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3 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους
της επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης
παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «Δ. ΚΑΙ
Ε. ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΟΥΡΙΑ Α.Ε.»
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3299/2004.

2

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείου.

3

Χαρακτηρισμός ως μνημείου του γλυπτού «Το
Πνεύμα της Θλίψης» του γλύπτη Ιωάννη Βιτσάρη,
που βρίσκεται στη Ζάκυνθο.

4

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).

5

Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων νομικών προσώπων αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6

Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους της
επένδυσης και πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, της εταιρείας «Δ. ΚΑΙ Ε.
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΟΥΡΙΑ Α.Ε.»
που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 78833/25-07-2016 απόφαση
του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
πιστοποιείται η ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «Δ. ΚΑΙ Ε. ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΝΙΚΟΥΡΙΑ ΑΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής

Αρ. Φύλλου 2390

μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3*, των 30
δωματίων - 65 κλινών στη θέση ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΙΓΙΑΛΗΣ
του Δ. Αμοργού του Ν. Κυκλάδων, με τους εξής όρους:
Το οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο κόστος της
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων
τριάντα οκτώ ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών
(2.865.738,54€).
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων
δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ
και εξήντα τεσσάρων λεπτών (716.434,64€) που αποτελεί
ποσοστό 25% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο συνολικό
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν δέκα επτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και τριών λεπτών
(1.117.638,03 €) που αποτελεί ποσοστό 39% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
4. Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου τριάντα μία χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών
(1.031.665,87€) που αποτελεί ποσοστό 36% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
5. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε στις 65 κλίνες (25
δίκλινα (μονόχωρα) και 5 τρίκλινα (δίχωρα) επιπλωμένα
διαμερίσματα).
6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 17.11.2015.
7. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε στις 65 κλίνες (25
δίκλινα (μονόχωρα) και 5 τρίκλινα (δίχωρα) επιπλωμένα
διαμερίσματα).
8. Πιστοποιούνται 3,43 ΕΜΕ για τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας της επένδυσης και επομένως πληρείται η
υποχρέωση δημιουργίας του 50% των ΕΜΕ που ορίζει
η απόφαση υπαγωγής.
9. Εγκρίνεται η αποδέσμευση της υπ’αριθμ. 2850550051/
27-09-2013 κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ, υποκατάστημα ΑΜΟΡΓΟΥ, ποσού τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (440.000,00€) καθώς
ο λόγος για τον οποίο είχε εκδοθεί έχει πλέον εκλείψει.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι
οκτώ χιλιάδων τρακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριών
λεπτών (128.348,03€) στην επένδυση με την υπ’ αριθμ.
48129/ΥΠΕ/5/00253/Ε/Ν. 3299/04/21-10-2008 απόφαση
υπαγωγής (ΦΕΚ 2250/τ.Β΄/04-11-2008).
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Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4399/22-06-2016 (Α’ 117)
«Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και
οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 117).
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.δ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 121100/Δ1
(2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης -Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (244 Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (222 Α’) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (18 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του Ν. 4152/2013 (107 Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής...
και 4127/2013», του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (193 Α’)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του
Ν. 4218/2013 (268 Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του
Ν. 4229/2014 (8 Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του Ν. 4264/2014 (118 Α’) «Άσκηση εμπορικών
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 Υ.Α. «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την
παρ. Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012» (3057 Β’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αριθμ. πρωτ.
34566/ΙΑ/12-03-2013 Κ.Υ.Α. (756 Β’).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 Υ.Α. «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... Ν.Π.Δ.Δ.»
(3324 Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με
αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 Υ.Α. (1584 Β’).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2. ΓΑ/199645/Δ5/30-12-2013
(404 Β΄/20-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ».
6. Την από 30-03-2016 αίτηση του νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας για τροποποίηση της άδειας
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του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου ως προς τις αίθουσες
διδασκαλίας.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/38866/24-06-2016 απόφαση
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Την με αριθμ. πρωτ.197109/Α1/04-12-2015 Υ.Α. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.ΠΕ.Θ.» (ΦΕΚ 2654/τ.Β΄/09-12-2015).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ.2. ΓΑ/199645/
Δ5/30-12-2013 (404 Β΄/20-02-2014) άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου ως
προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2016-2017, χορηγούμε στην εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ»
άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου ιδιοκτησίας της, για τέσσερις (4) αίθουσες
διδασκαλίας, οι δύο (2) δυναμικότητας είκοσι τριών (23)
νηπίων, η μία (1) δυναμικότητας είκοσι ενός (21) νηπίων
και η μία (1) δυναμικότητας είκοσι επτά (27) νηπίων.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Ελαιώνων
24 στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με νόμιμο εκπρόσωπο
στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
τον Κορυφίδη Ιωάννη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2016
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΗΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΝΠΑΑΠΚ/
ΤΤΠΝΚΜ/216260/129802/1111/213
(3)
Χαρακτηρισμός ως μνημείου του γλυπτού «Το
Πνεύμα της Θλίψης» του γλύπτη Ιωάννη Βιτσάρη, που βρίσκεται στη Ζάκυνθο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 96/Α/
22.04.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι
από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
β) του Π.δ. 70/22-09-2015 σχετικά με την «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών Ανάπτυξης και Τουρισμού»
(ΦΕΚ 114/Α/22-09-2015),
γ) του Π.δ. 73/23-09-2015 σχετικά με τον «Διορισμό Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Ανα-
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πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/
23.09.2015,),
δ) του Π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», καθώς
και το Π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/Α/13-06-2003) «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού» μέρος του οποίου
διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 70 του Π.δ. 104/2014,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39
του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31.10.2014),
ε) την υπ’ αριθμ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/
Α1/272598/336 59/30330/23405/06-10-2015 (ΦΕΚ/
ΥΟΔΔ/706/06-10-2015) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
για τον διορισμό της Μαρίας Βλαζάκη στη θέση του Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
στ) του άρθρου 20 του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς»,
ζ) του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων...στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010).
2. Την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΠΟΝΥΣ/14/3698/
20-1-2004 υπουργική απόφαση περί «Οργάνωσης
και λειτουργίας των Συμβουλίων του Ν. 3028/2002»
(ΦΕΚ 70/Β/20-1-2004).
3. Την από 18.5.2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άυλης Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
4. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της Συνεδρίασης 15/26.05.2016, αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το ταφικό γλυπτό «το
Πνεύμα της Θλίψης» του γλύπτη Ιωάννη Βιτσάρη που
βρίσκεται στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 20 του Ν. 3028/2002, λόγω της ιδιαίτερης καλλιτεχνικής του σημασίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ
Ι

Αριθμ. 2903.19-1/66144 /2016
(4)
Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α’ 33)
«Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας
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Διοίκησης) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με
τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72 του Ν. 4370/2016 (Α’ 37)
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
β) Των άρθρων 159 και 162 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26) «
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
ισχύει.
γ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Α’ 81).
δ) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 « Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 163).
ε) Του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
στ) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (Α’ 196).
ζ) Του Π.δ 193/2002 « Οργανισμός Διάρθρωσης και
Λειτουργίας Οίκου Ναύτου (Α’ 177), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 174/2005 (Α’ 223).
η) Της παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν. 4052/2012 (Α’ 41).
θ) Του άρθρου 44 του Ν. 4075/2012 (Α’ 89).
ι) Του Π.δ 70/2015 «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....
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α’ 114).
ια) του Π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (Α’ 116).
2. Της αριθμ. 5214.19/01/04/16-11-2004 απόφασης
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση-Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.)»
(Β’ 1729).
3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/05.7.2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΓ07465ΦΘΕ-346).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και
δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:
1. Συγκροτούμε στον Οίκο Ναύτου πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για το σύνολο του προσωπικού αυτού, αποτελούμενο από:
α. Τρεις (03) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και
υπηρετούν στην έδρα του.
Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι του
Οίκου Ναύτου με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις
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για να οριστούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου,
ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, οι οποίοι πληρούν
τις προϋποθέσεις αυτές.
β. Δύο (02) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων
και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων.
2. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντί των
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
3. Ως Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού του Οίκου Ναύτου, με αναπληρωτή του Προϊστάμενο του Τμήματος που χειρίζεται
θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης.
Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.
4. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται, υπάλληλος του Οίκου
Ναύτου, κατηγορίας ΠΕ ή TE με βαθμό τουλάχιστον Γ’.
5. Η θητεία των, μη αιρετών, μελών του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 84-86 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007,
ως ισχύει), οπότε και θα συγκροτηθούν τα πάγια υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του Υπαλληλικού
Κώδικα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς 25 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. 2903.22/66140/2016
(5)
Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
Υπαλλήλων νομικών προσώπων αρμοδιότητας
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών δημόσιας Διοίκησης,
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια- αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33), », όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 72
του Ν. 4370/2016 (Α’ 37) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
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και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 94).
β) Των άρθρων 159 και 162 του Ν. 3528/2007 (Α’ 26) «
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως
ισχύει.
γ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Α’ 81).
δ) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3801/2009 « Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 163).
ε) Του άρθρου 13 του Ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).
στ) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (Α’ 196).
ζ) Της παρ. 3 του άρθρου εικοστού πρώτου και της
παρ. 4 του άρθρου εικοστού πέμπτου του Ν. 2932/2001
«Ελεύθερη παροχή Υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και
Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις»(Α΄ 145).
η) Του άρθρου 46 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για
την τοπική ανάπτυξη, της αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Ε.Κ.»
(Α’ 85).
θ) Του άρθρου 213 του Ν. 4072/2012 « Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή- Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας,
λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 86).
ι) Της αριθ. 70055/2703/09-4-1982 απόφασης «Έγκριση Κανονισμού για την οργάνωση και λειτουργία του
Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιώς» (Β’205).
ια) Του Π.δ. 74/1987 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.)» (Α’ 44).
ιβ) Του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος
Ελευσίνας, Ανώνυμη Εταιρεία (ΦΕΚ 14361 τ. ΑΕ και ΕΠΕ
/21-12-2007), ως ισχύει.
ιγ) Του νέου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας
(Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας,
Ανώνυμη Εταιρεία (ΦΕΚ 7985 τ. ΑΕ και ΕΠΕ/20-7-2010)
ιδ) Του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού του
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (ΦΕΚ 3063 τ.Α.Ε.ΕΠΕ/24-5-2011).
ιε) Του Π.δ 70/2015 «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
......... Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ
114 Α).
ιστ) του Π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 116 Α’).
2. Την αριθμ. 5214.13/05 /2007/21-6-2007 απόφαση
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Σύσταση-Συγκρότηση
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Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ αρμοδιότητας
ΥΕΝ (Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, Ναυτικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ταμείων Πρόνοιας Εμπορικού
Ναυτικού, Λιμενικών Ταμείων Πόρτο Ράφτη, Ωρωπού
και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. Ελευσίνας, Λαυρίου,
Ραφήνας» (Β’ 1134).
3. Την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/05.7.2016
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΨΓ07465ΦΟΕ-346).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και
δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, αποφασίζουμε:
1. Τη συγκρότηση πενταμελούς Κοινού Υπηρεσιακού
Συμβουλίου αρμοδίου για το σύνολο του προσωπικού
των εποπτευομένων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής νομικών προσώπων: Γραφείου
Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., με
έδρα το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, αποτελούμενο από:
α. Τρεις (03) μονίμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης και υπάγονται
στην αρμοδιότητα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις
προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις
αυτές.
β. Δύο (02) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων
και τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων.
2. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αντί των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων
υπαλλήλων μετέχουν δύο αιρετοί εκπρόσωποι του
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου.
3. Εισηγητής στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για
κάθε νομικό πρόσωπο, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται
ο Προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως
τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα.
Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι
ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.
4. Γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου
και νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό τουλάχιστον Γ’, που υπηρετεί
στην έδρα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
5. Η θητεία των, μη αιρετών, μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοπο-
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θέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 84-86 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
(Ν. 3528/2007, ως ισχύει), οπότε και θα συγκροτηθούν
τα πάγια υπηρεσιακά συμβούλια του άρθρου 159 του
Υπαλληλικού Κώδικα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Ι

Αριθμ. 2320
(6)
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου, σε περιοχές των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969,
όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.δ. 86/1969
«Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 51/1987 «Καθορισμός Περιφερειών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και
συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.3.1993)
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την αριθ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο δ/γή της
Διεύθυνσης Αισθητικών δασών -δρυμών και θήρας Υ.Α.Α.
και Τ.
5. Την αριθ. 78006/2538/1-7-1994 εγκύκλιο δ/γή της
ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.
Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Για την Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ».
6. Την αρ. 6038/13-10-2009 απόφαση μας (ΦΕΚ 2278/
Β΄/2009).
7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/2010).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/23-12-2010 «Οργανισμός
Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
9. Την αριθμ. 11747/6458/16-02-2015 δ/γή Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί άσκησης καθηκόντων Γ.Γ.Α.Δ.Α.
κατόπιν της υπ’αρ. 4 Πράξης του Υπ. Συμβουλίου της
06-02-2015 (Φ.Ε.Κ. 24/τ.Α΄/ 06-02-2015), σύμφωνα με
το άρ. 56 του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/τ.Α΄/14-04-2014.
10. Την αρ. 2035/28-6-2013 απόφαση Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1710/
τ.Β΄/2013).
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11. Την αρ. αρ. 40906/3746/19/30-7-2013 Δασική Απαγορευτική Διάταξης Δασάρχη Πεντέλης, η οποία έληξε
στις 31-5-2016 και την ανάγκη έγκαιρης έκδοσης ΔΑΔ σε
εφαρμογή των υπό στοιχείων [4] και [5] δ/γών.
12. Την με αριθ. 2334/36610/14-6-2016 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Πεντέλης με την οποία προτείνεται η απαγόρευση κυνηγίου για 10 έτη όλων των
θηραμάτων σε έκταση συνολικού εμβαδού 151,344 στρ.
σε περιοχές των Δ.Ε Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Δροσιάς,
Σταμάτας, Ροδόπολης, Διονύσου του Δήμου Διονύσου,
Δ.Ε Ν. Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα, Δ.Ε Κηφισιάς,
Ν. Ερυθραίας, Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς, Δ.Ε Πεντέλης, Ν. Πεντέλης, Μελισσιών του Δήμου Πεντέλης, ΔΕ
Ανθούσας, Γέρακα, Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης και
ΔΕ Πικερμίου, Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου
για την προστασία των θηρεύσιμων ειδών από την διαχρονική υποβάθμιση του δασικού οικοσυστήματος του
Πεντελικού Όρους από τις επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του 2009.
13. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο
Δασαρχείου Πεντέλης το Πεντελικό Όρος περιβάλλεται
από οικιστικό ιστό, αποτελεί διέξοδο περιβαλλοντικής
αγωγής, εκπαίδευσης, αναψυχής και εθελοντικών δραστηριοτήτων προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, καθώς και εκτέλεσης εργασιών τεχνητής αναδάσωσης.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Tην απαγόρευση για 10 έτη του κυνηγίου όλων των
θηραμάτων σε έκταση συνολικού εμβαδού 151.344
στρ. (δασικές, αγροτικές και οικιστικές) στις κτηματικές
περιφέρειες των Δήμων Διονύσου, Μαραθώνα, Κηφισιάς, Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης όπως
αυτές περικλείονται από τη συνεχόμενη γραμμή που
εμφαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα, και αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος αυτής, απόσπασμα συναρμοσμένων ορθοφωτοχαρτών (έτους 2008) κλίμ.: 1:50.000 θεωρημένο την 14-6-2016 από το Δασάρχη Πεντέλης και
περιγραφικά δε περικλείονται από τα εξής όρια: Βόρεια:
Ξεκινά από τον Αγ. Στέφανο και στη συμβολή της Λεωφ.
Τραπεζούντος με την οδό Λακωνίας ακολουθεί την οδό
Λακωνίας προς Σπατατζίκι - Νεκροταφείο Σπατατζικίου
(υπάρχων χωματόδρομος) μέχρι το ρέμα Βρυσάκι, συνεχίζει κάθετα στο ρέμα Βρυσάκι ακολουθώντας κοίτη
ρέματος μέχρι την Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος την οποία
ακολουθεί για 200 περίπου μέτρα βορειοανατολικά και
συνεχίζει δεξιά στη οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (Σταμάτας) ακολουθεί την οδό Φιλίππου μέχρι τέρμα, συνεχίζει
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στη χωμάτινη οδό μέχρι οδό Πελοποννήσου την οποία
ακολουθεί μέχρι το τέρμα και τη χωμάτινη οδό συνέχεια αυτής, την οδό Παναγιάς Σπηλιωτίσσης μέχρι τη
συμβολή της με οδό Ρόδων και αυτή μέχρι τη συμβολή
της με την οδό Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδη, συνεχίζει δεξιά στη οδό Μαραθωνοδρόμου Φειδιππίδη μέχρι
οδό Σκάρπας την οποία ακολουθεί μέχρι τη συμβολή
της με το ρέμα Κιμπιτούγια, ακολουθεί την κοίτη του
ρέματος μέχρι το φράγμα Ραπεντώσας και μέχρι τα διοικητικά όρια του Δασαρχείου Καπανδριτίου τα οποία
ακολουθούν την κορυφογραμμή και το διοικητικό όριο
Δ.Ε. Ν. Μάκρης μέχρι τη Λεωφ. Μαραθώνος_
Ανατολικά: συνεχίζει στη Λεωφ. Μαραθώνος δεξιά
προς Ν. Μάκρη ως τα διοικητικά όρια της ΔΕ Ραφήνας.
Νότια: περνά τα διοικητικά όρια της ΔΕ Ραφήνας και
φτάνει μέχρι την Παλλήνη και την συμβολή της Λεωφ.
Μαραθώνος με την Αττική οδό.
Δυτικά: συνεχίζει στο όριο της Αττικής οδού μέχρι το
ρέμα παράλληλα της οδού Πατρών στον Γαργηττό, την
κοίτη του οποίου ακολουθεί μέχρι την οδό Ζήριας και
συνεχίζει στις οδούς Πίνδου - Λεωφ.Κλεισθένους - Αναπαύσεως -Καλαβρύτων ακολουθεί την οριογραμμή του
σχεδίου πόλεως Πατήματος Βριλησσίων μέχρι τη Λεωφ.
Πεντέλης και εκείνη μέχρι τα όρια σχεδίου πόλεως Π. Πεντέλης συνεχίζει στα όρια των σχεδίων πόλεως Π. Πεντέλης -Ν. Πεντέλης - Μελισσίων - Κηφισιάς - Ν. Ερυθραίας Εκάλης ακολουθεί την οδό Θέτιδος μέχρι την συμβολή
της με την οδό Αργυροκάστρου συνεχίζει στην οδό Αργυρουπόλεως μέχρι το όριο σχεδίου πόλεως Δροσιάς,
τις οδούς 28ης Οκτωβρίου - Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι
τη Λεωφ.Ροδοπόλεως την οποία ακολουθεί αριστερά
μέχρι τη Λεωφ. Δροσιάς Σταματάς, συνεχίζει στις οδούς
Σταμάτας Ανοίξεως -Στρ. Κουτσούμπρη - Ανοίξεως Σταμάτας - Αθηνών Χαλκίδος - Λεωφ. Μαραθώνος - Χελμού Λεωφ. Τραπεζούντος και καταλήγει στην συμβολή της
με την οδό Λακωνίας στον Αγ. Στέφανο.
Το Δασαρχείο Πεντέλης παρακαλείται για την έκδοση
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας
και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική
περίοδο 2016-2017.
Αγία Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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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

*02023900308160008*

