
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσεων 
σύμφωνα με την αριθμ. 46/2018 απόφαση Δ.Σ 
του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, στα πλαίσια 
εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙ-
ΚΩΝ ΙΝΩΝ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.

2 Δασική αστυνομική απαγορευτική διάταξη ανα-
δασωτέων δασικών εκτάσεων του Δήμου Ζακύν-
θου.

3 Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κα-
τηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4 Ένταξη υπηρετούσης με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κα-
τηγορία Ε.Τ.Ε.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

5 Ένταξη μόνιμης υπηρετούσης υπαλλήλου στην 
κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2169 (1)
  Έγκριση προσωρινών κυκλοφορικών ρυθμίσε-

ων σύμφωνα με την αριθμ. 46/2018 απόφαση 

Δ.Σ του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου, στα πλαί-

σια εκτέλεσης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗ-

ΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες δι-
ατάξεις».

3. Το ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του 
ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2.03.2007) «Τροποποιήσεις δι-
ατάξεων του ΚΟΚ» και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 
του ν.4313/2014.

6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ.

8. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 (ΑΔΑ ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ) 
απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιό-
τητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού περί 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

9. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του 
ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) καθώς και την αριθμ. 
14138/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 
250/Υ.Ο.Δ.Δ/26-5-2017 - ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για 
τον διορισμό Συντονιστή.

10. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ.Β΄/7-6-
2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθε-
ση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας - Θράκης».

11. Το με αριθμ. 7712/2017/16-02-2018 (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 
1391/16-02-2018) έγγραφο του Δήμου Κορδελιού-Εύο-
σμου με το οποίο διαβιβάζεται στην υπηρεσία η απόφα-
ση του θέματος με συνημμένη την τεχνική έκθεση και το 
σχετικά σχέδια της κυκλοφοριακής μελέτης.

12. Το με αριθμ. 11552/28-2-2018 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Διοίκησης ΑΔ/ΜΘ (Α.Π. ΔΙΠΕΧΩΣ 1766/2-3-2018) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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με το οποίο μας ενημερώνει ότι η ΑΔΣ του θέματος έχει 
ληφθεί νομότυπα.

13. Το με αριθμ. 11459/7-11-2017 έγγραφο του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Δήμου.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι 

απαραίτητες προκειμένου, με την υλοποίηση τους, να 
εκτελεστούν απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι εργασίες 
του έργου του θέματος, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφορικών ρυθ-
μίσεων σύμφωνα με την αριθμ. 46/2018 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, 
στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ» της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙ-
ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, για εργασίες εκσκαφής συνολικού μήκους 
4.380m και κατασκευής 9 (εννέα) φρεατίων στο δημοτικό 
οδικό δίκτυο και συγκεκριμένα στις οδούς Νικηταρά, 
Κανάρη, Γρ. Λαμπράκη, Τζαβέλα, Αρκαδίου, Σούτσου, 
παράδρομος Περιφερειακής, Φερενίκης, Ξανθίππης, 
Αναπαύσεως, Μαιάνδρου, Αναγεννήσεως, Σμύρνης και 
Ανωνύμων οδών.

Τα προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας που 
εγκρίνονται με την παρούσα αφορούν σε εργοτάξια μι-
κρής διάρκειας σε αστικές Οδούς και εμπίπτουν στις εξής 
κατηγορίες των Προδιαγραφών και Οδηγιών Σήμανσης 
Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/
20.05.2011):

• Στένωση λωρίδας,
• Εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων,
• Εργοτάξιο σε περιοχής συμβολής οδών με /ή χωρίς 

αποκλεισμό πρόσβασης.
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του έργου 

του θέματος αποτελούνται από 22 στάδια εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά στην από 6/2/2018 
Τεχνική Έκθεση κυκλοφοριακής σήμανσης και απεικο-
νίζονται στα 16 (δεκαέξι) σχετικά σχέδια εργοταξιακής 
σήμανσης κλ.1:500, όπως ελέγχθηκαν, θεωρήθηκαν και 
εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Κορδελιού - Εύοσμου, πρωτότυπα των οποίων διατη-
ρούνται στα Αρχεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μα-
κεδονίας - Θράκης (ΔΙΠΕΧΩΣ) και στη Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρί-
νονται με την παρούσα ισχύουν για 20 ημέρες. Ο ανά-
δοχος έχει την υποχρέωση να ενημερώσει εγγράφως 
το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας για την έναρξη τους και 
εφαρμόζονται με την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα.

Αρμόδιος φορέας για την σήμανση των κυκλοφορι-
ακών ρυθμίσεων της παρούσης, είναι ο κατά περίπτω-
ση αρμόδιος φορέας συντήρησης της υπό παρέμβαση 
οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του 
ν.2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η σήμανση θα τοποθετείται κατά τη διάρκεια των ερ-
γασιών και θα αποσύρεται με το πέρας τους ανά ημέρα, 
οπότε η οδός θα αποδίδεται πλήρης στην κυκλοφορία.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

• Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά, οι σημάνσεις και τα 
περιοριστικά μέτρα θα είναι σύμφωνα με τις Προδιαγρα-
φές και Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - 
ΣΕΕΟ) (ΦΕΚ 905/Β΄/20.05.2011).

• Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ασφαλής πρόσβαση 
των εργαζόμενων και των εργοταξιακών οχημάτων, από 
και προς τους χώρους εργασιών.

• Εφόσον η επίστρωση της τομής με ασφαλτικό δεν 
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, τότε θα τοποθετηθεί 
πινακίδα Κ-20 και Κ-11 πριν τα σημεία εκσκαφής εκα-
τέρωθεν της οδού μετά την επίχωση του σκάμματος με 
συμπυκνωμένο 3Α.

• Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής διέλευση των πεζών σε όλο το μήκος της ζώ-
νης των έργων καθώς και η απρόσκοπτη πρόσβαση στις 
παρόδιες ιδιοκτησίες και επιχειρήσεις, ενώ σε κάθε περί-
πτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής 
διέλευση οχημάτων έκτακτης Ανάγκης (ασθενοφόρα, 
πυροσβεστικά, περιπολικά).

• Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία 
(ΑμεΑ).

• Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλ-
λες άδειες ή εγκρίσεις που προαπαιτούνται και πρέπει 
να είναι σε ισχύ.

• Η WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ και ο ανά-
δοχος του έργου είναι αρμόδιοι για την υλοποίηση του 
εν λόγω θέματος.

Οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα απόφα-
ση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή εκτέ-
λεση και λειτουργία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/ 
13-7-2010).

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 620 (2)
Δασική αστυνομική απαγορευτική διάταξη ανα-

δασωτέων δασικών εκτάσεων του Δήμου Ζακύν-

θου.

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 και 117 του Συντάγ-

ματος της Χώρας.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 105, 107, 113, 114 και 

258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969, όπως προστέθηκε με το 
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άρθρο 7 παρ. 3 ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 «περί 
δασικού κώδικος».

3. Τα άρθρα 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43 του ν. 
998/1979 «περί προστασίας δασών και δασικών εν’ γένει 
εκτάσεων της χώρας».

4. Τα άρθρα 38 και 44 του ν. 998/1979 όπως τροποποι-
ήθηκαν με το άρθρο 35 του ν. 4280/2014.

5. Τις διατάξεις του ν. 4264/2014 άρθρο 60 (Τροποποι-
ήσεις του ν.δ 86/1969 - Βοσκή - Υλοτομία).

6. Τις διατάξεις του ν. 3937/2001 (ΦΕΚ 60 Α΄/2001) 
«Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄757) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄1188), 294283/23-12-
1997 (ΦΕΚ Β’ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ Β΄581) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας.

8. Την με αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 δ/γη του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι-
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β’ 1495) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Η.Π. 
8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ Β΄415) κοινή υπουργική 
απόφαση.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄40) «περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

11. Τον ν. 2240/16-9-1994 (ΦΕΚ Α’ 153) «Συμπλήρωση 
διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87).

13. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
11-5-2015).

14. Την αριθμ. 160596/4511/30-08-2017 εγκύκλιο ΥΠΕ-
ΚΑ «Ενέργειες που ακολουθούνται μετά από πυρκαγιά 
στις εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασι-
κής Νομοθεσίας.

15. Την αριθμ. οικ. 139327/1834/29-03-2016 εγκύκλιο 
ΥΠΕΚΑ «Δημοσίευση των Δασικών Απαγορευτικών Δια-
τάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

16. Το π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελ/νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 
ΦΕΚ 232 Α’ 27-12-2010.

17. Την αριθμ. 15870/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικολάου Παπαθεο-
δώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου 
(ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Ο.Δ 250/26-05-2017).

18. Την αριθμ. 141194/23-06-2017 (ΦΕΚ 2262 Β΄/
4-7-2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

19. Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθη-
κών προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας των περιο-
χών προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα 
η βιολογική και οικολογική σταθερότητα.

20. Τη με αριθμ. 1792/20-09-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασι-
κή έκταση εμβαδού 21,46 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (386 τ. Δ΄/06-12-2017 ΦΕΚ).

21. Τη με αριθμ. 1804/20-09-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 140,15 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (386 τ. Δ΄/06-12-2017 ΦΕΚ).

22. Τη με αριθμ. 1731/15-09-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 203,39 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (388 τ. Δ΄/11-12-2017 ΦΕΚ).

23. Τη με αριθμ. 1738/15-09-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 2253,59 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (361 τ. Δ΄/23-11-2017 ΦΕΚ).

24. Τη με αριθμ. 1815/20-09-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 227,35 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (380 τ. Δ΄ 01-12-2017 ΦΕΚ).

25. Τη με αριθμ. 1812/20-09-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 582,98 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (380 τ. Δ΄/01-12-2017 ΦΕΚ).

26. Τη με αριθμ. 2799/30-11-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 8341,2 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (412 τ. Δ΄/27-12-2017 ΦΕΚ).

27. Τη με αριθμ. 2798/30-11-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασι-
κή έκταση εμβαδού 167,2 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (412 τ. Δ΄/27-12-2017 ΦΕΚ).

28. Τη με αριθμ. 2831/04-12-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασι-
κή έκταση εμβαδού 82,22 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (410 τ. Δ΄ /21-12-2017 ΦΕΚ).

29. Τη με αριθμ. 2830/04-12-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία έκταση 
εμβαδού 15.585,66 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα λόγω 
Πυρκαγιάς (410 τ. Δ΄ 21-12-2017 ΦΕΚ).

30. Τη με αριθμ. 2827/04-12-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 428,78 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (412 τ. Δ΄ 27-12-2017 ΦΕΚ).
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31. Τη με αριθμ. 2829/04-12-2017 απόφαση του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασι-
κή έκταση εμβαδού 24,59 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (410 τ. Δ΄/19-12-2017 ΦΕΚ).

32. Τη με αριθμ. 2828/04-12-2017 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 2698,1 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (413 τ. Δ΄/27-12-2017 ΦΕΚ).

33. Τη με αριθμ. 305/01-02-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 249,62 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (93 τ. Δ΄/23-02-2018 ΦΕΚ).

34. Τη με αριθμ. 303/01-02-2018 απόφαση του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτι-
κής Ελλάδας και Ιονίου σύμφωνα με την οποία δασική 
έκταση εμβαδού 1073,95 στρ. κηρύσσεται αναδασωτέα 
λόγω Πυρκαγιάς (93 τ. Δ΄/23-02-2018 ΦΕΚ), απαγορεύ-
ουμε:

Στα Δάση και Δασικές εκτάσεις του Δήμου Ζακύνθου 
ΠΕ Ζακύνθου που επλήγησαν από πυρκαγιές κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο 2017, όπως περιγράφονται και 
οριοθετούνται στις αποφάσεις που έχουν δημοσιευθεί 
στα ανωτέρω ΦΕΚ.

1. Τη βοσκή κάθε ζώου για μια δεκαετία (10) εφαρ-
μοζομένων και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 
105 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού Κώδικα» όπως ισχύει 
σήμερα.

2. Τη χρησιμοποίηση της ανωτέρω έκτασης για αόρι-
στο χρόνο για άλλο σκοπό, γεωργικό ή οικιστικό, ήτοι 
την αποψίλωση την εκχέρσωση και γεωργική καλλιέρ-
γεια ή ανέγερση παραπηγμάτων, πρόχειρων κτισμάτων, 
κτιρίων ως και σκηνών εφαρμοζόμενων και των διατάξε-
ων του άρθρου 71 ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4280/2014 και του 
άρθρου 67 Α του ν. 998/1979 όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 40 του ν. 4280/2014.

3. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια, 
αρχόμενη από την δημοσίευση της παρούσας στο Φ.Ε.Κ.

4. Τη χωρίς άδεια υλοτομία δένδρων, κοπή θάμνων, 
κλάδων κ.λπ. αφαίρεση φρυγάνων, εκφλοίωση και κάθε 
άλλη πράξη θίγουσα τα δένδρα, τους θάμνους και τα 
φρύγανα.

5. Τη λατόμευση και χωματοληψία χωρίς άδεια.
6. Την απόληψη λίθων και αμμοληψία χωρίς άδεια.
7. Την απόρριψη μπάζων και απορριμάτων.
8. Τη συλλογή ανθέων, καρπών και ριζών χωρίς άδεια.
9. Την κατασκήνωση χωρίς άδεια.
10. Την διεξαγωγή αγώνων δεξιότητας και εκπαίδευ-

σης κυνηγετικών κυνών.
11. Τη ρητίνευση πευκοδένδρων.
Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσης και εκεί-

νοι με εντολή των οποίων ενεργούν αυτοί, τιμωρούνται 
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 70 ν.998/1979 και 
ισχύουσες διατάξεις των περί Δασών Νόμων και Δια-
ταγμάτων.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημέρα δημο-
σίευσής της.

Η φύλαξη και προστασία της ανωτέρω εκτάσεως, σε 
εφαρμογή της παρούσης, καθώς και η επίβλεψη της 
εφαρμογής της απαγορεύσεως, θα ενεργηθεί από τα 
όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, την Αστυνομία και κάθε 
φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  
Κυβερνήσεως.

Ζάκυνθος, 15 Μαρτίου 2018

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ζακύνθου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ι

Αριθμ. 20021 (3)
   Ένταξη υπηρετούντος με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κα-

τηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας του Αρι-

στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του 

ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α') και της παρ. 3 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78/14-3-2000 τ. Α'),

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ. Α'), όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/11-5-2014 τ. Α'),

5. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 
159/6-9-2016 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017 τ. Α'),

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 έως 8 του π.δ. 
117/2002 (ΦΕΚ 99/1-5-2002 τ.Α'),

7. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων αριθμ. 59950/Ζ2/6-4-2017 (ΑΔΑ: 
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7),

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ-
νεδρ. 2939/23-2-2017, για τη διαδικασία επεξεργασίας 
και αξιολόγησης των αιτήσεων των υπηρετούντων στο 
Ίδρυμα μονίμων και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου διοικητικών υπαλλήλων, για την ένταξη 
τους σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις με μετατροπή των 
θέσεων τους οργανικές θέσεις της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με αντίστοιχη κα-
τάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης 
τους (έγγραφο Γραμματείας Συγκλήτου αριθμ. 15934/ 
28-2-2017),

9. Την από 28-9-2016 αίτηση του Στέφανου Κώστα, 
που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, ειδικότητας Γεωτεχνικών, ΠΕ κατηγο-
ρίας, για ένταξη στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος 
Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσι-
κού Περιβάλλοντος του Ιδρύματος,
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10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής 
για την ένταξη του υπηρετούντος υπαλλήλου, με σύμβα-
ση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στην κατηγορία 
Ε.Τ.Ε.Π. (αριθμ. συνεδρίασης 765/21-9-2017),

11. Την αριθμ. 320/9-10-2017 θετική Εισήγηση της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας, για την ένταξη του Στέφανου Κώστα, υπαλλήλου 
Ι.Δ.Α.Χ. στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας 
της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περι-
βάλλοντος του Ιδρύματος (αριθμ. συνεδρίασης 769/ 
2-11-2017, έγγραφο του Τμήματος Γεωπονίας αριθμ. 
533/8-11-2017),

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του Στέφα-
νου Κώστα, υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ.,

14. Την πράξη της Συγκλήτου αριθμ. 17243/9-3-2018 
(ΦΕΚ ΦΕΚ 1041/22-3-2018 τ. Β'), που αφορά στην κα-
τανομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., ΠΕ κα-
τηγορίας, στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η παραπάνω ένταξη,

15. Τις ανάγκες του Ιδρύματος,
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την ένταξη του Στέφανου Κώστα του Γεωργίου, ο 
οποίος υπηρετεί ως διοικητικός υπάλληλος με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη-
τας Γεωτεχνικών, ΠΕ κατηγορίας, του Ιδρύματος, σε κενή 
οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας, του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., με αντίστοιχη 
κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης 
του, επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στο εδάφιο α' του άρθρου 66 του ν. 4415/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 20 
του ν. 4452/2017.

  Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 20020 (4)
    Ένταξη υπηρετούσης με σύμβαση ΙΔΑΧ στην κα-

τηγορία Ε.Τ.Ε.Π. της Πολυτεχνικής Σχολής του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του 

ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α') και της παρ. 3 του 
άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78/14-3-2000 τ. Α'),

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ. Α'), όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/11-5-2014 τ. Α'),

5. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 
159/6-9-2016 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017 τ. Α'),

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 έως 8 του π.δ. 
117/2002 (ΦΕΚ 99/1-5-2002 τ.Α'),

7. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων αριθμ. 59950/Ζ2/6-4-2017 (ΑΔΑ: 
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7),

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ-
νεδρ. 2939/23-2-2017, για τη διαδικασία επεξεργασίας 
και αξιολόγησης των αιτήσεων των υπηρετούντων στο 
Ίδρυμα μονίμων και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου διοικητικών υπαλλήλων, για την ένταξη 
τους σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις με μετατροπή των 
θέσεων τους οργανικές θέσεις της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με αντίστοιχη κα-
τάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης 
τους (έγγραφο Γραμματείας Συγκλήτου αριθμ. 15934/ 
28-2-2017),

9. Την από 17-7-2017 αίτηση της Όλγας Καραμπινάκη, 
που υπηρετεί στο Ίδρυμα με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, ειδικότητας Μηχανικών, ΠΕ κατηγορί-
ας, για ένταξη στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Ιδρύματος,

10. Την απόφαση της Πολυτεχνικής Σχολής για τον ορι-
σμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη της 
υπηρετούσης υπαλλήλου, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου, στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π.,

11. Την αριθμ. 211/17-10-2017 θετική Εισήγηση της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

12. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Πολυτε-
χνικής Σχολής, για την ένταξη της Όλγας Καραμπινάκη, 
υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Ιδρύματος (αριθμ. συνεδρίασης 2/ 
29-1-2018, έγγραφο της Πολυτεχνικής Σχολής αριθμ. 
704/12-2-2018),

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Όλγας 
Καραμπινάκη, υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ.,

14. Την πράξη της Συγκλήτου αριθμ. 16827/5-3-2018 
(ΦΕΚ ΦΕΚ 909/15-3-2018 τ. Β'), που αφορά στην κατα-
νομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., ΠΕ κατη-
γορίας, στην Πολυτεχνική Σχολή, προκειμένου να πραγ-
ματοποιηθεί η παραπάνω ένταξη,

15. Τις ανάγκες του Ιδρύματος,
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την ένταξη της Όλγας Καραμπινάκη του Παναγιώτη, η 
οποία υπηρετεί ως διοικητικός υπάλληλος με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότη-
τας Μηχανικών, ΠΕ κατηγορίας, του Ιδρύματος, σε κενή 
οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργα-
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας, της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με αντίστοιχη κατάρ-
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γηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης της, 
επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται 
στο εδάφιο α' του άρθρου 66 του ν. 4415/2016, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 
4452/2017.

  Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

Αριθμ. 20019 (5)
    Ένταξη μόνιμης υπηρετούσης υπαλλήλου στην 

κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του 

ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ.Α') και της παρ. 3 του 
άρθρου 29 του ν.4009/2011, όπως ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78/14-3-2000 τ. Α'),

3. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3 του ν. 4235/2014 
(ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ. Α'), όπως ισχύουν,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 27, παρ. 3 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/11-5-2014 τ. Α'),

5. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 
159/6-9-2016 τ. Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/15-2-2017 T. Α'),

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 έως 8 του π.δ. 
117/2002 (ΦΕΚ 99/1-5-2002 τ.Α'),

7. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων αριθμ. 59950/Ζ2/6-4-2017 (ΑΔΑ: 
ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝ7),

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθμ. συ-
νεδρ. 2939/23-2-2017, για τη διαδικασία επεξεργασίας 
και αξιολόγησης των αιτήσεων των υπηρετούντων στο 
Ίδρυμα μονίμων και με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αο-
ρίστου χρόνου διοικητικών υπαλλήλων, για την ένταξη 
τους σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις με μετατροπή των 
θέσεων τους οργανικές θέσεις της προβλεπόμενης στο 
άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), με αντίστοιχη κα-
τάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης 
τους (έγγραφο Γραμματείας Συγκλήτου αριθμ. 15934/
28-2-2017),

9. Την από 18-10-2016 αίτηση της Μαρίας Καλιού του 
Μιχαήλ, μόνιμης υπαλλήλου που υπηρετεί στο Ίδρυμα, 
του κλάδου TE Τεχνολογίας Τροφίμων, TE κατηγορίας, 
για ένταξη στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεω-
πονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Ιδρύματος,

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γε-
ωπονίας για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτρο-
πής για την ένταξη της μόνιμης υπηρετούσης υπαλλή-
λου, στην κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. (αριθμ. συνεδρίασης 769/
2-11-2017),

11. Την αριθμ. 675/27-11-2017 θετική Εισήγηση της 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής,

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεω-
πονίας, για την ένταξη της Μαρίας Καλιού του Μιχαήλ, 
μόνιμης υπαλλήλου που υπηρετεί στο Ίδρυμα, στην 
κατηγορία Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Ιδρύματος (αριθμ. συνεδρίασης 774/7-12-2017, έγγραφο 
του Τμήματος Γεωπονίας αριθμ. 766/7-12-2017),

13. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Μαρίας 
Καλιού του Μιχαήλ, μόνιμης υπαλλήλου,

14. Την πράξη της Συγκλήτου αριθμ. 16826/5-3-2018 
(ΦΕΚ ΦΕΚ 909/15-3-2018 τ. Β'), που αφορά στην κατα-
νομή μίας (1) κενής οργανικής θέσης Ε.Τ.Ε.Π., TE κατη-
γορίας, στο Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, προκειμένου 
να πραγματοποιηθεί η παραπάνω ένταξη,

15. Τις ανάγκες του Ιδρύματος,
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Την ένταξη της Μαρίας Καλιού του Μιχαήλ, η οποία 
υπηρετεί ως μόνιμη διοικητική υπάλληλος του κλάδου TE 
Τεχνολογίας Τροφίμων, TE κατηγορίας, του Ιδρύματος, σε 
κενή οργανική θέση της κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), TE κατηγορίας, του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας 
και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ., με αντίστοιχη 
κατάργηση της κατεχόμενης πριν από την ένταξη θέσης 
της, επειδή πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στο εδάφιο α' του άρθρου 66 του ν.4415/2016, 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 20 
του ν.4452/2017.

  Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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