
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των επι-
τυχόντων (κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκεί-
ου, ΕΠΑ.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου) στα τμήματα 
και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή παρά-
βαση.

3 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 262/15, απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

4 Απαγόρευση θήρας για ένα χρόνο σε περιοχές 
της νήσου Λέρου.

5 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας.

6 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2016 
(Ιούλιος 2016 έως Νοέμβριος 2016) για το προσω-
πικό του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/Φ.18/01Κ.18243 (1)
Απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των επι-

τυχόντων (κατόχων απολυτηρίου Γενικού Λυκεί-

ου, ΕΠΑ.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου) στα τμήματα 

και στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 

244/Α’/4.12.1997) «Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Το-
πικής Αυτοδιοίκησης».

2. Της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 
44/Α’/11.02.2004) «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης 
με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

4. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

5. Του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/A’/17.9.2013) «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Του Π.δ/τος 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α’/27.06.2011) 
«Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία 
α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουρ-
γείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμμα-
τειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο 
Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς», και ιδίως τα άρθρα 
2 και 3 αυτού.

7. Του Π.δ/τος 99/2014 (ΦΕΚ 166/Α΄/28.08.2014) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» όπως ισχύει.

8. Του Π.δ/τος 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08.2014) 
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
όπως ισχύει.

9. Του Π.δ/τος 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2014) «Σύ-
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γε-
νικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

10. Του Π.δ/τος 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
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Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

11. Του Π.δ/τος 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015) «Διο-
ρισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» όπως ισχύει.

12. Της αριθ. Υ21/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ 2144/Β΄/6.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

13. Της αριθ. Φ253/28934/Β6/21.03.2006 (ΦΕΚ 391/Β΄/ 
30.03.2006) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση των κατόχων απολυ-
τηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση».

14. Της αριθ. Φ253/139098/Α5/7.09.2015 (ΦΕΚ 
1882/Β΄/8.09.2015) απόφασης του Υπουργού Πολιτι-
σμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της 
Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391 Β΄) υπουργική απόφαση 
“Πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου 
ή άλλου τύπου Λυκείου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση“».

15. Της Φ.253/193309/Α5/27.11.2015 (ΦΕΚ 2647/Β΄/ 
09.12.2015) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 
Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (193/Α΄/2013) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει».

16. Της Φ.151/17557/Α5/2.02.2016 (ΦΕΚ 290/Β΄/ 
12.02.2016) απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγω-
γικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτε-
ρες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές 
Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων».

Β. Το γεγονός ότι η παρ. 2, του άρθρου 8 της αριθ. 
Φ253/28934/Β6/21.03.2006 (ΦΕΚ 391/Β΄/30.03.2006) 
υπουργικής απόφασης όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 1, Άρθρο Μόνο της αριθ. Φ253/139098/
Α5/7.09.2015 (ΦΕΚ 1882/Β΄/8.09.2015) υπουργικής από-
φασης, προβλέπει ότι σε κάθε σχολή ή τμήμα αποστέλ-
λονται από το Υπουργείο Παιδείας σε ηλεκτρονική ή/
και έντυπη μορφή επίσημο αντίγραφο του ονομαστικού 
πίνακα αυτών που επιλέχθηκαν, το ατομικό δελτίο επι-
τυχίας τους, καθώς και πίνακας των εισαγομένων που 
υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής μέσω κε-
ντρικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας.

Γ. Το γεγονός ότι η Βεβαίωση πρόσβασης αποτελεί 
αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας στα πλαίσια του ελέγχου 
που πραγματοποιείται, κατά την εγγραφή των επιτυχό-

ντων, από τις γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων των 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης, μεταξύ του κωδικού υποψηφίου που αναγράφεται 
στη ανωτέρω βεβαίωση και του κωδικού των ονομαστι-
κών καταστάσεων επιτυχόντων που αποστέλλει η Διεύ-
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ., απο-
δεικτικό της ταυτοπροσωπίας μπορεί να αποτελέσει το 
φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 
(Δ.Α.Τ.) ή του Διαβατηρίου που θα καταθέσει ο επιτυχών 
κατά την εγγραφή του με έλεγχο του αριθμού Δ.Α.Τ. ή 
Διαβατηρίου.

Δ. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της 
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη 
με την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών.

Ε. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Καταργείται η υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου 
του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(ήτοι απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου 
αποφοίτησης), το οποίο απαιτείται ως δικαιολογητικό 
στη διοικητική διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων 
στα τμήματα και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των 
Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών και των ΤΕΙ, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην αριθ. Φ253/139098/
Α5/7.09.2015 (ΦΕΚ 1882/Β΄/8.09.2015) απόφαση.

ΙΙ. Καταργείται η υποβολή ευκρινούς φωτοαντιγράφου 
της Βεβαίωσης Πρόσβασης της παρ. 13 του άρθρου 1 
του Ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 1 του Ν. 2929/2001 και ισχύει, το οποίο, 
ομοίως, απαιτείται ως δικαιολογητικό στη διοικητική 
διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων στα τμήματα 
και στις σχολές των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκ-
κλησιαστικών Ακαδημιών και των ΤΕΙ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στην ίδια ως άνω Απόφαση.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, 
Εσωτερικών και  Έρευνας και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Θρησκευμάτων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

    Ι 

(2)
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση.

  Με την υπ’ αριθ. 16GRYK32010000011-4 καταλογιστική 
πράξη του Προϊσταμένου του Τελωνείου Γυθείου, που εκ-
δόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 
152 παρ. 1 και 5 του Ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας), επιβλήθηκε, βάσει των διατάξεων των άρθρων 
150 και 152 του Ν. 2960/2001, σε βάρος των:
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1. Sotirov Stefan του Kirilov, φερόμενος ως υπήκοος 
Βουλγαρίας, γεννηθείς την 13-07-1973, κάτοχος του δελ-
τίου ταυτότητας 173040747 εκδοθέντος από τις Βουλ-
γαρικές αρχές, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό.

2. Milushev Zahari του Yordanov, φερόμενος ως υπή-
κοος Βουλγαρίας, γεννηθείς την 17-02-1970, κάτοχος 
του δελτίου ταυτότητας 391165966 εκδοθέντος από τις 
Βουλγαρικές αρχές, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.

3. Παλαντίδης Συμεών του Συμεών και της Άννας, κά-
τοχος του αριθ. Χ 821246 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ. 114969867, 
αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Κουρπαζίδης Βασίλειος του Γεωργίου και της Ευδο-
κίας, κάτοχος του αριθ. ΑΚ 664648 Δ.Α.Τ./20-03-2013/ ΤΑ 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη και με Α.Φ.Μ. 069874805, κάτοικος 
Αγίου Ιωάννη Ρέντη, οδός Θηβών 222.

5. Φαρίντ Σιχόβ του Φουάτ και της Σβετλάνα, κά-
τοχος του αριθ. ΑΕ 008691/2011 Δ.Α.Τ. και με Α.Φ.Μ. 
158069513, κάτοικος Άνω Λιοσίων Αττικής, οδός Βάλια 
Κάλντα 14, πολλαπλό τέλος λαθρεμπορικής τελωνειακής 
παράβασης ύψους δεκατεσσάρων εκατομμυρίων επτα-
κοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι 
ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (14.784.156,96 €), το οποίο 
επιμερίστηκε ισομερώς ως ακολούθως:

1. Sotirov Stefan του Kirilov εκ 2.956.831,40 €
2. Milushev Zahari του Yordanov εκ 2.956.831,39 €
3. Παλαντίδης Συμεών του Συμεών εκ 2.956.831,39 €
4. Κουρπαζίδης Βασίλειος του Γεωργίου  εκ 2.956.831,39 €
5. Φαρίντ Σιχόβ του Φουάτ εκ 2.956.831,39 €
πλέον τελών χαρτοσήμου και υπέρ ΟΓΑ εισφοράς πο-

σοστού 2,4%, για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 
119 Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 του Ν. 2960/2001 «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα».

Οι με α/α 1, 2 και 3 ανωτέρω οφειλέτες τυγχάνουν 
αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

  Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΕΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 21067/203/2016 (3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 262/15, απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

  H ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107Α’/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική 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 Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 
9 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/17.12.2014).

5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/
23-03-1999), περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

6. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ 228/Α’/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) και το άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α’/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015).

8. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

9. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

10. 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 αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του Ν. 2696/1999».

11. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

12. Την υπ’ αριθ. πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου 
της 06-02-2015 (ΦΕΚ 24 Α/06-02-2015) «Αποδοχή παραι-
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας».

13. Την υπ’ αριθ. πρ. οικ. 22769/12259/19-03-2015 
(ΑΔΑ 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των OTA 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και 
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 
52Α του Ν. 2696/1999». 

14. Το υπ’ αριθμ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο 
του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: 
«Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορια-
κών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.ΤΑ. και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

15. Τα έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό πρωτ.: 
9294/3582/2016, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νο-
μοτύπως ληφθείσα όπως αναφέρει η παραπάνω αρμό-
δια Υπηρεσία απόφαση με αρ. 262/2015 του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας που αφορά σε κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της και έλαβε 
αριθ. πρ. 21067/203/2016.

16. Την υπ’ αριθμ. 262/2015 απόφαση του Δ.Σ του 
Δήμου Σαλαμίνας, με την οποία εγκρίνονται, οι υπόψιν 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.
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17. Την Τεχνική Έκθεση, της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Σαλαμίνας, βάσει των οποίων ελήφθη η υπ’ αριθμ. 
38/2015 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις της υπ’ αριθ. απόφασης 262/2015 του 
Δ.Σ. του Δ. Σαλαμίνας.

18. Το υπ’ αριθ. 13457/29-06-2016 έγγραφο του Δήμου 
Σαλαμίνας με το οποίο ενημερώνεται η υπηρεσία, ότι για 
τις κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις δεν επιβαρύνεται ο 
προϋπολογισμός του Δήμου.

19. Το γεγονός ότι, από την παρούσα Απόφαση κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2016 του Δήμου 
Σαλαμίνας, και επειδή:

Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-
γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου 
Σαλαμίνας και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στη Λ. Αιαντείου στο Δήμο Σαλαμίνας, σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 262/15 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σαλα-
μίνας:

1)  Νέα διάβαση πλησίον της διασταύρωσης με οδό 
Κρήνης (4η στάση) 

2)  Επαναδιαγράμμιση διάβασης πεζών στην Αλυκή 
(διασταύρωση με οδό Μπουμπουλίνας) 

3)  Νέα διάβαση πλησίον διασταύρωσης με οδό Κα-
νάρη 

4)  Επαναδιαγράμμιση διάβασης πλησίον διασταύρω-
σης με οδό Κύπρου 

5) Επαναδιαγράμμιση στο ύψος του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου 
6)  Επαναδιαγράμμιση τεσσάρων διαβάσεων στην δη-

μοτική πλαζ Ζέφυρος 
7)  Νέα διάβαση στο ύψος της διασταύρωσης με οδό 

Σαλαμινομάχων (2η στάση) 
8)  Νέα διάβαση στο ύψος της διασταύρωσης με οδό 

Αγ. Παρασκευής (3η στάση)
9)  Νέα διάβαση έμπροσθεν του Δημοτικού καταστήμα-

τος, πλησίον της διασταύρωσης με οδό Περίβοιας. 
10)  Επαναδιαγράμμιση διάβασης πλησίον διασταύρω-

σης με οδό Κυχρέως. 
11)  Επαναδιαγράμμιση διάβασης πεζών πλησίον δια-

σταύρωσης με οδό Γλαυκής (13η στάση) 
12)  Νέα διάβαση πεζών πλησίον διασταύρωσης με οδό 

Β’ Μεραρχίας έμπροσθεν Νηπιαγωγείου. 
13)  Στην Λεωφ. Αιαντείου για το τμήμα της από τη 

διασταύρωση με την Λ. Σαλαμίνας μέχρι τη δια-
σταύρωση με την Λ. Περιστεριών, καθιερώνεται 
όριο ταχύτητας 50χλμ. ανά ώρα.

Οι διαβάσεις είναι τύπου zebra.
Σε απόσταση περίπου 100μ. πριν από κάθε διάβαση 

πεζών το όριο ταχύτητας καθιερώνεται στα 30 χλμ ανά 
ώρας μέχρι το τέλος της διάβασης.

Απαραίτητες πινακίδες ανά διάβαση είναι: 
Δύο πινακίδες Κ15: Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.
Δύο πινακίδες Ρ32: Μέγιστο όριο ταχύτητας 30 χλμ 

ανά ώρα.
Δύο πινακίδες Π21: Διάβαση πεζών.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋ-

ποθέσεις:

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 Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης 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 Τεχνική - Εισηγητική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σα-
λαμίνας , βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαλαμίνας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2016 

Η Ασκούσα Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

    Ι 

 Αριθμ. 47878  /  Αριθμ. Απαγ. Δ/ξης: 5/2016 (4)
Απαγόρευση θήρας για ένα χρόνο σε περιοχές 

της νήσου Λέρου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 258, παράγραφος 5, του Νομοθετικού δι-

ατάγματος 86/1969 (ΦΕΚ Α’ 7/1969), με θέμα: «Δασικός 
Κώδιξ», όπως έχει προστεθεί με το άρθρο 7, παράγραφος 
3, του Νόμου 177/1975 (ΦΕΚ Α’ 205/1975), με θέμα: «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων 
του Ν.δ. 86/1969 “περί Δασικού Κώδικος“».

2. Την 414985/1985 (ΦΕΚ Β’ 757/1985) κοινή υπουρ-
γική απόφαση, με θέμα: «Μέτρα διαχείρισης της άγριας 
πτηνοπανίδας», όπως ισχύει σήμερα.

3. Το Προεδρικό διάταγμα 94/1993 (ΦΕΚ Α’ 40/1993 - 
Διορθώσεις Σφαλμάτων στο ΦΕΚ Α’ 64/1994), με θέμα: 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
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4. Το Νόμο 2240/1994 (ΦΕΚ Α’ 153/1994), με θέμα: «Συ-
μπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

5. Το Νόμο 2852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), με θέμα: «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 
σήμερα.

6. Το Προεδρικό διάταγμα 143/2010 (ΦΕΚ Α’ 236/2010), 
με θέμα: «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου», όπως ισχύει σήμερα.

7. Την αριθ. οικ. 50524/5097/2012 (ΦΕΚ Β’ 3243/2012), 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου, με θέμα: «Παροχή εξουσιοδότησης υπο-
γραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων αυτής».

8. Την αριθ. 58511/2015 (ΦΕΚ Β’ 1924/2015) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
με θέμα: «Απαγόρευση κυνηγιού για δυο χρόνια σε πε-
ριοχές της νήσου Λέρου».

9. Την αριθ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653Π8-
2ΙΨ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευση των 
Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης».

10. Την αριθ. 61661/11-9-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΝΓΟΡ1Ι-ΗΔ2) 
απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με 
θέμα: «ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
ΘΗΡΑΣ».

11. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
ένα (1) χρόνο, ήτοι την κυνηγετική περίοδο 2016-2017, 
στις περιοχές «Αγγουρά» και «Λιό» δήμου και νήσου Λέ-
ρου, Ν. Δωδεκανήσου, λόγω εγκατάστασης πυρήνων 
προσαρμογής θηραμάτων, στις παρακάτω εκτάσεις:

Α. Περιοχή «Αγγουρά», εμβαδού 310,24 στρ., που ορί-
ζεται ως εξής:

Η αφετηρία (σημείο Α1 του συνημμένου αποσπάσμα-
τος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου) 
βρίσκεται επί του δρόμου που οδηγεί στη θέση «Αγγου-
ρά», 250 μέτρα μετά την διασταύρωση για την κορυφή 
«Μάρκελλος». Η οριογραμμή κατευθύνεται νότια επί της 
κοίτης του ρέματος μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα 
(σημείο Α2 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτο-
χάρτη στην αριθ. 58511/2015 απόφαση Γενικού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), στην συνέχεια 
ακολουθεί την ακτογραμμή με ΝΔ κατεύθυνση, περνάει 
το ακρωτήρι Λυγιά και συνεχίζει ΒΔ μέχρι την εκβολή 
του «Μαύρου» ρέματος (σημείο A3 του συνημμένου 
αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου). Κατευθύνεται βόρεια επί της κοίτης του 
ρέματος έως την υδατολεκάνη ομβρίων υδάτων (σημείο 
A4 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη 
στην αριθ. 58511/15 απόφαση Γενικού Γραμματέα Απο-

κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου), από το σημείο αυτό 
όπου και συναντάει τον δρόμο, τον ακολουθεί ανατολικά 
μέχρι την αφετηρία.

Β. Περιοχή «Λιό», εμβαδού 119,50 στρ., που ορίζεται 
ως εξής:

Από την αφετηρία (σημείο Β1 του συνημμένου απο-
σπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/2015 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου) που βρίσκεται στη κατάληξη του δρόμου 
Μονής - Φλέας, πλησίον της παραλίας, η οριογραμμή 
με δυτική κατεύθυνση ακολουθεί την κοίτη του ρέμα-
τος «Φλέας», ως τη θέση «Άσπρη Πέτρα» (σημείο Β2 του 
συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 
58511/2015 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Αιγαίου) στο ύψωμα «Καστέλλι», συνε-
χίζει νοτιοδυτικά ακολουθώντας την κοίτη του ρέματος 
«Εικόνισμα» μέχρι την εκβολή του στη θάλασσα (σημείο 
Β3 του συνημμένου αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη 
στην αριθ. 58511/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου). Ακολουθεί την 
ακτογραμμή περικλείοντας το ακρωτήρι «Εικόνισμα» 
έως το σημείο εκβολής του ρέματος «Φλέας» όπου και 
το σημείο της αφετηρίας (σημείο Β1 του συνημμένου 
αποσπάσματος ορθοφωτοχάρτη στην αριθ. 58511/15 
Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου).

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύ-
ουν. Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής 
Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δημοτικούς 
Υπαλλήλους, τις Κυνηγετικές Οργανώσεις και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη.

Η ανωτέρω απαγόρευση ισχύει για την κυνηγετική 
περίοδο 2016-2017.

Με τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύει να ισχύει η αριθ. 
61661/11-9-2015 (ΑΔΑ: 7ΥΝΓΟΡ1Ι-ΗΔ2) απόφαση της 
Διευθύντριας Δασών Δωδεκανήσου, με θέμα: «ΔΑΣΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΗΡΑΣ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 5 Ιουλίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ 

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 52/2016 (5)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
• Τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006 - 

ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 8-6-2006).
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• Την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3469/2006 (Α’ 131), 
όπως τελικά αντικαταστάθηκε με την παρ. 8α του άρ-
θρου 67 του Ν. 4316/24-12-2014 (Α 270) σχετικά με την 
καθιέρωση του κανόνα της αποστολής κειμένων για δη-
μοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με χρήση Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προ-
ηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

• Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007, 
σχετικά με την εκτέλεση πρόσθετης υπηρεσίας και την 
αποζημίωση των υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/τ.Α’/28-6-2007).

• Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 - Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015 (ΦΕΚ 226/τ.Α’/27-10-2011).

• Την υπ’ αριθ. οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία: «η 
παρ.5 του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με την 
οποία («5. Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται 
με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι καθ’ υπέρβαση 
των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης.») παύει 
να ισχύει. γ. Ως εκ τούτου, με την διαδικασία και τις προ-
ϋποθέσεις της παρ.1 του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 
(ΦΕΚ 226 Α’/27-10-2011) και μέχρι του ορίου των είκοσι 
(20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως, καταβάλλεται απο-
ζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι εκτός 
από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και την υπηρε-
σία των Ληξιαρχείων των Δήμων, των Ιδρυμάτων, των 
Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και 
των Συνδέσμων ΟΤΑ, που στερούνται τακτικού προσω-
πικού του διοικητικού κλάδου, καθώς και στους υπαλ-
λήλους των Δήμων, οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν τα 
πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή 
Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, καθώς και 
των Συμβουλίων των Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων των ΟΤΑ, πέρα από το 
υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους».

• Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α’/16-12-2015).

• Την υπ’ αριθ. Γ39682/28-4-2015 εγκύκλιο του ανα-
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα: «Υποχρεωτική (από 1-7-2015) 
αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. με χρή-
ση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), 
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής »

• Την υπ’ αριθ. Γ97612/6-11-2015 εγκύκλιο με τις τεχνι-
κές οδηγίες σχετικά με την υποχρεωτική αποστολή από 
Δήμους, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ κειμένων για δημοσίευση στο 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, με χρήση προ-
ηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

• Την υπ’ αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

• Το υπ’ αριθ. 815/τ.Β΄/10-5-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ’ αριθ. 
110/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης 

«Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
(ΝΠΔΔ) του Δήμου Κοζάνης και σύσταση νέου Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία ”Οργα-
νισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας Δήμου 
Κοζάνης“».

• Το υπ’ αριθ. 2249/τ.Β΄/10-10-2011 Φ.Ε.Κ. με την υπ’ 
αριθ. 10/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΟΑΠΝ «Σύσταση προσωποπαγών θέσεων προσωπικού 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
(Ι.Δ.Α.Χ.) στο ΝΠΔΔ του Οργανισμού Αθλητισμού-Πολι-
τισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης».

• Το υπ’ αριθ. 2414/τ.Β΄/27-9-2013 Φ.Ε.Κ. με την υπ’ αριθ. 
39200/2598 απόφαση της Γ. Γ Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Οργανισμός 
Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης 
της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

• Το υπ’ αριθ. 1371/τ.Γ΄/27-11-2013 Φ.Ε.Κ. με την υπ’ 
αριθ. 90/30-10-2013 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. 
του ΝΠΔΔ «Οργανισμός Αθλητισμού-Πολιτισμού-Νεο-
λαίας Δήμου Κοζάνης» Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 
περί κατάταξης προσωπικού.

• Την υπ’ αριθ. 96/28-11-2013 -ΑΔΑ ΒΙ6ΖΟΚΨΕ-ΠΞΣ 
απόφαση Προέδρου του ΟΑΠΝ περί τοποθέτησης προ-
σωπικού βάσει του ΟΕΥ ΟΑΠΝ.

Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στον Ορ-
γανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου 
Κοζάνης.

• Τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουρ-
γούνται κατά τη διάρκεια του έτους 2016 για την αντι-
μετώπιση της τήρησης των πρακτικών των συνεδρι-
άσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π.Ν. οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση προσωπικού της 
υπηρεσίας του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού 
& Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας, καθώς η τήρηση των πρακτικών 
είναι υποχρεωτική.

• Την υπ’ αριθ. 1/14-1-2016 - ΑΔΑ 78ΦΘΟΚΨΕ-ΛΞΙ 
απόφαση ΔΣ ΟΑΠΝ με θέμα: «Κατάρτιση και ψήφιση 
Προϋπολογισμού έτους 2016 του Οργανισμού Αθλητι-
σμού- Πολιτισμού-Νεολαίας Δήμου Κοζάνης».

• Την υπ’ αριθ. οικ. 17383/12-2-2016 απόφαση του Γεν. 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτι-
κής Μακεδονίας περί Επικύρωσης του προϋπολογισμού 
και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οι-
κονομικού έτους 2016, του Οργανισμού Αθλητισμού-
Πολιτισμού-Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης Π.Ε. Κοζάνης. 

• ότι η ανωτέρω δαπάνη που θα προκύψει από την ως 
άνω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις 
των: ΚΑ 60.22.00 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ» και ΚΑ 60.52.00 «Εργο-
δοτικές εισφορές υπαλλήλου με σύμβαση ΙΔΑΧ» του 
προϋπολογισμού του ΟΑΠΝ οικονομικού έτους 2016.

• Την υπ’ αριθ. 21/24-2-2016 - ΑΔΑ ΩΜ0ΠΟΚΨΕ-Ι65 
απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ -ΟΑΠΝ με θέμα: «Καθιέρωση 
υπερωριακής απασχόλησης και ορισμός υπαλλήλου για 
την τήρηση και κατάρτιση των πρακτικών των συνεδρι-
άσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. - Ορ-
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γανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού - Νεολαίας (Ο.Α.Π.Ν.) 
Δήμου Κοζάνης», αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την καθιέρωση διακοσίων σαράντα, (240) 
ωρών υπερωριακής εργασίας για το έτος 2016 (ήτοι μέ-
χρι του ορίου των είκοσι (20) ωρών μηνιαίως) και αναθέ-
τει στην υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. Νικολέττα Διάφα του Γεωργί-
ου, κλάδου TE Διοικητικού, με βαθμό Δ’, που αμείβεται με 
τις αποδοχές του 3ου Μ.Κ., την τήρηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. - Οργανισμός Αθλητισμού -Πολιτισμού - Νεο-
λαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου Κοζάνης.

2. Η απασχόληση της υπαλλήλου πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου θα βεβαιώνεται από την Πρόεδρο του 
Ν.Π.Δ.Δ. για υπερωριακή εργασία εργάσιμων ημερών 
απογευματινών ωρών έως την 22η ώρα.

3. Η αποζημίωση για την αναφερόμενη εργασία κα-
θορίζεται με βάση τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/τ.Α’/16-12-2015) όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Από τις διατάξεις αυτής της αποφάσεως, προκα-
λείται δαπάνη περίπου 500€ σε βάρος του ΚΑ 60.22.00 
«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλου με 
σύμβαση ΙΔΑΧ» και δαπάνη ποσού περίπου 123€ σε βά-
ρος του ΚΑ 60.52.00 «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλου 
με σύμβαση ΙΔΑΧ».

Για την ανωτέρω δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη σχε-
τική πίστωση στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 
Ν.Π.Δ.Δ. - Οργανισμός Αθλητισμού - Πολιτισμού - Νεο-
λαίας (Ο.Α.Π.Ν.) Δήμου Κοζάνης, έτους 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 6 Μαρτίου 2016

Η Πρόεδρος 

ΦΑΝΗ ΦΤΑΚΑ - ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ

    Ι 

Αριθμ. απόφ. 6/2/2016 (6)
 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2016 

(Ιούλιος 2016 έως Νοέμβριος 2016) για το προ-

σωπικό του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουρα-

ϊκού.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ
(Συνεδρίαση 13/6/2016)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «Συ-

νταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο–βαθμολό-
γιο–εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2012-2015»(ΦΕΚ Α’226), όπως αυτό τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. 45719/03-11-2005 Απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση κανονισμού Λειτουργίας 
Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού (ΦΕΚ 1604/Β’/
21-11-2005).

3. Το άρθρο 14 της με αριθμό ΦΕΚ 184Α΄/30-12-2015 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυ-
ρώθηκε με το Ν. 4366/2016 στο οποίο αναφέρεται 
ότι: «οι συμβάσεις των εργαζομένων με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου παρατείνονται από τη 
λήξη τους μέχρι και την 31η/12/2016. Οι συμβάσεις 
αυτές δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου 
χρόνου. Οι δαπάνες μισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές 
λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από 
το Πράσινο Ταμείο».

4. Τις υπ’ αριθμ. 95.9/2015 (ΑΔΑ: 6Β6Α46Ψ844-ΩΤΟ), 
98.7/2015 (ΑΔΑ: 700Ψ46Ψ844-Κ6Α) και 100.1/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΦ0Φ46Ψ844-ΔΤ7) Αποφάσεις του Δ.Σ. του Πράσινου 
Ταμείου.

5. Την υπ’ αριθμ. οικ. 9611 απόφαση με θέμα: «Έγκριση 
προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2016 των 28 λει-
τουργούντων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών (ΦΔΠΠ)» (ΦΕΚ 572 Β ’/3.03.2016).

6. Την υπ’ αριθ. 1310/10-3-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού και Αναπλ. Υπουργού ΠΕΝ για «Έγκριση του Χρη-
ματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» για το έτος 
2016 και διάθεση πίστωσης ποσού 8.845.592,89€ για 
την υλοποίησή του»,

και ότι για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων και 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, ο Φορέας Διαχείρι-
σης Χελμού-Βουραϊκού δύναται να λειτουργεί όλες τις 
ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη 
βάση για το έτος 2016, εφόσον κριθεί αναγκαίο και συ-
γκεκριμένα για το πρόγραμμα φύλαξης σε συγκεκριμέ-
νες χρονικές περιόδους για την πυροπροστασία, περίοδο 
υλοτομίας και θήρας, αποφασίζει:

Την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης με αμοι-
βή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας των 
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, 
για την περίοδο Ιούλιος 2016 έως Νοέμβριος 2016 (5 μή-
νες), για κάλυψη εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπη-
ρεσιακών αναγκών.

Αναλυτικά οι ώρες ανά υπηρεσιακή μονάδα, του Φο-
ρέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού, για την περίοδο 
Ιούλιος 2016 έως Νοέμβριος 2016, είναι:

1. ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)

Α/Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ 

ΜΟΝΑΔΕΣ
Αριθμός 

Υπαλλήλων

Προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής 

εβδομαδιαίας 
εργασίας

ΤΜΗΜΑ 
1

Τμήμα Εποπτείας/
Φύλαξης

6 384 ανθρωποώρες

ΤΜΗΜΑ 
2

Τμήμα Πληροφόρησης 
Δημοσιότητας και 

Εκπαίδευσης
1 24 ανθρωποώρες

ΣΥΝΟΛΟ
408 

ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΕΣ

Για το τμήμα 1 (προς συμπλήρωση ωραρίου):
Η φύλαξη έχει κυρίως προληπτικό και αποτρεπτικό χα-

ρακτήρα και σε δεύτερο βαθμό κατασταλτικό. Πρόθεση 
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του Φορέα Διαχείρισης είναι να επιδεικνύει καθημερινά 
(εργάσιμες, αργίες κ.λπ.) με την παρουσία του στο πεδίο, 
ότι υπάρχει συστηματική φύλαξη ώστε να αποτρέπονται 
παράνομες δραστηριότητες στην περιοχή. Το εν λόγω 
προσωπικό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Φύλαξης 
του Φορέα Διαχείρισης, εργάζεται όταν οι περιστάσεις 
το απαιτούν ακόμα και νύχτα (π.χ. αυξημένος κίνδυνος 
πυρκαγιών), κάτω από δύσκολες κλιματικές συνθήκες 
αντιμετωπίζοντας αυξημένους κινδύνους. Παράλληλα, η 
πλειονότητα των παράνομων δραστηριοτήτων (λαθρο-
θηρία, λαθραλιεία, λαθροϋλοτομία, ρίψη μπαζών, κ.α.) 
διενεργείται τις νυχτερινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα 
και τις Αργίες. Επίσης, οι φύλακες εκτελούν νυχτερινή 
περιπολία με βάση το εγκεκριμένο σχέδιο φύλαξης, σε 
περιπτώσεις όπου απαιτείται κατόπιν σχετικής εντολής 
Πρόεδρου ή Δ.Σ.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται για το διάστημα έως και 
30/11/2016:

Σύνολο = 384 ανθρωποώρες.
Δαπάνη € 806,40 €.
Για το τμήμα 2 (προς συμπλήρωση ωραρίου):
Κύριος ρόλος του Κέντρου Πληροφόρησης είναι να 

λειτουργεί σαν κεντρικό σημείο αναφοράς για την ανά-
δειξη του Εθνικού Πάρκου σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο με την προσέλκυση επισκεπτών. Η κύρια ομάδα 
επισκεπτών είναι ομάδες μαθητών από Σχολεία Α/θμιας 
και Β/θμιας Εκπαίδευσης όλης της Ελλάδας, είτε σε συ-
νεργασία με το ΚΠΕ Κλειτορίας-Ακράτας, είτε αυτόνομα. 
Μέσα από την παροχή πληροφοριών για τα οικολογικά 
στοιχεία της περιοχής στοχεύει στην κατανόηση της αλ-

ληλεξάρτησης ανθρώπου και φυσικού περιβάλλοντος 
και κατ’ επέκταση, στην αναγνώριση της κοινωνικής και 
οικονομικής σημασίας της περιοχής. Για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου, πραγματοποιούνται ξεναγήσεις τις 
αργίες – εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές σε οργανωμέ-
νες ομάδες όλων των ηλικιών αλλά και σε μεμονωμένους 
επισκέπτες στο χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης.

Συγκεκριμένα υπολογίζεται:
3 ξεναγήσεις για το διάστημα έως και 30/11/2016 (Κυ-

ριακές – αργίες).
Σύνολο = 24 ανθρωποώρες 
Δαπάνη € 74,40.
Το σύνολο της πάσης φύσεως υπερωριακής απασχό-

λησης του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Υγρο-
τόπων Χελμού-Βουραϊκού ανέρχεται σε 408 ανθρω-
ποώρες για το χρονικό διάστημα έως και 30/11/2016 
συνολικής δαπάνης ύψους € 880,80 η οποία αντιστοιχεί 
στο προϋπολογισμένο κόστος μισθοδοσίας του προ-
σωπικού και είναι εξασφαλισμένη από τις πιστώσεις 
του Πράσινου Ταμείου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
9611/26-02-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 572 Β’/
03-03-2016) με την οποία εγκρίνεται ο προϋπολογισμός 
του οικονομικού έτους 2016 του Φορέα Διαχείρισης Χελ-
μού-Βουραϊκού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02022562107160008*
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