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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./34/6081 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι−

αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έτους 2016. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας −
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως αναριθμή−
θηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ

του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του 
προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας»
(ΦΕΚ 212/Α/17−12−2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νο−
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Το Π.δ. 24/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 20/27−1−2015) με θέμα «Σύ−
σταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) με θέμα «Δι−
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την απόφαση Υ21/06−10−2015 (ΦΕΚ 2144/Β/2015) «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσω−
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο 
Βερναρδάκη».

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1 −3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Δι−
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτε−
ραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.9/201/24748/
05−12−2014 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 
33/06, όπως ισχύει.

8. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 15463/24−2−2016 έγγραφο του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

9. Τις υπ’ αριθ. α) 104572/24−12−2014 (ΦΕΚ Γ΄ 1756/
29−12−2014) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία 
προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την πλήρωση 54 κενών 
οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως, β) 104586/31−
12−2014 (ΦΕΚ Γ΄ 1819/31−12−2014) όμοια, με την οποία τρο−
ποποιήθηκε η προαναφερθείσα υπουργική απόφαση,
γ) ο Πίνακας Επιτυχόντων του εν λόγω διαγωνισμού 
(Φ.Ε.Κ. Γ΄ 81/09−2−2016).

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πενήντα τεσσάρων (54) δοκίμων Ει−
ρηνοδικών Δ΄ τάξεως, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον 
τελικό πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού της 19ης 
Μαρτίου 2015 (ΦΕΚ Γ΄/81/09−2−2016) και οι οποίοι κατα−
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λαμβάνουν ισάριθμες κενές οργανικές θέσεις ειρηνοδικών των ειρηνοδικείων και πταισματοδικείων της χώρας, 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για το έτος 2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2016

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ   

F  
 Αριθ. Φ.80000/6211/1687 (2)

Σύσταση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων και κατάταξη υπαλλήλων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις» (ΦΕΚ Α΄ 274).
2. Των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12 του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» 
(ΦΕΚ Α΄ 163).

3. Του Π.δ/τος 266/89 «Οργανισμός ΙΚΑ−ΕΤΑΜ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 127).
4. Του Π.δ/τος 73/23−9−2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 

και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116).
5. Τις υπ’ αριθ. 166/2013 και 2725/2014 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
6. Τα υπ’ αριθ. 7453/2015 και 7454/2015 Πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών περί μη άσκησης έφεσης κατά 

των παραπάνω αποφάσεων.
7. Η υπ’ αριθ. 278/2015 ατομική γνωμοδότηση και το υπ’ αριθ. 8548/5−11−2015 γνωμοδοτικό έγγραφο του Παρέδρου 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, τα οποία έγιναν δεκτά από το Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και η υπ’ 
αριθ. 896/28−1−2016 συμπληρωματική απάντηση του Παρέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

8. Το υπ’ αριθ. Γ30/218/2.12.15 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, από το οποίο 
προκύπτει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ειδικο−
τήτων των εναγουσών.

9. Την υποχρέωση σύστασης με πράξη κατάταξης αντίστοιχων προσωποπαγών θέσεων στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
10. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./64/31400/13.11.2015 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικη−

τικής Ανασυγκρότησης «Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων έτους 2015»
(ΦΕΚ Β΄ 2500), με την οποία κατανέμονται, μεταξύ άλλων, στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οι Αλίκη Κώτσιου, Ναταλία Κουτσούκου, 
Μαρία Κουραλίδου και Γεωργία Κοντογιάννη σε θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σε εκτέλεση 
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, για την οποία έχει γίνει πρόβλεψη στον 
προϋπολογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και η οποία ανέρχεται στο ποσό των 51.916,32€ ετησίως και επιβαρύνει τον ΚΑΕ 
0212, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11984/414/16−3−2016 εισηγητική έκθεση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών 
του ΥΠ.Ε.ΚΑΑ., αποφασίζουμε:

Τη σύσταση στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ τεσσάρων (4) προσωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και την 
κατάταξη σε αυτές από 4/9/2009, ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3801/2009 των κάτωθι υπαλλήλων (πρώην 
ασκούμενων σε προγράμματα STAGE) σε κατηγορία, κλάδο, βαθμό και τον αντίστοιχο χρόνο στο βαθμό, ως εξής:

α/α
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΤΗΝ 4/9/2009

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΗΝ 4/9/2009

ΕΤΗ ΜΗΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

1 ΚΩΤΣΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
του Γεωργίου

ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων

Γ΄ 0 6 22

2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ 
του Γεωργίου

ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων

Γ΄ 0 6 14

3 ΚΟΥΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
του Ευάγγελου

ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων

Δ΄ 1 2 10

4 ΚΟΝΤΟΠΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
του Νικολάου

ΔΕ
Διοικητικών
Γραμματέων

Γ΄ 0 6 23
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Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται με την καθ’ οποιον−
δήποτε τρόπο κένωσή τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ   

F  
 Αριθ. 2848/39587 (3)
Εξαίρεση από την αναστολή άσκησης του λειτουργή−

ματος, του Δικηγόρου Κοτσώνη Φραγκίσκου, που δι−
ορίστηκε σε θέση ειδικού συμβούλου στο Πολιτικό 
Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, Μάρκου Μπόλαρη» .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1α του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208 Α΄)

«Κώδικας Δικηγόρων».
β. Του άρθρου 55 όπως ισχύει, καθώς και των άρθρων 

56 και 57 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα».

γ. Του Π.δ. 70/22−9−2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.....................................».

δ. Του Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθ. Υ2/22−9−2015 (ΦΕΚ 2076 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Την υπ’ αριθ. 8972/113762/19−10−2015 (ΦΕΚ 2267 Β΄) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Πολιτικού Γραφεί−
ου του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και σύσταση θέσεων Μετακλητών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων, Ειδικών Συμβούλων και Ειδικών 
Συνεργατών».

4. Την υπ’ αριθ. Υ21/06−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα−
συγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».

5. Την υπ’ αριθ. 1839/23893/24−02−2016 (ΦΕΚ 131/
τ.ΥΟΔΔ/10−03−2016) απόφαση με την οποία ο Δικηγόρος 
Αθηνών, Φραγκίσκος Κοτσώνης του Αθανασίου (A.M. −
Δ.Σ.Α. 54293) διορίστηκε ως Ειδικός Σύμβουλος στο Πο−
λιτικό Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκου Μπόλαρη, αποφα−
σίζουμε:

Την εξαίρεση από την αναστολή της άσκησης του 
λειτουργήματος του Δικηγόρου, του Φραγκίσκου Κο−
τσώνη του Αθανασίου (ΑΔΤ− Χ 574335 και Α.Μ.−Δ.Σ.Α. 
54293) που διορίστηκε με την υπ’ αριθ. 1839/23893/
24−02−2016 (ΦΕΚ 131/τ.ΥΟΔΔ/10−03−2016) απόφαση σε 
θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Μάρκου Μπόλαρη, από 18−02−2016, ημερομηνία ανάληψης 
υπηρεσίας του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

F  
 Αριθ. 1049/41498 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφα−

σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 198 Β΄) «Πρόγραμμα Επιτή−
ρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κανονισμό 576/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−

λίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και την κα−
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 998/2003.

2. Το Β.δ. 36/24.4.1936, (Α΄ 174) άρθρα 56, 57 και 60.
3. Το Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ Α΄ 7) «Δασικός Κώδικας», και 

τον Ν. 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) και ιδίως την παράγραφο 
14 του άρθρου 78.

4. Το άρθρο 10 και το άρθρο 20 παράγραφος 2 του 
Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄ 60).

5. Το Π.δ. 133/1992 (ΦΕΚ Α΄ 66), άρθρο 3, «Η επιβολή 
υγειονομικών και λοιπών μέτρων για τη προστασία και 
εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασι−
τικά νοσήματα των ζώων».

6. Το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Π.δ. 400/83 (ΦΕΚ Α΄ 151)
«εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης εχινοκοκκίασης − 
υδατίδωσης, λύσσας και λοιπών ζωοανθρωπονόσων» που 
καταργήθηκε, αλλά εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο αυτό.

7. Το Π.δ. 41/2006 «Παρακολούθηση των ζωονόσων και 
των ζωονοσογόνων παραγόντων σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2003/99/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. (ΦΕΚ Α΄ 44).

8. Τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ Α΄ 15) «Για 
τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και 
την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32).

9. Το άρθρο 9 του Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ Α΄ 32) «Κύρωση 
Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση της άγριας ζωής 
και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης».

10. Την Οδηγία Συμβουλίου 64/432/EEC, άρθρο 8 όπως 
ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Π.δ. 308/2000. 
(ΦΕΚ Α΄ 252/16.11.2000).

11. Το άρθρο 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα» (Α΄ 98).

12 Την υπ’ αριθ. 331/10301/25.01.2013 κοινή Υπουργική 
απόφαση «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης 
της Λύσσας στην Ελλάδα» (ΦΕΚ Β΄ 198/5.2.2013) και την 
υπ’ αριθ. 3941/120925/07.10.2013 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2642/
7.10.2013) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αριθ. 331/
10301/25.01.2013 απόφαση.
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13. Την υπ’ αριθ. Υ26/6−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο 
Μπόλαρη» (Β΄ 2144).

14. Την υπ’ αριθ. Υ31/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 2183).

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη. Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμ−
ματος της Λύσσας θα καθορίζονται σε ετήσια βάση με 
την εκάστοτε Κοινή απόφαση οικονομικών αποζημιώ−
σεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή 
κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου 
της χώρας των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλύπτονται από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (ΚΑΕ 5329) με συγχρηματοδότηση 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

16. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Υγείας των 
Ζώων για την ανάγκη τροποποίησης του προγράμματος 
αυτού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθ. 331/10301/25.01.2013 απόφασης

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 3
Φορείς − Αρμοδιότητες

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του προγράμ−
ματος είναι:

1. Οι επίσημες κτηνιατρικές αρχές.
Οι αρχές αυτές και οι αρμοδιότητές τους είναι οι 

ακόλουθες:
α) Το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης 

Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης 
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), το οποίο 
είναι αρμόδιο για:

i) τον σχεδιασμό, τη σύνταξη και την εκπόνησή του,
ii) τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και τον συντονισμό 

όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που συμμετέχουν 
στην εφαρμογή του σε όλη τη χώρα,

iii) τον ορισμό των αρχών και φορέων εφαρμογής του 
και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων ανάλογα με τις 
ανάγκες του,

iν) την παροχή κατάλληλων οδηγιών και διευκρινίσεων 
προς τους φορείς εφαρμογής του, με σκοπό τη διευκό−
λυνση και ενίσχυση του έργου τους,

ν) την συλλογή των στοιχείων και των αποτελεσμάτων 
του, την αξιολόγηση τους καθώς και την ενημέρωση των 
αρμοδίων αρχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

vi) τη συνεργασία με τους άλλους φορείς που ασχο−
λούνται με τη λύσσα στον άνθρωπο.

β) Η Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και 
Κτηνιατρικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδια για την έκ−
δοση εγκυκλίων για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και 
για κάθε θέμα που αφορά στα ζώα συντροφιάς, για την 
εφαρμογή του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει.

γ) Το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για τη Λύσσα των 
Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών 
(Νεαπολέως 25, Αγία Παρασκευή, 15341 Αθήνα), το οποίο 
είναι αρμόδιο για:

i) την παραλαβή των αποστελλόμενων δειγμάτων 
άγριων και κατοικίδιων θηλαστικών,

ii) τη διενέργεια των απαιτούμενων εργαστηριακών 
εξετάσεων για:

− την ανίχνευση του ιού της λύσσας και τη διάκριση 
του εμβολιακού στελέχους από το άγριο στέλεχος.

− τον έλεγχο της ανοσίας των αλεπούδων ως προς 
τη λύσσα, την ανίχνευση της τετρακυκλίνης καθώς και 
τον προσδιορισμό της ηλικίας των αλεπούδων μετά το 
πέρας του εμβολιασμού.

− τον ορολογικό έλεγχο, στα πλαίσια των μη εμπορι−
κού χαρακτήρα μετακινήσεων των ζώων συντροφιάς.

iii) την υποβολή των στοιχείων και εργαστηριακών απο−
τελεσμάτων στη Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),

iν) την αποστολή, εφόσον κριθεί αναγκαίο, των θετι−
κών για την λύσσα δειγμάτων στο αρμόδιο Ευρωπαϊκό 
Εργαστήριο Αναφοράς, με ταυτόχρονη ενημέρωση του 
Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας 
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),

ν) τη σύνταξη μηνιαίας κατάστασης με τις διενερ−
γηθείσες εξετάσεις του Εργαστηρίου καθώς και της 
εξαμηνιαίας και τελικής ετήσιας κατάστασης για την 
εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης σε όλη την 
Επικράτεια, σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις, τις 
οποίες αποστέλλει στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της 
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),

vi) την συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Ανα−
φοράς για τη λύσσα,

vii) τη διασφάλιση της κοινοποίησης των πληροφορι−
ών που παρέχει το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς 
για τη Λύσσα στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύ−
θυνσης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

viii) την παροχή επιστημονικής και τεχνικής συνδρομής 
στο Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της Διεύθυνσης Υγείας 
των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), για την εφαρμογή συντονισμένων 
σχεδίων επιτήρησης,

ix) την παρακολούθηση των εξελίξεων σχετικά με την 
επιδημιολογία της λύσσας,

x) τον συντονισμό των προτύπων και των μεθόδων 
διάγνωσης της Λύσσας που ενδέχεται να εφαρμοστούν 
σε άλλα κτηνιατρικά εργαστήρια της χώρας,

xi) τα απομονωθέντα στελέχη της λύσσας διατηρού−
νται σε αυτό για τουλάχιστον 2 έτη,

xii) τη συνεργασία με τους άλλους φορείς που ασχο−
λούνται με τη λύσσα στον άνθρωπο.

Επιπλέον, στην περίπτωση που άλλα εργαστήρια της 
χώρας ενδέχεται να συμμετάσχουν στη διάγνωση της 
λύσσας, το ΕΕΑ είναι αρμόδιο για τον έλεγχο της ποι−
ότητας όλων των αντιδραστηρίων που θα χρησιμοποι−
ηθούν, τη διοργάνωση μιας τουλάχιστον συγκριτικής 
δοκιμής ανά έτος (ring test), καθώς και μαθημάτων κα−
τάρτισης για το προσωπικό των εργαστηρίων αυτών.

δ) Οι Δ/νσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών εφαρμο−
γής του προγράμματος, οι οποίες είναι αρμόδιες:

i) για το συντονισμό της εφαρμογής του προγράμμα−
τος στην περιοχή αρμοδιότητάς τους,

ii) για την εποπτεία της εφαρμογής του προγράμματος 
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους,
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iii) για την αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος 
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους,

iv) για την συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήματα Κτη−
νιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους, όπως επίσης και με το Τμήμα Ζω−
οανθρωπονόσων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),

ν) για την συνεργασία με τις Δασικές Αρχές των Πε−
ριφερειακών Ενοτήτων εφαρμογής του προγράμματος,

vi) για την συνεργασία και την ενημέρωση των κυνη−
γετικών ομοσπονδιών και των ζωοφιλικών σωματείων 
της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

vii) για την έκδοση αποφάσεων στις περιπτώσεις που 
προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 8.

ε) Τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο−
τήτων εφαρμογής του προγράμματος, είναι αρμόδια:

i) για τον ορισμό του υπεύθυνου εφαρμογής και πα−
ρακολούθησης του προγράμματος,

ii) για τη λήψη των δειγμάτων από τα νεκρά θηλα−
στικά και την αποστολή τους στο Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς για τη λύσσα, την σύνταξη των σχετικών 
διαβιβαστικών εγγράφων και την έκδοση των αποφά−
σεων λήψης και άρσης των λαμβανομένων μέτρων στις 
περιπτώσεις υποψίας ή επιβεβαίωσης της νόσου,

iii) για την αξιολόγηση εφαρμογής του προγράμματος 
σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας,

iv) για την συνεργασία και την ενημέρωση άλλων αρ−
μόδιων αρχών και φορέων σχετικά με την εφαρμογή 
του προγράμματος,

ν) για την επιβεβαίωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού 
των ποιμενικών σκύλων της περιοχής δικαιοδοσίας τους, 
κατά τη διενέργεια επισήμων ελέγχων, μέσα στο πλαί−
σιο εφαρμογής άλλων εθνικών προγραμμάτων,

vi) για την ενημέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων, των 
υπευθύνων και λοιπών υπαλλήλων των τοπικών Δασι−
κών Υπηρεσιών, των ζωοφιλικών σωματείων, των εκ−
προσώπων των τοπικών κυνηγετικών οργανώσεων και 
οποιονδήποτε άλλων φορέων που ενδέχεται να έχουν 
σχέση με το πρόγραμμα,

vii) για την αποστολή των ζητούμενων στατιστικών 
στοιχείων του προγράμματος στο Τμήμα Ζωοανθρω−
πονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων (ΥΠΑΑΤ),

viii) για την επιβολή των προβλεπόμενων από το άρθρο 
10 της παρούσας κυρώσεων, στις περιπτώσεις εκείνες 
που διαπιστώνεται μη άμεση κοινοποίηση ύποπτων για 
λύσσα περιστατικών σε κατοικίδια ή ζώα της άγριας 
πανίδας,

ix) για την έκδοση αποφάσεων για την λήψη μέτρων 
στις περιπτώσεις που προβλέπονται σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

2. α) Η Δ/νση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλ−
λοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
είναι αρμόδια:

i) για το συντονισμό των ενεργειών που αναλαμβάνο−
νται στα πλαίσια της παρούσης από τις δασικές υπηρε−
σίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τον ορισμό 
υπευθύνων σε αυτές, για την απρόσκοπτη εφαρμογή 
και παρακολούθηση του Προγράμματος,

ii) για την παροχή οδηγιών προς τις δασικές υπηρεσίες 
των αποκεντρωμένων διοικήσεων, στις περιφερειακές 
ενότητες εφαρμογής του προγράμματος, αναφορικά με 
τη συλλογή δειγμάτων νεκρών άγριων θηλαστικών σε 
απαγορευμένες και μη για την θήρα περιοχές ή και την 

δειγματοληψία στα πλαίσια εφαρμογής της ενεργητικής 
επιτήρησης,

iii) για την παροχή οδηγιών προς τις δασικές υπη−
ρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων, στις περι−
φερειακές ενότητες εφαρμογής του προγράμματος, 
προκειμένου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους 
στη δραστηριότητα της θηροφύλαξης, να διενεργούν, 
για τους σκοπούς του παρόντος, ελέγχους στα βιβλι−
άρια υγείας των κυνηγητικών σκύλων καθώς και στην 
τήρηση των σχετικών με τη σήμανσή τους, από την 
εθνική νομοθεσία, διατάξεων,

iv) για τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού 
που δραστηριοποιείται στο δασικό χώρο σχετικά με τη 
λύσσα και τις επιπτώσεις της στη δημόσια υγεία και την 
παροχή των απαραίτητων οδηγιών, για την ασφάλειά 
τους. Επιπροσθέτως η ενημέρωση των ομάδων αυτών 
αποσκοπεί στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
ώστε σε συνεργασία με τις τοπικές και δασικές Αρχές 
να συμβάλλουν στο έργο της συλλογής των προβλεπό−
μενων από το Πρόγραμμα δειγμάτων άγριων ζώων και 
της έγκαιρης αποστολής τους στο Εθνικό Εργαστήριο 
Αναφοράς για τη λύσσα. 

ν) οι δασικοί υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών των 
αποκεντρωμένων διοικήσεων συνδράμουν στη συλλογή 
και προσκόμιση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρών 
ευαίσθητων ως προς τον ιό της Λύσσας ζώων στα πλαίσια 
εφαρμογής του προγράμματος της Παθητικής Επιτήρησης 
για τη Λύσσα σε συνεργασία με τους φύλακες θήρας και 
στη συμμετοχή σε συνεργεία δίωξης που συγκροτούνται 
στα πλαίσια του Δασικού Κώδικα, με σκοπό τη συλλογή 
και προσκόμιση στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές δειγ−
μάτων αλεπούδων στα πλαίσια Εφαρμογής του Προγράμ−
ματος Ενεργητικής Επιτήρησης για τη λύσσα.

β) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος είναι αρ−
μόδια για την ενημέρωση των μελών των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων της (Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και Κυ−
νηγετικούς Συλλόγους) σχετικά με τη λύσσα και τις 
επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία και την παροχή των 
απαραίτητων οδηγιών, προκειμένου, με τη συνεργασία 
των τοπικών Κτηνιατρικών και Δασικών Αρχών, να συμ−
βάλλουν στο έργο της συλλογής των προβλεπόμενων 
από το πρόγραμμα δειγμάτων ζώων της άγριας πανίδας 
και της έγκαιρης αποστολής τους στην Κτηνιατρική 
υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και στην 
συνέχεια στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Οι κυνηγοί και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυ−
νηγετικών Οργανώσεων συλλέγουν και προσκομίζουν 
στις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές νεκρά ευαίσθητα ως 
προς τον ιό της Λύσσας ζώα στα πλαίσια εφαρμογής 
του προγράμματος της Παθητικής Επιτήρησης για τη 
Λύσσα τηρώντας τα μέτρα βιοασφάλειας του Παραρ−
τήματος ΙΙ. Αναφορικά με το πρόγραμμα ενεργητικής 
επιτήρησης για τη Λύσσα, οι κυνηγοί και οι φύλακες 
θήρας συμβάλουν στη θανάτωση και προσκόμιση στις 
αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές αλεπούδων στα πλαίσια 
Εφαρμογής του Προγράμματος Ενεργητικής Επιτήρη−
σης για τη Λύσσα σύμφωνα με το Πρόγραμμα για την 
εφαρμογή του Προγράμματος, οι λεπτομέρειες του 
οποίου καθορίζονται σε κάθε εμβολιακή καμπάνια με 
σχετική Υπουργική απόφαση.

Οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργα−
νώσεων και οι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών πέρα 
από τη συμβολή τους στη συλλογή των δειγμάτων, κατά 
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την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα δι−
αλαμβανόμενα στο άρθρο 1 παρ. ιδ και άρθρο 4 παρ. 9 
του Ν. 4039/2012 (Α΄ 15/2−2−2012) «Για τα δεσποζόμενα 
και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία 
των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με 
κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
46 του Ν. 4235/2014, στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους 
για βεβαίωση παραβάσεων του Ν. 4039/2012, δύνανται 
να διενεργούν ελέγχους στα βιβλιάρια υγείας ή/και δι−
αβατήρια των κυνηγετικών σκύλων για την τήρηση των 
διατάξεων του άρθρου 5 παρ. α του ανωτέρω νόμου και 
ιδιαιτέρως των σχετικών προληπτικών εμβολιασμών και 
να βεβαιώνουν τις αντίστοιχες παραβάσεις.

γ) Τα μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων δύνα−
νται να συμβάλλουν στο έργο της συλλογής και προ−
σκόμισης στις κτηνιατρικές αρχές νεκρών ζώων της 
άγριας πανίδας στα πλαίσια εφαρμογής τους Προγράμ−
ματος Παθητικής Επιτήρησης της Λύσσας τηρώντας τα 
μέτρα βιοασφάλειας του Παραρτήματος ΙΙ.

3. Λοιπές Ρυθμίσεις:
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι διεξάγονται σύμφωνα με τις 

μεθόδους που καθορίζονται στο παράρτημα IV.
Για το συντονισμό, τον έλεγχο και την αποτελεσματική 

εφαρμογή του προγράμματος συγκροτείται συμβουλευ−
τική επιτροπή του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΠΑΤ). 

Η Επιτροπή αποτελείται από:
1. Τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της 

Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνια−
τρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, ως Πρόεδρο.

2. Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων 
της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης 
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Αντιπρόεδρο.

3. Τον κτηνίατρο του Τμήματος Ζωοανθρωπονόσων 
της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν. Δ/νσης Βιώσιμης 
Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που είναι υπεύθυ−
νος για το πρόγραμμα.

4. Εκπρόσωπο της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών 
και Θήρας της Ειδικής Γραμματείας Δασών.

5. Εκπρόσωπο του Τομέα Κτηνιατρικής Δημόσιας 
Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

6. Εκπρόσωπο του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
7. Τον Προϊστάμενο του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφο−

ράς για τη Λύσσα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

8. Επιδημιολόγο ο οποίος ορίζεται με απόφαση του 
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση Τμήματος Ζωο−
ανθρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γεν.
Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, 
ως τεχνικός σύμβουλος.

9. Εκπρόσωπο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελ−
λάδος.

10. Εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού, της 
Δ/νσης Υγειονομικού.

11. Εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, 
της Δ/νσης Υγειονομικού.

12. Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλ−
λόγου ή εκπρόσωπό του.

13. Τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εται−
ρείας ή εκπρόσωπό του.

14. Τον Ιολόγο της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου 
Αθηνών ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Ζωοαν−
θρωπονόσων της Δ/νσης Υγείας των Ζώων της Γενικής 
Δ/νσης Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής, 
ως επιστημονικός σύμβουλος».

2. Στο τέλος του Παραρτήματος V προστίθεται το 
έντυπο αποστολής προς την αρμόδια κτηνιατρική αρχή 
για δείγματα στα πλαίσια της Παθητικής Επιτήρησης 
που συλλέγονται από ιδιωτικούς φύλακες θήρας, κυνη−
γούς και μέλη περιβαλλοντικών οργανώσεων:

Έντυπο Αποστολής δειγμάτων από ιδιωτικούς φύ−
λακες θήρας, κυνηγούς και μέλη περιβαλλοντικών ορ−
γανώσεων για το Πρόγραμμα Παθητικής Επιτήρησης 
της Λύσσας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΟ/ΔΕΙΓΜΑ

Είδος ζώου

Φύλο του ζώου

Κατάσταση που βρέθηκε το 
ζώο

Τοποθεσία εύρεσης του νε−
κρού ζώου/Τοπωνύμιο ή Συντε−
ταγμένες σημείου συλλογής

Ημερομηνία εύρεσης ζώου

Ονοματεπώνυμο ιδιωτικού φύ−
λακα θήρας, κυνηγού/μέλους 
περιβαλλοντικής οργάνωσης 
που βρήκε το νεκρό ζώο

Υπογραφή ιδιωτικού φύλακα 
θήρας, κυνηγού/μέλους περι−
βαλλοντικής οργάνωσης που 
βρήκε το νεκρό ζώο

Διεύθυνση και τηλέφωνα επι−
κοινωνίας του ιδιωτικού φύ−
λακα θήρας, κυνηγού/μέλους 
περιβαλλοντικής οργάνωσης 
που βρήκε το νεκρό ζώο

Είδος δείγματος Ολόκληρο ζώο  

Ημερομηνία συλλογής νεκρού 
ζώου

Ημερομηνία παράδοσης νε−
κρού ζώου στις κτηνιατρικές 
αρχές

Κωδικός δείγματος
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ

Μέσο μεταφοράς του νεκρού 
ζώου στην κτηνιατρική υπη−
ρεσία

Βοήθησαν άλλα άτομα στην 
περισυλλογή του δείγματος: 
(εάν ναι αναγράψτε τα στοι−
χεία των ατόμων)
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Απριλίου 2016

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ   

F  
 Aριθ. 4289 (5)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 

έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στo Δημοτικό Λι−
μενικό Ταμείο Χερσονήσου .

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της υποπαραγρά−
φου Δ9 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, «Συνταξιοδοτικές 
διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014, «Επεί−
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε−
ρικών».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015, «Εκδη−
μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 47/Α/2015).

6. Την υπ’ αριθ. 4/6−2−2015 πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (Φ.Ε.Κ. 24/Α/2015).

7. Το υπ’ αριθ. 277/16−3−2016 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, αναφορικά με το αντι−
κείμενο του θέματος.

8. Το υπ’ αριθ. 390/1−4−2016 έγγραφο του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, με το οποίο βεβαιώνεται 
ότι στον προϋπολογισμό του ως άνω φορέα οικονομικού 
έτους 2016 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για την πληρωμή 
των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων των υπηρετού−
ντων υπαλλήλων στον Κ.Α. 10/6/64/6422, ποσού 1.500,00 
ευρώ και στον Κ.Α. 30/6/64/6422, ποσού 1.000,00 ευρώ, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου, 
ως κατωτέρω:

A/A ΚΛΑΔΟΣ−ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΚΤΟΣ 

ΕΔΡΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ

1 ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 60

2 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ−
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 60

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ηράκλειο, 5 Απριλίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   
F

(6)
 Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος FLUCONAZOLE REDIBAG/BAXTER. 

 Με την υπ’ αριθ. 6384/11−3−2016. απόφαση του ΕΟΦ 
ανακλήθηκε, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π. 32221/2013, η άδεια κυκλο−
φορίας του φαρμακευτικού προϊόντος FLUCONAZOLE 
REDIBAG/BAXTER

Μορφή, Περιεκτικότητα: 1. SOL.INF 100MG/50ML
 2. SOL.INF200MG/100ML
 3. SOL.INF 400MG/ 200ML
Δικαιούχος σήματος: BAXTER INTERNATIONAL 
 INC. U.S.A.
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: BAXTER HELLAS ΕΠΕ
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας 

 Η Πρόεδρος
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ   

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)  

 Στην υπ’ αριθ. 2015/2477/21−01−2016 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 493/26−02−2016 (τ.Β΄) στη 
σελίδα 6628 στην Β΄ στήλη, στον 20 στίχο εκ των άνω, 
διορθώνεται 

το εσφαλμένο: «Φ.1105/2015/2477/21−1−2016»
στο ορθό: «Φ.1105/2014/2335/21−1−2016» 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02010671504160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
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). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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