 σε έκταση
11.516 στρεμμάτων στις θέσεις Μεσοβούνι, Λούτσα,
Πυργάκι, Νευρόπολη, Παπαδήμου, Κόνιαρη, Βαμβάκια,
Ανάβρα, Βαρκά κ.λπ. των Τ.Κ. Θραψιμίου - Λουτροπηγής Κέδρου του Δήμου Σοφάδων του Νομού Καρδίτσας.
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Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής
Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία
Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό Σύλλογο
Σοφάδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε
φιλόνομο πολίτη. Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται
για την έκδοση της σχετικής Δ. Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/1975 ΦΕΚ 205/Α/1975)και
θα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2016-2019.
Καρδίτσα, 25 Μαΐου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ
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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 Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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 ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02017831706160008*

