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 Τροποποίηση της ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ682/15.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 90) 

απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 3097/01.04.2015 (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 575) απόφαση Υπουργού Εξωτερικών σχετικά με την 
έγκριση των ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλ−
λήλων του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2015.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 22 και 155 παρ. 11 του Οργανισμού του 

Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του N. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του «Ορ−
γανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών»» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 117).

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Το άρθρο 20 του N. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 226).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85), με τις οποίες αντικαθίσταται 
η παρ. 2 του άρθρου 20 του N. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 226).

5. Το άρθρο 2 του N. 3697/2008 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των 
Δημοσίων Δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 194).

6. Το άρθρο 2 του Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και 
διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξω−
τερικών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 177).
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7. Την Π004−52033/24.11.2011 απόφαση του Υπουργού 
Εξωτερικών «Καθορισμός ωραρίου εργασίας προσω−
πικού Κεντρικής Υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών» 
(Φ.Ε.Κ. Β΄ 3014).

8. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
χουν υπηρεσίες, που είναι υποχρεωμένες ως εκ της φύ−
σεως της αποστολής τους να λειτουργούν υπερωριακά 
προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και κρίσεων 
ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση, προκειμένου 
υποστηρίζουν υπηρεσίες που λειτουργούν σε εικοσιτε−
τράωρη βάση (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συμπληρωματική ετήσια δαπάνη 1.500,00 περίπου ΕΥΡΩ, 
για την οποία υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών 
(φορέας: 09−110 ΚΑΕ.: 0511) τρέχοντος οικονομικού έτους 
αποφασίζουμε:

1. Αντικαθίστανται τα στοιχεία 2 και 3 της παραγρά−
φου Α της ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ682/15.1.2015 (ΦΕΚ Β΄ 90) από−
φασης Υπουργού Εξωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών ως εξής:

«2. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 4 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές 
Υποθέσεις μέχρι 16 ώρες το μήνα για τον καθένα.

3. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 5 υπαλλήλους στο Διπλωματικό Γραφείο 
του Υφυπουργού Εξωτερικών Ιωάννη Αμανατίδη μέχρι 
16 ώρες το μήνα για τον καθένα».

2. Στην ως άνω παράγραφο προστίθεται στοιχείο 4 
ως εξής:

«4. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα−
σχόληση σε 1 υπάλληλο στο Διπλωματικό Γραφείο του 
Υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Μάρδα μέχρι 16 ώρες 
το μήνα.»

3. Οι υφιστάμενες περιπτώσεις 4−18 της ως άνω πα−
ραγράφου αναριθμούνται σε 5−19.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

F

(2)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον KOSTADINOV 

Doncho του Nikolinov κ.α. 

 Με την υπ’ αριθμ. 104/12/07−07−2015 καταλογιστική 
πράξη του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
του Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η 
οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 
εδ. β΄ του N. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
επιβλήθηκαν συνολικά για τελωνειακή παράβαση λαθρε−
μπορίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 παρ. 2, 155 παρ. 1 Α΄ 
και β΄, 2ζ΄ και 150 παρ. 1 του N. 2960/01, πολλαπλά τέλη 
στο τριπλάσιο των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων 
ποσού 22.993.68 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4%. Τα 
ανωτέρω πολλαπλά τέλη επιμερίζονται κατ’ ισομοιρία 
(4.598,74 € έκαστος), στους:

1) KOSTADINOV Doncho του Nikolinov και της Nikoleta, 
γεν. 03−04−1963 στην Βουλγαρία, κατ. Εύοσμου, Μ. Να−

πολέοντος 5, και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχος του 
υπ’ αριθ. 641351086 Δελτίου Ταυτότητας Βουλγαρίας, 
με ημερομηνία έκδοσης την 16−12−2010 και ισχύος μέχρι 
16−12−2020,

2) LOZANOVA Katia του Zdrafkon και της Giura, γεν. 
13−08−1973 στη Βουλγαρία, κατ. Εύοσμου, Μ. Ναπολέ−
οντος 5 και ήδη αγνώστου διαμονής, κάτοχος του υπ’ 
αριθ. 7308133235 Δελτίου Ταυτότητας Βουλγαρίας με 
ημερομηνία λήξεως την 02−11−11 και σε άλλα τρία πρό−
σωπα αναφερόμενα στην εν λόγω καταλογιστική πράξη. 
Κηρύχθηκαν δε οι παραπάνω πέντε καταλογιζόμενοι 
αλληλέγγυα συνυπεύθυνοι και εις ολόκληρον για την 
πληρωμή του συνόλου των πολλαπλών τελών.

  Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον BLAZHEV (ον) 
ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA. 

 Με την υπ’ αριθμ. 306/15/18−11−2015 καταλογιστική πρά−
ξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
N. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 3008/14/1013−Α/03.07.2015 δικογραφία 
του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Ει−
σαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο 
τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο 
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 306/15, 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον 
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του 
LYUBENOV και της THODORKA γεν. την 31−03−1985 στη 
Βουλγαρία, άνευ μονίμου καταλύματος και ήδη αγνώ−
στου διαμονής, με ΑΦΜ 163775696 για τελωνειακή πα−
ράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας σαράντα 
τριών (43) πακέτων τσιγάρων, η οποία παράβαση προ−
βλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του N. 2960/01, 
«Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από 
το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον BLAZHEV (ον) 
ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV και της THODORKA. 

 Με την υπ’ αριθμ. 304/15/18−11−2015 καταλογιστική πρά−
ξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
N. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 3008/14/1014−Α/04.07.2015 δικογραφία 
του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Ει−
σαγγελέα Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο 
τηρούμενο από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο 
Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 304/15, 
επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη ποσού 2.341,35 € πλέον 
ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του 
LYUBENOV και της THODORKA γεν. την 31−03−1985 στη 
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Βουλγαρία, άνευ μονίμου καταλύματος και ήδη αγνώ−
στου διαμονής, με ΑΦΜ 163775696 για τελωνειακή πα−
ράβαση λαθρεμπορίας συνολικής ποσότητας εκατόν 
ογδόντα τέσσερων (184) πακέτων τσιγάρων και δώδεκα 
(12) συσκευασίες καπνού, η οποία παράβαση προβλέπε−
ται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 του N. 2960/01, «Περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και τιμωρείται από το 
άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

(5)
    Εποβολή πολλαπλών τελών στον BLAZHEV (ον) 

ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV. 

 Με την υπ’ αριθμ. 329/15/18−11−2015 καταλογιστική πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α΄ 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του N. 
2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 3008/14/1024−Α/27.07.2015 δικογραφία του 
Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμενο 
από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων 
Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 329/15, επιβλήθηκαν 
πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 
2,4% στον BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV και της 
THODORKA γεν. την 31−03−1985 στη Βουλγαρία, άνευ μο−
νίμου καταλύματος και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 
163775696 για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συ−
νολικής ποσότητας πενήντα ενός (51) πακέτων τσιγάρων, 
η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 
παρ. 2 του N. 2960/01, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» 
και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

(6)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον BLAZHEV (ον) 

ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV. 

 Με την υπ’ αριθμ. 283/15/18−11−2015 καταλογιστική πρά−
ξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
N. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. 3008/14/991/11.06.2015 δικογραφία του 
Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμενο 
από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων 
Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 283/15, επιβλήθηκαν 
πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ πο−
σού 2,4% στον BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV 
και της THODORKA γεν. την 31−03−1985 στη Βουλγαρία, 
άνευ μονίμου καταλύματος και ήδη αγνώστου διαμονής, 
με ΑΦΜ 163775696 για τελωνειακή παράβαση λαθρε−
μπορίας συνολικής ποσότητας δέκα έξι (16) πακέτων 
τσιγάρων και δύο (2) συσκευασιών καπνού, η οποία 
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 

του N. 2960/01, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και 
τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

(7)

    Επιβολή πολλαπλών τελών στον BLAZHEV (ον) 

ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV. 

 Με την υπ’ αριθμ. 319/15/18−11−2015 καταλογιστική πρά−
ξη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Α΄ Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
N. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και σύμφωνα 
με την αριθμ. 3008/14/1021−Α/21.07.2015 δικογραφία του 
Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης προς τον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Θεσ/νίκης που καταχωρίστηκε στο τηρούμενο 
από την Υπηρεσία μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων 
Τελωνειακών Παραβάσεων με α/α 319/15, επιβλήθηκαν 
πολλαπλά τέλη ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ πο−
σού 2,4% στον BLAZHEV (ον) ΥΑΝΚΟ του LYUBENOV 
και της THODORKA γεν. την 31−03−1985 στη Βουλγαρία, 
άνευ μονίμου καταλύματος και ήδη αγνώστου διαμονής, 
με ΑΦΜ 163775696 για τελωνειακή παράβαση λαθρε−
μπορίας συνολικής ποσότητας δέκα οκτώ (18) πακέτων 
τσιγάρων και οκτώ (8) συσκευασιών καπνού, η οποία 
παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α και 142 παρ. 2 
του N. 2960/01, «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» και 
τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F

(8)

    Επιβολή πολλαπλών τελών στον Ποζίδη Αναστάσιο 

του Θεοδώρου. 

 Με την υπ’ αριθμ. 258/13/17.11.2015 καταλογιστική πράξη 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Α΄ 
Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσ/νίκης, η οποία 
εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και 5 εδ. β΄ του 
N. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», επιβλήθηκαν 
σε βάρος του Ποζίδη Αναστάσιου του Θεοδώρου, με 
δηλωθείσα διεύθυνση στη Σταυρούπολη Θεσσαλονί−
κης, Τ.Κ. 56429, με Α.ΦΜ. 117289425 και ήδη αγνώστου 
διαμονής, για τη μη τήρηση των διατάξεων περί δια−
δικασιών διακίνησης και ελέγχου προδρόμων ουσιών, 
για τη διακίνηση ποσότητας υπερμαγγανικού καλίου 
(κατηγορία 2), βάρους περίπου 200 κιλών: Α) για παρά−
βαση των διατάξεων του άρθρου 1 της αριθ. Ε.2589/960/
Β0034/10.08.2005 (ΦΕΚ β΄ 1157/18.09.05) κοινή υπουργική 
απόφαση, πρόστιμο δύο χιλιάδες (2.000,00) ευρώ (πλέ−
ον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4%), σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 5 του N. 1729/87, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 5 του N. 3583/07 και ισχύει και Β) για παράβα−
ση των διατάξεων του άρθρου 3 της αριθ. Ε.2589/960/
Β0034/10.08.2005 (ΦΕΚ β΄ 1157/18.09.05) κοινή υπουργική 
απόφαση, πρόστιμο τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ 
(πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4%), σύμφωνα με το άρθρο 
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4 παρ. 6γ΄ του N. 1729/87, όπως αυτό τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 5 του N. 3583/07 και ισχύει. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. ΔΑΕΕα/οικ. 1460/Φ. Νομοθεσία (9)
*   Σύσταση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη σχεδίου Κα−

νονισμού για την ασφάλεια των φραγμάτων κατά τα 
στάδια μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τους. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 63/2005: «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

2. Τον N. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει 
σήμερα.

3. Τον N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112 Α΄/13−07−2010).

4. Τον N. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/17−12−2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα την παρ. 11 
του άρθρου 70 αυτού.

5. Το Π.δ. 118/2013: «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 
Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων...» (ΦΕΚ Α΄ 152) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

6. Το Π.δ. 109/2014 περί «Οργανισμού του Υπουργείου 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 176).

7. Του Π.δ. 69/2015: «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του 
Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος του «Συνασπισμού Ρι−
ζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙΖΑ), ως Πρωθυπουργού.» 
(ΦΕΚ Α΄ 113/21−09−2015).

8. Του Π.δ. 70/2015: «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων (....)» και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού (ΦΕΚ 
Α'114/22−09−2015).

9. Του Π.δ. 73/2015: «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» και ειδικότερα τον διορισμό του Χρήστου 
Σπίρτζη του Παναγιώτη στη θέση του Υπουργού Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ Α΄ 116/23−09−2015).

10. Την οικ. 20699/30−3−2015 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Υποδομών 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού.» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 204), σχετικά με τον διορι−
σμό του Γεωργίου Δέδε σε θέση Γενικού Γραμματέα, 
Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

11. Την οικ. 33497/456/29−5−2015 (ΦΕΚ 1008 Β΄) απόφα−
ση Αν. Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στους: Γενική Γραμμα−
τέα επί θεμάτων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
όπως αυτά ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1β 
του Π.δ. 109/2014, Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γενι−
κό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και 

στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊστά−
μενους Διευθύνσεων και Προϊστάμενους Τμημάτων του 
Π.δ. 109/2014, όπως ισχύει».

12. Την Δ16α/04/773/29−11−1990 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, για την εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγ−
γράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του 
άρθρου 81 του N. 1892/1990.

13. Τα έγγραφα, της Δ/νσης Έργων Ύδρευσης Απο−
χέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων με αριθ. 653/
25−06−2015, του Γραφείου Αναπληρωτή Υπουργού Υπο−
δομών με ημερομηνία 26−06−2015, του Υπουργείου Πα−
ραγωγικής Ανασυγκρότησης Περ/ντος και Ενέργειας 
με αρ. 1620/04−09−2015, του Γραφείου Διοίκησης της 
ΔΕΗ με αριθ. 1576/03−07−2015, της Ελληνικής Επιτροπής 
Φραγμάτων με αριθ. 672/26−06−2015 και του TEE με αριθ. 
Πρωτ. 15981/09−07−2015, με τα οποία αποστάλθηκαν τα 
προσωπικά στοιχεία των εκπροσώπων και των ανα−
πληρωτών τους.

14. Το N. 679/1977 και ειδικότερα το άρθρο 6, παραγρ. 
2 (ΦΕΚ 245/Α/1−9−1977), που προβλέπει τη συγκρότηση 
ομάδων εργασίας στο Υπουργείο. Και επειδή:

1. Σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 70 του 
Ν. 4313/2014, με την οποία προστέθηκε παράγραφος 1α 
μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 176 του N. 3669/2008, 
ορίζεται ότι «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται Κανονισμός που θε−
σπίζει κανόνες και διαδικασίες ελέγχων − επιθεωρήσεων 
ασφάλειας των φραγμάτων κατά τα στάδια μελέτης, 
κατασκευής και λειτουργίας αυτών. Στο Υπουργείο Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται ως επιτροπή 
η Διοικητική Αρχή Φραγμάτων, η οποία συγκροτείται 
με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της τή−
ρησης και της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του ως 
άνω Κανονισμού».

2. Για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από την κατα−
σκευή και λειτουργία των φραγμάτων αλλά και για την 
ελαχιστοποίηση των κινδύνων απαιτείται η θεσμοθέτη−
ση κανονιστικού πλαισίου με το σύνολο των απαιτούμε−
νων δράσεων, ελέγχων και διαδικασιών που σχετίζονται 
με τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία των 
φραγμάτων αλλά και η σύσταση Αρχής ελέγχου τήρη−
σης του εν λόγω κανονιστικού πλαισίου.

3. Η επιστημονική οργάνωση Ελληνική Επιτροπή Με−
γάλων Φραγμάτων (ΕΕΜΦ) έχει διαβιβάσει στη Γενική 
Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού κείμενο προσχεδί−
ου για τη σύσταση Διοικητικής Αρχής για την ασφάλεια 
των φραγμάτων, με αίτημα για περαιτέρω επεξεργασία 
και θεσμοθέτηση.

4. Προκειμένου να συνταχθεί το σχέδιο του Κανονι−
σμού για την ασφάλεια των φραγμάτων είναι απαραίτη−
τη η σύσταση επιτροπής με εξειδικευμένους επιστήμο−
νες από τις Υπηρεσίες των Υπουργείων και από άλλους 
φορείς που μελετούν, κατασκευάζουν και λειτουργούν 
φράγματα αλλά και ιδιώτες επιστήμονες της Ελληνι−
κής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμάτων, του TEE ή άλλων 
συναφών επιστημονικών οργανώσεων.

5. Οι φορείς που αναφέρονται στην με αριθ. ΔΑΕΕα/
οικ.694/10−06−2015 απόφαση απέστειλαν τα προσωπικά 
στοιχεία των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, 
αποφασίζει:
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Τη σύσταση ομάδας εργασίας που αποτελείται από τα 
κάτωθι στελέχη του Δημοσίου και ιδιώτες επιστήμονες:

1. Κοτσώνη Αντώνιο του Ευγενίου με ΑΔΤ: Σ642318, 
Πολιτικό Μηχανικό MSc, Διευθυντή της Διεύθυνσης Αντι−
πλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΔΑΕΕ) της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

2. Τούρτα Βασιλική του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΖ402925, 
Πολιτικό Μηχανικό, Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Δι−
εύθυνσης Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης και Επεξερ−
γασίας Λυμάτων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

3. Καστραντά Γεωργία του Παναγιώτη με ΑΔΤ: Ξ134061, 
Πολιτικό Μηχανικό MSc, στη Διεύθυνση Έργων Ύδρευ−
σης Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων της Γενι−
κής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων.

4. Λούντζιο Άντζελα του Πανταλέο με ΑΔΤ: ΑΑ014091, 
Δικηγόρο Αθηνών.

5. Δημοπούλου Ελένη του Νικολάου με ΑΔΤ: ΑΗ022896, 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με απόσπαση στην ΕΥΔΕ κατα−
σκευής έργων με σύμβαση παραχώρησης κεντρικής και 
δυτικής Ελλάδος της Γενικής Γραμματείας Υποδομών 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Παπακωνσταντίνου Χρήστο του Κωνσταντίνου, με 
ΑΔΤ: ΑΚ535607, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβαλ−
λοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ανα−
πληρώτρια του την Γκίνη Μαρία του Θεοδώρου με ΑΔΤ: 
ΑΚ218331 προϊσταμένη της Διεύθυνσης προστασίας και 
διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμ−
ματείας Υδάτων (ΕΓΥ).

7. Στεφαδούρο Μιχαήλ του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΖ 
541831, Τομεάρχη στη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Πα−
ραγωγής της ΔΕΗ με αναπληρωτή του τον Ραυτόπουλο 
Σπυρίδωνα του Αλεξάνδρου με ΑΔΤ: ΑΗ 619242, Ανα−
πληρωτή Τομεάρχη στη Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής 
Παραγωγής της ΔΕΗ.

8. Ντουνιά Γεώργιο του Θεοδώρου με ΑΔΤ: ΑΖ 631568, 
Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγμά−
των (ΕΕΜΦ) με αναπληρωτή του τον Μουτάφη Νικόλαο 
του Ιωάννη με ΑΔΤ: AB 291340.

9. Γεωργαλά Γεώργιο του Ιωάννη με ΑΔΤ: Φ109413, Πο−
λιτικό Μηχανικό, Εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (TEE) με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Παύλο 
του Γεωργίου με ΑΔΤ: ΑΕ138582, Πολιτικό Μηχανικό.

− Έργο της ομάδας εργασίας είναι η σύνταξη σχεδίου 
κανονισμού που θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες ελέγ−
χου−επιθεωρήσεων ασφάλειας των φραγμάτων κατά τα 
στάδια μελέτης κατασκευής και λειτουργίας αυτών. Η 
ομάδα εργασίας αξιοποιεί και επεξεργάζεται περαιτέρω 
το προσχέδιο της Ελληνικής Επιτροπής Μεγάλων Φραγ−
μάτων και συντάσσει το τελικό της σχέδιο καθώς και 
προσχέδια της υπουργικής απόφασης για την έγκριση 
του κανονισμού και της υπουργικής απόφασης για τη 
σύσταση της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων της παρ. 
11 του αρ. 70 του N. 4313/2014.

− Συντονιστής της ομάδας εργασίας ορίζεται ο Κο−
τσώνης Αντώνιος, Διευθυντής της ΔΑΕΕ/ΓΓΥ, με επιμέ−
λεια και ευθύνη του οποίου συνεδριάζει η ομάδα εργα−
σίας για την ολοκλήρωση του έργου της σε τρεις μήνες 
από την πρώτη συνεδρίαση της και ο Γραμματέας της 
ομάδας εργασίας ορίζεται η Γαλιατσάτου Φερενίκη του 

Παναγιώτη με ΑΔΤ: Χ518641, ΠΕ Δ/κος−Οικ/κος στη Γε−
νική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών 
Μεταφορών και Δικτύων.

− Η ομάδα εργασίας συνεδριάζει εντός ωραρίου Υπη−
ρεσίας και δεν προβλέπεται αμοιβή για τους Δημοσίους 
Υπαλλήλους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 860/ΥΟΔΔ/26.11.2015

  Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

    F
    Αριθμ. 2036/220225 (10)

Απαγόρευση θήρας, σε περίπτωση χιονοπτώσεων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ του 

Ν.δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» (Φ.Ε.Κ. 7/τ. Α΄/1969), 
όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του N. 177/1975. 
(Φ.Ε.Κ. 205/τ. Α΄/1975).

2. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
−Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010) Άρθρο 280 
«Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι και VI.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας». (ΦΕΚ 231/τ. Α΄/27−12−2010).

4. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση 
Γ.ΓΑ.Δ.Θ.−Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
κ.λπ.», (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/2011) καθώς και την υπ’ αριθμ. οικ. 
22165/229727 τ. Β΄ Αρ. Φύλ. 3037/19−11−2013 με την οποία 
τροποποιήθηκε και αφορά την «Εξουσιοδότηση για υπο−
γραφή με εντολή Γ.ΓΑ.Δ.Θ.Σ.Ε. στους Προϊσταμένους 
των Δασικών Υπηρεσιών».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 
757/τ. Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπαγίδας» (άρ−
θρα 5 και 11), της Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1−9−2010 κοινή 
υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών−Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας−Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέ−
τρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπαγίδας κτλ» (ΦΕΚ 1495/τ. Β΄/2010), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ 415/τ. Β΄/2012) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών−Οικονομικών−
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας−Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής−Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3469/27−6−2006 (ΦΕΚ 131/
τ. A΄/28−6−2006)» Περί Εθνικού Τυπογραφείου−Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις .

7. Την υπ’ αριθμ. 127568/2533/7−8−2015 υπουργική από−
φαση «Ρυθμίσεις θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 
2015 − 2016». (ΦΕΚ 1670/τ. Β΄/2015).

8. Την υπ’ αριθμ. 6103/219647/26−11−2015 αναφορική 
πρόταση του Δασαρχείου Καρπενησίου.

9. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής του Νομού Ευρυτανίας, λόγω χιονοπτώ−
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σεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, που καλύπτουν 
κάθε χειμώνα τον ορεινό, ημιορεινό χώρο του Νομού 
μας.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή αρμοδιότητας 
μας, κατά τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 2015−
2016 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική Αστυνομική 
Διάταξη Θήρας όπως παρακάτω:

• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος 

καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως 
των ιχνών επί της χιόνος.

• Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυ−
σμενών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρ−
κειας και έντασης, κατά της ημέρες ολικού παγετού 
καθιστώντας τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και 
ανήμπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και 
διαφυγής.

2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τι−
μωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.δ. 86/69, 
996/71, του N. 177/75, της υπ’ αριθμ. 414985/1985 κοινής 
υπουργικής απόφασης και της Η.Π. 37338/1807/Ε103/
1−9−2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευ−
σή της και μέχρι το τέλος της Κυνηγετικής περιόδου 
2015−2016.

4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, 
Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία και Κυ−
νηγετικούς Συλλόγους του Νομού Ευρυτανίας και σε 
κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρπενήσι, 30 Νοεμβρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Διευθυντής Δασών Ευρυτανίας 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΚΑΣ
F

    Αριθμ. 27310 (11)
Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου ορίου των εξήντα 

(60) ημερών κίνησης εκτός έδρας, υπαλλήλων υπη−
ρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του N. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του N. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 

μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του N. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας−επεί−
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης». 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.δ. 
142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του N. 4257/2014 «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» 
(ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), καθώς και την αριθ. 4/06−02−2015 
πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραι−
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α΄/06.02.2015).

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 15204/25−02−2015 (ΦΕΚ 316/Β΄/
09−03−2015) απόφασή μας, που αφορά στο ανώτατο όριο 
επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 
για το έτος 2015.

8. Το υπ’ αριθμ. 480534/4674/05−11−2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφερει−
ακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας αναφορικά με την υπέρβαση του ανώτατου 
ορίου των εξήντα (60) ημερών κίνησης εκτός έδρας, συ−
νολικά, είκοσι επτά (27) υπηρετούντων υπαλλήλων στην 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, για 
την διασφάλιση των διαδικασιών ελέγχου στην περιοχή 
ευθύνης τους, όπως ειδικότερα αναγράφεται σε αυτό.

9. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη, συνολικού 
ύψους, δεκαπέντε χιλιάδων εννιακοσίων −15.900,00 ευρώ 
στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Χαλ−
κιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την 
εφαρμογή της ανωτέρω απόφασής μας, σύμφωνα και 
με το αριθ. πρωτ. 480635/4680/05−11−2015 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφερει−
ακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η ανωτέρω δαπάνη έχουν 
πιστωθεί στον ΚΑΕ 0711.α.01 του ειδικού φορέα 721, όπως 
ειδικότερα αναγράφεται σε αυτό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 
εξήντα (60) ημερών εκτός έδρας κίνησης, για είκοσι 
επτά (27) επιπλέον άτομα, της Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότη−
τας Χαλκιδικής, αναλυτικότερα ως εξής για:

1. Έντεκα (11) ΠΕ Κτηνιάτρων,
2. Δεκατρείς (13) ΠΕ Γεωπόνων,
3. Δύο (2) TE Γεωπονίας και
4. Έναν (1) ΠΕ Ιχθυολόγων,
για είκοσι (20) ημέρες σε κάθε έναν/μία ετησίως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2015 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02026220412150008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


		2015-12-07T11:45:25+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




