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2 Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προ-
κήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 
6/10.10.2016, τ.Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3 Καθορισμός αμοιβής πλοηγών του λιμένα Ρεθύ-
μνου.

4 Τροποποίηση συστατικής πράξης της Διαδημοτι-
κής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Διαδημοτική 
Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής» στο 
Νομό Χαλκιδικής.

5 Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλωσης 
χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης και 
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών 
καιρικών συνθηκών, στην περιοχή ευθύνης του 
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6 Χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγρά-
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7 Υπερωρίες Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Αλε-
ξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία για έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ21/198305/Ζ2 (1)
  Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου καθηγητή 

(πρώτης βαθμίδας) του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α΄ 258/

08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινο-
τομία και άλλες διατάξεις».

β) του άρθρου 70 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α΄ 83/
11-05-2016) «Ρυθμίσεις νια την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» και του άρθρου τέταρτου «Ρυθμίσεις θεμάτων 

προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι.» του 
ν. 4405/2016 (ΦΕΚ Α΄ 129/13-07-2016),

γ) του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/04-08-2017) «Οργάνω-
ση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,

δ) του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22-04-2005) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα»,

ε) του π.δ. 91/2013 (ΦΕΚ Α' 131/05-06-2013) «Μετο-
νομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - 
Μετονομασία Σχολής - Μετονομασία Τμημάτων - Συγ-
χώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και 
Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του 
Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου»,

στ) του π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ Α' 181/29-08-2014) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», ως 
ισχύει.

ζ) του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/22-09-2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

η) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/04-11-2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουρ-
γείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.».

θ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/05-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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2. Την υπ' αριθμ. 4281 π.ε./26-02-2006 (ΦΕΚ 856/
τ.Γ΄/26-10-2007) πράξη του Προέδρου του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Καλαμάτας (νυν Πελοποννήσου), με την οποία εξελίχθη-
κε ο Αθανάσιος Παπαγεωργίου του Βασιλείου, μέλος 
Ε.Π. του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής, από τη μόνιμη 
θέση βαθμίδας αναπληρωτή καθηγητή, σε μόνιμη θέση 
βαθμίδας καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική 
Λογιστική, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Μάρκετινγκ Αγρο-
τικών Προϊόντων, Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών 
Επιχειρήσεων και Τεχνοοικονομική Ανάλυση».

3. Την με αριθ. πρωτ. 2/644/13-09-2017 (Τμήμα Τεχνολό-
γων Γεωπόνων/Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου) αίτηση του Αθανασίου 
Παπαγεωργίου του Βασιλείου, καθηγητή (πρώτης βαθμίδας), 
του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, του Τ.Ε.Ι. Πελοποννή-
σου, για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Το γεγονός ότι στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, 
της Σχολής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, δεν 
λειτουργούν Τομείς.

5. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθμ. 08/
20-09-2017 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, σύμφω-
να με το οποίο εγκρίνεται η μεταβολή του γνωστικού 
αντικειμένου του καθηγητή (πρώτης βαθμίδας) Αθανά-
σιου Παπαγεωργίου.

6. Το υπ'αριθμ. 2993/24-10-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ι. 
Πελοποννήσου.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Αθανασίου Παπαγεωργίου του Βασιλείου, καθηγητή 
(πρώτης βαθμίδας), του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπό-
νων, της Σχολής Τεχνολογίας, Γεωπονίας και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, από 
«Γεωργική Λογιστική, Γεωργικοί Συνεταιρισμοί, Μάρκε-
τινγκ Αγροτικών Προϊόντων, Οργάνωση και Διοίκηση 
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Τεχνοοικονομική Ανάλυ-
ση» σε «Οικονομική Ανάλυση και Μάρκετινγκ Αγροτικών 
Προϊόντων και Τροφίμων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Νοεμβρίου 2017

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./153/ΟΙΚ.39858 (2)
Ανακατανομή διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προ-

κήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι-

κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 

6/10.10.2016, τ.Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π) στο Υπουρ-

γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 

οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/τ.Α’ /15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 208/04-11-2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 210/05-11-2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνικό 
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιο-
κρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/2016), όπως ισχύει.

4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/
05-04-2016 υπουργική απόφαση «Καθορισμός της δι-
αδικασίας διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού δι-
αγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την 
υπ' αριθμ. 8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 
(Α΄ 33).» (ΦΕΚ 1106/τ.Β΄/2016).

5. Την Προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 
6/10.10.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π).

6. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ. 32041/
15-12-2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα «Απόφαση κατανομής διοριο-
τέων της 2ΕΓ/2016 Προκήρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β΄ 2016, 
ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-ΔΩΟ) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 
323/τ.Β΄/2017.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4440/2016 «Ενι-
αίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων 
που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του 
ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώ-
σεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» 
(Α' 224 ), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 (ΦΕΚ 
323/τ.Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτε-
ραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

9. Τα υπ' αριθμ. 175543/Γ1/18-10-2017 και 175545/
Γ1/18-10-2017 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων.

10. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την ανακατανομή διοικητικού προσωπικού της 
Προκήρυξης 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 
6/10.10.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π), στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως εξής:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΝΑΚΑΤΟΝΟΜΗ

ΧΑΛΙΑΜΟΥΡΔΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΖΩΣΙΜΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΕΛΕΝΗ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΒΥΤΙΝΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2017

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. 14244 (3)
    Καθορισμός αμοιβής πλοηγών του λιμένα Ρεθύ-

μνου.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι 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 του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του 
ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

4. Την υπ' αριθ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί δι-
ορισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154/τ.Α΄/1986), 
του άρθρου 3 του ν. 1235/1982 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/1982) και 
του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/1994).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 185 του ν.δ. 187/1973: «Κώ-
δικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 261/τ.Α΄/1973), 
όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Γενικού Κα-
νονισμού Λιμένα Ρεθύμνου (ΦΕΚ 320/τ.Β΄/11-04-1978).

8. Την ανάγκη καθορισμού της αμοιβής των πλοηγών 
για τις υπηρεσίες που θα παρέχουν.

9. Την υπ' αριθ. 3430/2262/2017/17/21-08-2017 (ΦΕΚ 
3288/τ.Β΄/19-09-2017) απόφαση του Λιμενάρχη Ρεθύ-
μνου, αναφορικά με την ανάθεση πλοήγησης των πλοίων 
του Λιμένα Ρεθύμνου.

10. Το υπ' αριθμ. 3430/2798/2017/17-10-2017 έγγραφο 
του Λιμενάρχη Ρεθύμνου, με το οποίο διαβιβάστηκε στην 
Υπηρεσία μας η υπ' αριθμ. 3430/2793/2017/16-10-2017 
απόφαση του, αναφορικά με τον καθορισμό της αμοιβής 
των πλοηγών του λιμένα Ρεθύμνου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε για τον λιμένα Ρεθύμνου την αμοιβή των 
πλοηγών για κάθε είσπλου, έκπλου ή μεθόρμιση σε πε-

νήντα (50) ευρώ, η οποία προσαυξάνεται κατά 25% για 
απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες (από 18:00 έως 
06:00 της επόμενης ημέρας) και κατά τις μη εργάσιμες 
ημέρες και αργίες λόγω εθνικών ή τοπικών εορτών.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
δεδομένου ότι τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής πλο-
ηγού στο υπό πλοήγηση πλοίο βαρύνουν το πλοίο και το 
νόμιμο αντιπρόσωπό του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 16 Νοεμβρίου 2017 

Η Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
Ι

    Αριθμ. 27764 + 24396 + 23422 (4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης της Διαδημο-

τικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Διαδημο-

τική Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής» 

στο Νομό Χαλκιδικής.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη,
1. τις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 περίπτωση II παρ. 19, 111, 225, 227, 

238 και 280 του ν. 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010),

β. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 277 και της παρ. 5 του 
άρθρου 285 του π.δ. 410/1995 «Κωδικοποίηση σε ενι-
αίο κείμενο νόμου, με τίτλο “Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας” των ισχυουσών διατάξεων του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν και συμπλη-
ρώθηκαν» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄)

γ. του άρθρου 269 παρ. 9 του ν. 3463/2006 «Κώδικας 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/2006),

δ. των άρθρων 8 περίπτωση Α παρ. 4α και 24 του 
π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/2010),
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ε. του άρθρου 23 του ν. 4483/2017 «Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης 
Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την ορ-
γάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπι-
κό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργα-
σίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 107/
τ.Α΄/2017),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 αναφορικά με 
τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 98/τ.Α/2005)

ζ. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 47/
τ.Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και της 
αριθ. πρωτ. 14138/1505-2017 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών στο με αριθ. ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017, 
αναφορικά με τον διορισμό του Ιωάννη Σάββα του Κων-
σταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

2. Την αριθμ. 6385//6790/6789/16-05-2005 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας, με την οποία συστάθηκε η διαδημοτική επιχεί-
ρηση με την επωνυμία : «Διαδημοτική Επιχείρηση Σφα-
γείων Βόρειας Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 943/τ.Β΄/07-07-2005), 
καθώς και την νεώτερη με αριθ. 3437/3183/20-05-2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/26-06-
2011), κατόπιν των αριθμ. 40/2011 και 43/2011 αποφά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριστοτέλη 
και Δήμου Πολυγύρου αντίστοιχα, αναφορικά με την 
τροποποίηση της συστατικής πράξης διαδημοτικής επι-
χείρησης με την επωνυμία: «Διαδημοτική Επιχείρηση 
Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής» του Νομού Χαλκιδικής.

3. Την αριθμ. 269/30-08-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη, καθώς και την αντίστοι-
χη με αριθμ. 210/3008-2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πολυγύρου, αναφορικά με την τρο-
ποποίηση της συστατικής του πράξης της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής, ως προς την 
παράγραφο 8 : «Διάλυση», ειδικότερα ως προς το σημείο 
ε. όπου : «Η επιχείρηση διαλύεται.... ε) σε περίπτωση που 
δεν επιτευχθεί η λειτουργία του νέου σφαγείου μέχρι 
της 16-06-2021, ήτοι εντός έξι ετών από την παρέλευση 
στις 16-06-2015 της τετραετούς προθεσμίας που τέθη-
κε με την τροποποίηση της συστατικής πράξης της Επι-
χείρησης (σχετική η υπ’ αριθμ. 3437/3183/20-05-2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/26-06-
2011))», σύμφωνα και με τις μνημονευθείσες διατάξεις 
του άρθρου 23 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄).

4. Το γεγονός ότι η ανωτέρω Διαδημοτική Επιχείρηση 
είχε ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα : «Αγροτική 
Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση Υπαίθρου 2000-2006», στο 
Μέτρο «Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωρ-
γικών προϊόντων», με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εκ-
κρεμότητα ουσιαστικές διοικητικές ενέργειες προς την 

κατεύθυνση έναρξης λειτουργίας μονάδας σφαγείων, 
καθώς και την εξεύρεση μισθωτή προς εκμετάλλευση 
των εγκαταστάσεων, όπως ειδικότερα αναφέρονται στις 
αριθ. 269/2017 και 210/2017 αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων Αριστοτέλη και Πολυγύρου αντίστοιχα.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της ανωτέρω 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, σε σχέ-
ση με την αρχικά προϋπολογισθείσα στην συστατική 
πράξη της ανωτέρω διαδημοτικής επιχείρησης, στον 
προϋπολογισμό του Δήμου Αριστοτέλη, όπως ρητά 
αναφέρεται και στην αριθμ. πρωτ. 33576/08-11-2011 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, και του Δήμου Πολυγύρου, σύμφωνα με την 
από 06.11.2017 βεβαίωση του, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της συστατικής πράξης 
της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Διαδη-
μοτική Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής», ως 
προς την παράγραφο 8, εδάφιο ε), ως εξής :

Παράγραφος 8. Διάλυση: Η επιχείρηση διαλύεται:
... ε) Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η λειτουργία 

του νέου σφαγείου μέχρι της 16-06-2021, ήτοι εντός έξι 
ετών από την παρέλευση στις 16-06-2015 της τετραε-
τούς προθεσμίας που τέθηκε με την τροποποίηση της 
συστατικής πράξης της Επιχείρησης (σχετική η υπ. αριθ. 
3437/3183/20-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
(ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/26-06-2011))».

Κατά τα λοιπά ισχύει η 6385//6790/6789/16-05-2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, με την οποία συστάθηκε η δια-
δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία: «Διαδημοτική 
Επιχείρηση Σφαγείων Βόρειας Χαλκιδικής» (ΦΕΚ 943/
τ.Β΄/07-07-2005), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 
3437/3183/20-05-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης 
(ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/26-06-2011).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 10 Νοεμβρίου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. Πρωτ. 13497 
              Α.Δ.Ρ.Δ. 48/2017 (5)    
Απαγόρευση θήρας, στις περιπτώσεις εκδήλω-

σης χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντα-

σης και επικράτησης παρατεταμένων χρονικά 

δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή 

ευθύνης του Δασαρχείου Ξάνθης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/2010), 

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
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αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ. 107/Α΄/1997), 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 2399/1996 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/1996), 
«Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για 
μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄/1994), 
«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί-
κηση και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α΄/1992), 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δη-
μόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/τ.Α΄/2010), 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο-
νίας και Θράκης».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/1993), 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 258, παράγραφος 3 εδά-
φιο στ', του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 
7/τ.Α΄/1969), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

10. Τις διατάξεις της 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 πτηνοπανίδας», όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Την με αριθμ. 159489/1969/31-7-2017 (ΦΕΚ 2809/
Β/10-8-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας περί ρυθμίσεων θήρας για 
την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.

12. Την με αριθμ. 14138/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.ΥΟΔΔ/
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και την με αριθμ. 35748/30-5-2017 
(ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/7-6-2017) απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί 
«Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονά-
δες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θρά-
κης και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων "με εντολή Συντονιστή" στους προϊστα-
μένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

13. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
της περιοχής της αρμοδιότητας του Δασαρχείου Ξάνθης, 
στις περιπτώσεις εκδήλωσης χιονοπτώσεων μεγάλης 
διάρκειας και έντασης και επικράτησης παρατεταμένων 
χρονικά δυσμενών καιρικών συνθηκών.

14. Το γεγονός του ότι, από τις διατάξεις της παρούσης, 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την απαγόρευση άσκησης του κυνηγιού όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας, στην περιοχή ευθύνης του Δα-

σαρχείου Ξάνθης, σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης 
διάρκειας και έντασης, ιδιαιτέρως στην περίπτωση, που 
το έδαφος καλύπτεται πλήρως με χιόνι, ώστε να δίνεται η 
δυνατότητα εντοπισμού των θηραμάτων, εξαιτίας αυτής 
της κατάστασης.

2. Την απαγόρευση άσκησης του κυνηγιού των πτερω-
τών θηραμάτων, στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου 
Ξάνθης , σε περίπτωση που επικρατούν παρατεταμένες 
χρονικά, δυσμενείς για τα πτηνά, καιρικές συνθήκες και 
εφόσον διαπιστώνεται αιτιολογημένος κίνδυνος μείωσης 
ορισμένων ειδών των αγρίων πτηνών λόγω αυτών των 
καιρικών συνθηκών.

Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμω-
ρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969, 
ν. 996/1971, ν. 177/1975 και της αριθμ. 414985/29-11-
1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυ-
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Η εφαρμογή της παρούσης, ανατίθεται στους Δασι-
κούς, εν γένει, υπαλλήλους, τους φύλακες θήρας των 
αναγνωρισμένων, ως συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΚΑ, Κυ-
νηγετικών Οργανώσεων (Συνομοσπονδίας - Ομοσπονδί-
ας και Τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων), το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο και φι-
λοπρόοδο πολίτη. Η ισχύης της παρούσης αρχίζει με τη 
δημοσίευση αυτής, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και λήγει με τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2017-
2018, ήτοι στις 28-02-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ξάνθη, 16 Νοεμβρίου 2017

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Ξάνθης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΛΙΟΣ
Ι

    Αριθμ. απόφ. 4/3/ (6)
Χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγ-

γράφων από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. προς τον Πρόε-

δρο του.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/τ.Α΄/

28.06.2014) «Περί σύστασης του Ελληνικού Δημοσιονο-
μικού Συμβουλίου»,

2. Την υπ' αριθμ. 2/67/265/0004/30.10.2015 (ΦΕΚ 
799/τ.ΥΟΔΔ/9.11.2015) κοινή υπουργική απόφαση «Δι-
ορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου»,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες δι-
ατάξεις» όπως ισχύει,

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
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νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005) όπως ισχύει,

5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Δ.Σ. 
(Φ.Ε.Κ. 4088/τ.Β΄/20.12.2016),

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού 
του Ε.Δ.Σ.,

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,
8. Την με αριθμ. πρωτ. 141/20.02.2017 εισήγηση των Μπερ-

μπερίδη και Λουκάκη, υπαλλήλων του Ε.Δ.Σ., αποφασίζει:
Την έγκριση της χορήγησης εξουσιοδότησης για την 

υπογραφή εγγράφων από το Δ.Σ. του Ε.Δ.Σ. προς τον 
Πρόεδρο του ως εξής:

Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ., να υπο-
γράφει τις αποφάσεις, πράξεις, εντολές και έγγραφα που 
αναφέρονται κατωτέρω:

α. Διοικητικά θέματα
1.Χρέωση εγγράφων και υποθέσεων στα Τμήματα και 

στα Γραφεία που ορίζει ο Οργανισμός του Ε.Δ.Σ.
2. Έγγραφα προς επιχειρήσεις, επαγγελματικές οργανώ-

σεις και άλλους φορείς για την παροχή πληροφοριών και 
στοιχείων σε θέματα και υποθέσεις αρμοδιότητας του Ε.Δ.Σ.

3. Έγγραφα που απευθύνονται στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στα άλλα αρμόδια 
τακτικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

4. Πράξεις για τη θέση εγγράφων στο Αρχείο, καθώς 
και στην έγκριση χορήγησης αντιγράφων των εγγράφων 
αυτών.

5. Ερωτήματα στα αρμόδια Υπουργεία ή φορείς για 
θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στο Ε.Δ.Σ.

6. Επικύρωση αντιγράφων των εγγράφων, που εισέρ-
χονται ή εξέρχονται από την Υπηρεσία.

7. Διαβιβαστικά δελτίων τύπου και ανακοινώσεων του 
Ε.Δ.Σ.

8. Απαντήσεις σε ερωτήματα εκπροσώπων εγχώριων 
και αλλοδαπών μέσων ενημέρωσης, που αφορούν το 
έργο και τις δραστηριότητες του Ε.Δ.Σ.

9. Αποστολή στοιχείων και διαβίβαση εγγράφων σε δημό-
σιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για τα θέματα του Ε.Δ.Σ.

10. Έγγραφα σχετικά με τη διοργάνωση εκδηλώσεων 
του Ε.Δ.Σ.

11. Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων των 
εγγράφων που τηρούνται στο εμπιστευτικό και κανονικό 
πρωτόκολλο της υπηρεσίας, καθώς και των πρακτικών 
και αποφάσεων του Ε.Δ.Σ.

12. Έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για νόμι-
μη χρήση, σε θέματα που μπορούν κατά νόμο να βεβαι-
ωθούν από τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία, 
εφόσον τούτο δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη.

13. Έγγραφα διαδικαστικού περιεχομένου, που αφορούν 
στη συμπλήρωση στοιχείων ελλιπούς αλληλογραφίας,

14. Εντολές για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως αποφάσεων ή άλλων πράξεων.

15. Προσκλήσεις για υποβολή προσφορών σε εκτέλε-
ση σχετικής απόφασης.

16. Πράξεις υπογραφής και ανάθεσης συμβάσεων.
17. Διαβιβαστικά για την επίδοση κάθε είδους εγγράφων.
18. Έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσε-

ων καθώς και για το δικαίωμα χρήσης αυτόματης διε-
θνούς γραμμής.

β. Θέματα Προσωπικού
1. Χορήγηση κανονικών αδειών στους υπαλλήλους 

του Ε.Δ.Σ.
2. Αποφάσεις χορήγησης αδειών κύησης ή λοχείας, 

γονικών και πάσης φύσεως αδειών στους υπαλλήλους 
του Ε.Δ.Σ.

3. Ορισμός υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας για παρακολούθηση, χωρίς εκπαιδευτική άδεια, συ-
νεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

4. Έγγραφα με τα οποία κοινοποιούνται οι πίνακες των 
υπαλλήλων, που συντάσσονται κάθε χρόνο.

5. Πράξεις προαγωγής των μονίμων υπαλλήλων.
6. Αποφάσεις χορήγησης χρονοεπιδόματος, μισθο-

λογικού κλιμακίου, επιδόματος σπουδών, και λοιπών 
επιδομάτων στους υπαλλήλους.

7. Απαντήσεις σε αιτήματα υπαλλήλων, καθώς και βεβαι-
ώσεις σχετικά με την υπηρεσιακή τους κατάσταση που προ-
κύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία.

8. Έγγραφα παραπομπής των υπαλλήλων για υγειονο-
μική εξέταση, καθώς και τις αποφάσεις δικαιολόγησης 
αποχής από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για λόγους 
ασθένειας με αποδοχές ή χωρίς αποδοχές των τακτικών 
(μονίμων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου επί θητεία, υπαλλήλων.

9. Ανακοινώσεις των αποφάσεων που έχουν δημο-
σιευτεί σχετικά με το διορισμό, προαγωγή, μετάταξη, 
απόσπαση, απόλυση κ.λπ. των υπαλλήλων.

10. Βεβαιώσεις αποδοχών/μισθοδοσίας.
11. Επικύρωση της γνησιότητας της υπογραφής των 

εργαζομένων στο Ε.Δ.Σ.
Τα έγγραφα, που θα υπογράφονται από τον Πρόεδρο 

του Ε.Δ.Σ. και τα Υπηρεσιακά Όργανα του Ε.Δ.Σ., πρέπει 
να αναφέρουν στο σκεπτικό τον αριθμό αυτής της εξου-
σιοδοτικής απόφασης.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του οργάνου, 
που εξουσιοδοτείται να υπογράφει ως ανωτέρω, η εξου-
σιοδότηση ισχύει για το νόμιμο αναπληρωτή του.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΛΙΡΑΣ
Ι

    Αριθμ. 2375 (7) 
Υπερωρίες Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Αλε-

ξανδρούπολης Ανώνυμη Εταιρεία για έτος 2018. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
(α) Της υποπαραγράφου Γ1. της παρ. Γ, παρ. 12, του 

άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222/12-11-2012) 
«Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51913Τεύχος Β’ 4185/30.11.2017

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δη-
μοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016». 

(β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
(γ) Του άρθρου 2 του καταστατικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 

που έχει εγκριθεί με το άρθρο εικοστό δεύτερο του 
ν. 2932/2001 (Α΄ 145/27-06-2001) όπως κωδικοποιήθηκε 
και προσαρμόστηκε με τις διατάξεις του ν. 3429/2005.

(δ) Την αριθ. 2/70738/0022/28-09-2012 απόφαση της 
22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με 
την οποία η ισχύς των αποφάσεων για υπερωριακή απα-
σχόληση αρχίζει από τη δημοσίευση τους.

(ε) Του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α' 107) 
περί έκδοσης και δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο των Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του 
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α΄ 314).

2. Την αριθμ. 81/08/17 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της συνεδρίασης 14-07-2016 της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 
περί κατάρτισης Προϋπολογισμού για το οικονομικό 
έτος 2018.

3. Την αριθ. 76/8/07 απόφαση, Πρακτικό No 8 του Δ.Σ. 
της Ο.Λ.Α. Α.Ε. περί έγκρισης του Γενικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Προσωπικού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. και κυρίως 
τα άρθρα 50 - 54 του Γενικού Κανονισμού Λειτουργί-
ας του Προσωπικού του Οργανισμού και την υπ' αριθ. 
111/13/17/01-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 
περί έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού 
Οργανισμού για το έτος 2018.

4. Την 60/06/17/20-06-2017 απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε., 
με την οποία εγκρίθηκε ο ΚΕΟΛ - ΓΚΠ του Οργανισμού, 
(ΦΕΚ ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. 2477/21-07-2017)

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη, η οποία δεν επιβαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό, αλλά θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε., αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση πραγματοποίησης υπερωριακής απα-
σχόλησης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει βεβαίωση 
από την οικεία οικονομική υπηρεσία ανάληψης δέσμευ-
σης της σχετικής πίστωσης στα λογιστικά βιβλία του 
Οργανισμού (παρ. XII επί του άρθρου 11 υπ. 2 της αριθ. 
2/9118/0026/29-12-2012 εγκυκλίου του ΥΠΟΙΟ, ΑΔΑ: 
ΑΠΛΗ-Ε6), για έξι (06) υπηρετούντες υπαλλήλους της 

Ο.Λ.Α. Α.Ε. έτους 2018 προς κάλυψη των υπηρεσιακών 
αναγκών τους ως εξής:

Διευθύνσεις Σύνολο Υπαλλήλων
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 1
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1
ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 2
ΔΕ Τεχνικών Μηχανολόγων 1
ΔΕ Τεχνικών Χειριστών Ανυψωτικών Μηχανημάτων 1
2. Η πραγματοποίηση των ωρών απογευματινής υπε-

ρωριακής απασχόλησης, των ωρών νυχτερινής εργασίας 
ή Κυριακών και των εξαιρέσιμων ωρών καθώς και ο αριθ-
μός των υπαλλήλων που θα απασχολούνται υπερωριακά 
κάθε φορά θα εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσι-
ακές ανάγκες και θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα 
από τον Προϊστάμενο της εκάστοτε Διεύθυνσης και θα 
εγκρίνεται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβου-
λο του Ο.Λ.Α. Α.Ε. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής 
απασχόλησης δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά υπάλληλο 
τις είκοσι (20) μηνιαίως. Οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών 
και εξαιρέσιμων ημερών δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά 
υπάλληλο τις δεκαέξι (16) μηνιαίως.

3. Η έγκριση υπερωριακής εργασίας καθίσταται απα-
ραίτητη διότι υπάρχει η ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων 
και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών λόγω της φύσης 
του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών του λιμένα καθώς 
επίσης είναι περισσότερο αναγκαία η υπερωριακή απα-
σχόληση του χειριστή γερανού αφού το λιμάνι απασχο-
λεί σε αριθμό μόνο ένα χειριστή.

4. Η δαπάνη των πραγματοποιούμενων υπερωριών θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ο.Λ.Α. Α.Ε.. Εκτιμάται 
ότι θα ανέλθει στο ποσό των 19.500,00 ευρώ περίπου 
και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
ΚΑΕ 60 του προϋπολογισμού της Ο.Λ.Α. Α.Ε. έτους 2018.

5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 01-01-2018 
έως και την 31-12-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 16 Νοεμβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΚΑΣ  
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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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται 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 υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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