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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων χειρισμού
θεμάτων σχετικών με το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη από τον Αρχηγό στον Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ.

2

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ».

3

Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων
κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.

4

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
για το έργο «Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός
Φαρσάλων U 6280» στο Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.

5

Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμός Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης.

6

Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας (περιοχή
Δέλτα Αχέροντα) και Α2. 1 (Κοίτη Αχέροντα και
Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής
Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
7

Διόρθωση σφάλματος στην ΥΠΑ/Δ9/Α’/33046/
13107/29-12-2015 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2940/Β’/31-12-2015.

Αρ. Φύλλου 2603

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 45851 οικ. Φ. 109.1
(1)
Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων χειρισμού
θεμάτων σχετικών με το θεσμό του Εθελοντή Πυροσβέστη από τον Αρχηγό στον Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 του
Ν. 3511/2006 «Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α’/258), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 72 του Ν. 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» (Α’/73).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την υφιστάμενη ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη
και αποδοτική λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος και η ταχεία διεκπεραίωση των υπηρεσιακών θεμάτων που χειρίζονται αυτές, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Μεταβιβάζουμε στον Συντονιστή Υποστήριξης Επιτελείου Α.Π.Σ. την άσκηση των αρμοδιοτήτων έκδοσης
διοικητικών πράξεων, αποφάσεων, εγγράφων, εντολών
ή άλλων πράξεων, για θέματα αρμοδιότητας του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος σχετικά με το θεσμό του
Εθελοντή Πυροσβέστη, ως ακολούθως:
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α) Απόφαση μετακίνησης Εθελοντών Πυροσβεστών
σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική
Υπηρεσία (άρθρο 22 παρ. 5 Ν. 4029/2011 (Α’/245).
β) Απόφαση προαγωγής Εθελοντών Πυροσβεστών
(άρθρο 23 Ν. 4029/2011 (Α’/245).
Άρθρο 2
Με την παρούσα καταργείται η υπ' αριθ. 56610 οικ.
Φ. 109.1/31-10-2013 (Β’/2835) όμοια.
Άρθρο 3
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016
Ο Αρχηγός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ
Ι

Αριθμ. 131966/Κ1
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α’/
21-09-2010) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος
Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και
Θ19, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’/17-9-2013)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 44, 47, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του
Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’/25.01.2013).
5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β’/12-12-2012)
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.».

Τεύχος Β’ 2603/23.08.2016

6. Τις διατάξεις του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α’/
10.12.2013) άρθρο 6, παράγραφος 3, «θέματα Ιδιωτικής
εκπαίδευσης».
7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β’/18-11-2012)
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο».
8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β’/3-4-2013) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου
του Ν. 4093/2012».
9. Τις διατάξεις του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α’/10-01-2014)
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» άρθρο
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.
10. Το Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α’/29-08-20124) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
11. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανασύστασης Υπουργείων.
12. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».
13. Την υπ' αρ. 148299/ΙΑ/11-10-2013 (ΦΕΚ 2700/Β’/
23-10-2013) άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον διακριτικό τίτλο
«Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ».
14. Την με αρ. 123389/Κ1/31-07-2015 έγγραφη δήλωση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά σχετικά με την αλλαγή του διακριτικού
τίτλου του Ι.Ι.Ε.Κ.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ' αριθμ. 148299/ΙΑ/11-10-2013
(ΦΕΚ 2700/Β’/23-10-2013) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» που χορηγήθηκε στην εταιρεία «Β. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με έδρα τη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Η τροποποίηση αδείας συνίσταται στην αλλαγή του
διακριτικού τίτλου του Ι.Ι.Ε.Κ. από «Ιδιωτικό Ινστιτούτο
Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ» σε «ΙΙΕΚ
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Αυγούστου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου
Μάθησης και Νέας Γενιάς
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τεύχος Β’ 2603/23.08.2016
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Αριθμ. 2/48214/ΔΕΠ
(3)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
υπαλλήλων του ΟΑΕΔ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του μέρους Β’ του
Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ
94/Α’).
2. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α’), όπως ισχύει,
β) του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ
88/Α’),
γ) των Β.δ. 404/1971 «Περί καθορισμού των τακτικών
θέσεων, των προσόντων και της διαδικασίας εντάξεως
του προσωπικού του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού» και Β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσεως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών
του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού»
(ΦΕΚ 123/Α’),
δ) του Π.δ. 360/1997 «Διατήρηση της εποπτείας των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 240/Α’),
ε) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’),
στ) του Π.δ.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους διατάκτες άρθρο 11 παρ. 2 (ΦΕΚ 194/Α’).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 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’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης - Δημόσιο Λογιστικό
κ.λπ.» (ΦΕΚ 143/Α’).
5. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β’).
6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 21554/731/12-5-2016, εισήγηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5 (ε) του άρθρου 24
του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’).
7. Τις αρ. 2609/60/03-11-2015, 2977/68/08-12-2015
και 3114/73/22-12-2015 αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΟΑΕΔ.
8. Το γεγονός ότι η ετήσια δαπάνη που προκαλείται με
την απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 790.000,00 €
περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ
έτους 2016 (ΚΑΕ 0711, 0714, 0715, 0721, 0724, 0731,
0732, 0737, 0738, 0741). Για τα επόμενα έτη θα εγγρά-
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φονται οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του
ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:
Καθορίζεται το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων
κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική
αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, ως εξής:
α) Σε εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος για τους δικηγόρους
με έμμισθη εντολή του ΟΑΕΔ.
β) Σε εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος για τους υπαλλήλους
των κλάδων ΠΕ Μηχανικών - TE Μηχανικών.
γ) Σε εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος για τους υπαλλήλους ΔΕ (οδηγούς) με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και
ειδικότητα.
δ) Σε εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος για τους υπαλλήλους: i) ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
και ειδικότητα και ii) τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών και κλάδων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και
ειδικότητα, πλην των κλάδων ΥΕ.
ε) Σε είκοσι τέσσερις (24) ημέρες κατ' έτος για τους
υπαλλήλους των κλάδων της κατηγορίας ΥΕ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα.
στ) Σε εξήντα (60) ημέρες κατ' έτος, για τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων Διοίκησης,
Περιφερειακών Διευθύνσεων, τους υπηρετούντες στη
Διεύθυνση Γραμματείας Διοικητή καθώς και στη Διεύθυνση Επιθεώρησης, τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας
EURES από όλη τη χώρα.
Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ανωτέρω εκδίδονται από το αρμόδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του μέρους Β’ του N. 4336/2015, όργανο. Οι μέρες
μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί
από 1-1-2016 μέχρι τη δημοσίευση της παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται
με την παρούσα απόφαση ανά κατηγορία και ειδικότητα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Αναπληρωτής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Υπουργός
Αλληλεγγύης
Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 179400
(4)
Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
για το έργο «Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός
Φαρσάλων U 6280» στο Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
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για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α’/22-04-2005).
2. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ
167/Α’/21-11-2014).
3. Το άρθρο 4 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών...»
(ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015).
4. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’/23-09-2015).
5. Το άρθρο ένατο του Ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως
της "Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου" (ΦΕΚ 152/
Α’/25-07-1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του
Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α’/15-2-1993), και διατηρήθηκε
σε ισχύ με το άρθρο δέκατο τέταρτο του Ν. 2593/1998
(ΦΕΚ 59/Α’/20-03-1998), σύμφωνα με το οποίο για την
εγκατάσταση και λειτουργία των έργων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του φυσικού αερίου,
των οποίων η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην
αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί
ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με
αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση
από κάθε κείμενη διάταξη.
6. Το άρθρο 7 του Ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α’/27-12-2005)
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με το
οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπαση ο
κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)
στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.
με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Το Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α’/22-08-2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».
8. Το Π.δ. 33/2007 "Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» και έγκριση του Καταστατικού της"
(ΦΕΚ 31/Α’/20-02-2007).
9. Το άρθρο 29 του Ν. 3734/2009 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
8/Α’/28-01-2009).
10. Το Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και
μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών
πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α’/17-06-2011).
11. Την οικ.14684/914/Φ.15/17-12-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου
28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β’/31-12-2012).
12. Τα άρθρα 4, 5 και 10 της οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών
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και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των
μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ
Α’/143), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών και
την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση.»
(ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012).
13. Την οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
«Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών
που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του
Ν. 3982/2011 "Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"» (ΦΕΚ
584/Β’/02-03-2012).
14. Την Δ3/Α’/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός "Συστήματα
μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar"» (ΦΕΚ 603/Α’/05-03-2012), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
15. Την 094969/07-06-2016 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 179400/
13-06-2016) αίτηση, την οποία υπέβαλε στην Υπηρεσία
ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης του
εν θέματι έργου, όπως συμπληρώθηκε με την 096390/2607-2016 (ΑΠ ΥΠΕΝ: 181477/28-07-2016) όμοιά της.
16. Το από 21-07-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων του ΥΠΕΝ, με το οποίο ζητήθηκε η προσκόμιση δικαιολογητικών.
17. Την 125563/23-01-07 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση περιβαλλοντικών
όρων για το έργο "Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,
Αγωγός Φυσικού Αερίου Αμπελεία-Καρδίτσα-Τρίκαλα"
και των εγκαταστάσεών του», όπως τροποποιήθηκε με
την οικ. 29551/10-06-2016 απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
18. Το από 04-05-2016 Ερωτηματολόγιο, υπογεγραμμένο αρμοδίως και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής, και την από Μάιο 2016 Μελέτη Εγκατάστασης
του έργου, συνοδευόμενα από τα σχέδια και τον Προϋπολογισμό που αναφέρονται στο έργο του θέματος.
19. Την από Ιούνιο 2016 Μελέτη Ασφαλείας του εν
θέματι έργου.
20. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και του αρμόδιου μηχανικού, περί της
ανάθεσης και ανάληψη, αντίστοιχα, του ελέγχου και υπογραφής του Βασικού Σχεδιασμού του έργου του θέματος.
21. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και του αρμόδιου μηχανικού, περί της
ανάθεσης και ανάληψη, αντίστοιχα, του ελέγχου και υπογραφής των Τοπογραφικών και Αρχιτεκτονικών Σχεδίων
του έργου του θέματος.
22. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και του αρμόδιου μηχανικού, περί
της ανάθεσης και ανάληψη, αντίστοιχα, του ελέγχου και
υπογραφής της Μελέτης Ασφαλείας «Ποσοτική Εκτίμηση
Επικινδυνότητας QRA» του εν θέματι έργου.
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23. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και των αρμόδιων μηχανικών, περί
της ανάθεσης και ανάληψη, αντίστοιχα, του ελέγχου
και υπογραφής των προβλεπόμενων Μελετών που θα
προκύψουν από τον λεπτομερή σχεδιασμό του έργου
του θέματος.
24. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και του αρμόδιου μηχανικού, περί
της ανάθεσης και ανάληψη, αντίστοιχα, της επίβλεψης
κατασκευής του εν θέματι έργου
25. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και του αρμόδιου μηχανικού, περί
της ανάθεσης και ανάληψη, αντίστοιχα, του ελέγχου και
υπογραφής.
26. Τις υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου εκπροσώπου
του ΔΕΣΦΑ Α.Ε και του αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα
με τις οποίες κατά την εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού έγινε πλήρης εξέταση και τήρηση του Τεχνικού
Κανονισμού της παρ. 14 της παρούσης.
27. Την από 04-05-2016 υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε, περί της δέσμευσης
της εταιρείας για την εκπόνηση των προβλεπόμενων
μελετών καθώς και της ορθής χωροθέτησης της εγκατάστασης, σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό της παρ. 14
της παρούσης.
28. Το διπλότυπο είσπραξης με αριθμό Θ 0695264/
26-04-2016 της Φ.Α.Ε. Αθηνών, ύψους € 300,00.
29. Την από 04-07-2016 έκθεση αυτοψίας του Τμήματος Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Υδρογονανθράκων.
30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Χορηγείται στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης,
τριετούς διάρκειας, για την κατασκευή του έργου «Μετρητικός / Ρυθμιστικός Σταθμός Φαρσάλων U 6280» στο
Δήμο Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα
σχέδια, τη Μελέτη Εγκατάστασης, τον Προϋπολογισμό, το
Ερωτηματολόγιο, τη Μελέτη Ασφαλείας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης
αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς:
1. Να υπάρχουν και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα αναγκαία και προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για
την ζωή και την υγεία των εργαζομένων.
2. Να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των περιοίκων, του κοινού και του περιβάλλοντος, από κάθε κίνδυνο βλάβης της υγείας ή ενόχλησης ή
ρύπανσης, που μπορεί να προκληθεί κατά την εκτέλεση
των εργασιών.
3. Να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες αστυνομικές και
υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς.
5. Να τηρούνται οι όροι που αναφέρονται στην υπουργική απόφαση της παραγράφου 17 του προοιμίου της
παρούσας, όπως ισχύει. Η υπουργική απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων να ανανεώνεται πριν από τη
λήξη της και να προσκομίζεται αντίγραφο στη Διεύθυν-
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ση Υδρογονανθράκων του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.
6. Να τηρούνται τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα και
προδιαγραφές που αφορούν στη μελέτη, κατασκευή,
ασφάλεια, συντήρηση και λειτουργία του συνόλου του
εν θέματι έργου.
7. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διατηρεί
το δικαίωμα να επιβάλει την εκτέλεση μεταρρυθμίσεων
στην υπόψη εγκατάσταση σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι αναγκαίο για να εκπληρωθούν
οι επιδιωκόμενοι σκοποί που προβλέπονται από το άρθρο 2 του B.δ. 15/21-10-1922 καθώς και της υπουργικής
απόφασης Δ3/Α’/οικ.4303/22-02-2012 της παρ. 14 της
παρούσας, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Η θεώρηση των σχεδίων και της Τεχνικής Περιγραφής αφορά μόνον σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή
της βιομηχανικής νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων.
9. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχετικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδίων, που περιέχει
η Μελέτη Εγκατάστασης και η Μελέτη Ασφαλείας, έχουν
οι μελετητές. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι οι
προαναφερθείσες Μελέτη Εγκατάστασης και Μελέτη
Ασφαλείας δεν εφαρμόζονται ή ότι τα στοιχεία που περιέχουν δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί να
ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε εκ των λειτουργικών παραμέτρων του εν θέματι έργου, η εταιρεία
θα πρέπει να υποβάλει αίτημα για τη χορήγηση σχετικής
άδειας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
11. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη
υποχρέωση.
12. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός
της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει
να υποβληθεί αίτημα για χορήγηση άδειας λειτουργίας,
συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από τις οικ.
483/35/Φ. 15/17-01-2012 (ΦΕΚ 158/Β’/03-02-2012) και
Δ3/Α’/οικ. 4303/22-02-2012 (ΦΕΚ 603/Β’/05-03-2012)
υπουργικές αποφάσεις, δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:
1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε ότι η εγκατάσταση του εν θέματι έργου έχει
κατασκευαστεί σύμφωνα με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης, τις εκπονηθείσες απαιτούμενες μελέτες και
τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 14 του
προοιμίου της παρούσας.
2. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε στην οποία να δηλώνει ότι η εν θέματι εγκατάσταση επιτηρείται και συντηρείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού της παρ. 14 του προοιμίου της παρούσας.
3. Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου, περί
της ανάθεσης σε αρμόδιους κατά νόμο τεχνικούς της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
4. Υπεύθυνες Δηλώσεις των αρμοδίων κατά νόμο τεχνικών, περί της αποδοχής της ανάθεσης της επίβλεψης,
λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης.
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5. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι
επέβλεψε την κατασκευή της εν θέματι εγκατάστασης.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρμοδίου μηχανικού ότι
έλεγξε και υπέγραψε τις τελικές μελέτες κατασκευής
του έργου του θέματος.
7. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την κοινή υπουργική
απόφαση Φ15/οικ. 1589/104 (ΦΕΚ 90/Β’/2006).
8. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
9. Εκπονηθείσες Μελέτες, σύμφωνα με τα εδάφια (στ),
(ζ), (η), (θ) της παρ. 1 του Μέρους Α. 1.2 (Ειδικά Δικαιολογητικά) του Παραρτήματος Α της Δ3/Α’/οικ.4303/
22-02-2012 απόφασης.
10. Έγγραφα ελέγχου τα οποία απαιτούνται σύμφωνα
με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.
11. Σχέδια και Τεχνικά έγγραφα για την σαφή απεικόνιση των στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με τις ακριβείς θέσεις αυτών, σύμφωνα με
την παρ. 6 του άρθρου 13 του Τεχνικού Κανονισμού της
παρ. 14 του προοιμίου της παρούσας.
12. Τελικό Πιστοποιητικό επιθεωρήσεων και δοκιμών.
13. Πρόγραμμα εποπτείας και επέμβασης, σύμφωνα
με το άρθρο 13 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.
14. Πρόγραμμα επιτήρησης και συντήρησης, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου Τεχνικού Κανονισμού.
15. Καταβολή παραβόλου στη ΔΟΥ, σύμφωνα με την
οικ. 14684/914/Φ. 15/17-12-2012 κοινή υπουργική απόφαση, ύψους 90 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ
Ι

(5)
Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Αθλητισμός Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου
Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης.
Με την υπ' αριθ. 88/14-7-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ " Οργανισμός Αθλητισμός - Πολιτισμού και Παιδικής Αγωγής Δήμου Βάρης
- Βούλας - Βουλιαγμένης", που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 4368/2016, κατόπιν της υπ' αριθμ. Πρωτ. 838/7-3-2016 αίτησης του
Ιωσηφίδη Μηνά, της υπ' αριθμ. πρωτ. 4031/21-7-2016
βεβαίωσης του Νομικού Προσώπου περί μη ύπαρξης
ενεργών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ειδικότητας ΠΕ
Γυμναστών στο Νομικό Πρόσωπο και της υπ' αριθ. Πρωτ.
59137/22731/4-8-2016 εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αυξάνεται το ωράριο
εργασίας στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
του υπαλλήλου, ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΜΗΝΑ του Νικολάου, κατηγορίας ΠΕ Γυμναστών.
(Αριθμ. οικονομικής βεβαίωσης του ΝΠΔΔ: 3928/
14-7-2016).

Τεύχος Β’ 2603/23.08.2016

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
οικ. 64087/24877/09-08-2016).
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
I

Α.Β.Α.Δ. 1/2016
(6)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας (περιοχή
Δέλτα Αχέροντα) και Α2. 1 (Κοίτη Αχέροντα και
Λασπότοπος) της Προστατευόμενης Περιοχής
Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ 87/Α’/
7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
β) Του Π.δ. 141 (ΦΕΚ 234/27-12-2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
γ) Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 «περί
Δασικού Κώδικος», που προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 7 του Ν.δ. 177/75 "περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969".
δ) Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση - Οργάνωση - Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
ε) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
2. Την αριθ. υπ' 414985/29-11-1985 κοινή υπουργική
απόφαση «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3.Την υπ' αριθ. 36427/23-3-2009 (ΦΕΚ 396/Β’/17-9-2009)
κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και
εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους
Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών».
4. Την με αριθ. πρωτ. 139327/1834/29-3-2016 διαταγή
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναφορικά με τη δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών
Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Την με αριθ. πρωτ. 5184/1464/22-2-2012 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας περί «Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή
Γ.Γ.Α.Δ.Η-Δ.Μ.».
6. Το με αριθ. πρωτ. 1181/9-10-2015 έγγραφο του φορέα διαχείρισης στενών και εκβολών ποταμών Αχέροντα
και Καλαμά, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην
έκταση της Ζώνης Α1 (περιοχή Δέλτα Αχέροντα) και Α2.1
(Κοίτη Αχέροντα και Λασπότοπος) της Προστατευόμενης
Περιοχής Εκβολών και Στενών του Ποταμού Αχέροντα,
που περιλαμβάνεται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Πρέβεζας, έτσι όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται στην κοινή υπουργική απόφαση 36427/23-3-2009.

Τεύχος Β’ 2603/23.08.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από σήμερα και λήγει
στις 31-7-2018 και οι παραβάτες θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 4 Αυγούστου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών
Β. ΔΑΛΑΡΟΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην ΥΠΑ/Δ9/Α’/33046/13107/29-12-2015 απόφαση
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2940/Β’/31 -12-2015 στη σελίδα
35425 στην Α’ στήλη, στον 2 στίχο εκ των κάτω, απαλείφεται η παράγραφος «3. Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής στους προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης».
(Από το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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

*02026032308160008*

