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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου με
ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από το
Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης.

2

Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας έτους 2018.

3

Ανάκληση της αριθ. 3122.1/4821/01/26-11-2014
υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «GSG CARRIERS
LTD.» με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ.

4

Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Ali Asghar του
Mohammad Ikbal για Τελωνειακή Παράβαση.

5

Έγκριση της 38/2017 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου ΕλληνικούΑργυρούπολης, «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» περί
σύστασης προσωρινών προσωποπαγών θέσεων
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δήμο σε
συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

6

Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου στις
θέσεις «Κανάκια – Θυνιό» Νήσου Σαλαμίνας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής,
περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 38111/Δ1/13490
(1)
Σύναψη οκτώ (8) συμβάσεων μίσθωσης έργου
με ισάριθμα άτομα διαφόρων ειδικοτήτων από
το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και
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άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206 Α΄) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων
Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 237 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4025/2011(ΦΕΚ 228 Α΄)
«Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (ΦΕΚ
16 Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που \
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168 Α΄).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (ΦΕΚ 161 Α΄).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210 A΄).
9. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./154/1510/16-05-2018 απόφαση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.
10. Την υπ΄αρ. πρωτ. 7669/01-09-2017 βεβαίωση του
ΑΣΕΠ.
11. Το γεγονός, ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 95.000,00 € περίπου και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης των ετών
2018 και 2019 (ΚΑΕ 0419).
12. Τη με αρ. πρωτ. οικ.2340/93/24-01-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
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Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ.5(ε) του άρθρου 24 του
ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:
Καθορίζεται ο αριθμός των προσώπων με τα οποία
μπορεί το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας
Κρήτης να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, σε οκτώ (8) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την εξυπηρέτηση αναγκών των
Παραρτημάτων του, ως εξής:
α) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Παιδοψυχολόγου για
το Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων.
Στο εν λόγω Παράρτημα φιλοξενούνται, σε 24ωρη βάση,
αγόρια ηλικίας από πέντε (5) ετών. Στο Παράρτημα δεν
υπηρετεί Παιδοψυχολόγος, η παρουσία του οποίου
κρίνεται επιτακτική για τους εξής λόγους: την ατομική
ψυχοθεραπεία σε φιλοξενούμενα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή ψυχοπαθολογία, την ανάπτυξη ομάδων
προσωπικού και παιδιών, το συντονισμό του δικτύου
εθελοντών (αξιολόγηση, εκπαίδευση και εποπτεία των
εθελοντών), την αξιολόγηση, τη συμβουλευτική και την
εκπαίδευση υποψηφίων αναδόχων γονέων καθώς και
αναδόχων οικογενειών που φιλοξενούν παιδιά του Παραρτήματος, τη συμβουλευτική και την υποστήριξη για
τη μετάβαση ενηλίκων φιλοξενούμενων από το Κέντρο
στην επανένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον.
β) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων. Στο Παράρτημα δεν υπηρετεί υπάλληλος με αυτή
την ειδικότητα, έργο του οποίου θα είναι η διαμεθοδική κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένεια, ομάδες και
κοινότητα.
γ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγου για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Λασιθίου. Στο εν λόγω
Παράρτημα φιλοξενούνται, σε 24ωρη βάση, αγόρια ηλικίας από πέντε (5) ετών. Στο Παράρτημα δεν υπηρετεί
Ψυχολόγος, η παρουσία του οποίου κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους: την ατομική ψυχοθεραπεία
σε φιλοξενούμενα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή
ψυχοπαθολογία, την ανάπτυξη ομάδων προσωπικού και
παιδιών, το συντονισμό του δικτύου εθελοντών (αξιολόγηση, εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών), την
αξιολόγηση, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση
υποψηφίων αναδόχων γονέων καθώς και αναδόχων οικογενειών που φιλοξενούν παιδιά του Παραρτήματος,
τη συμβουλευτική και την υποστήριξη ενήλικων φιλοξενούμενων για τη μετάβαση από την κλειστή δομή στην
επανένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον.
δ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγου για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου. Στο εν λόγω
Παράρτημα φιλοξενούνται, σε 24ωρη βάση, κορίτσια
ηλικίας από πέντε (5) ετών. Στο Παράρτημα δεν υπηρετεί Ψυχολόγος, η παρουσία του οποίου κρίνεται σημαντική για τους εξής λόγους: την ατομική ψυχοθεραπεία
σε φιλοξενούμενα παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή
ψυχοπαθολογία, την ανάπτυξη ομάδων προσωπικού και
παιδιών, το συντονισμό του δικτύου εθελοντών (αξιολόγηση, εκπαίδευση και εποπτεία των εθελοντών), την
αξιολόγηση, τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση
υποψηφίων αναδόχων γονέων καθώς και αναδόχων οικογενειών που φιλοξενούν παιδιά του Παραρτήματος,

Τεύχος Β’ 2860/17.07.2018

τη συμβουλευτική και την υποστήριξη ενήλικων φιλοξενούμενων για τη μετάβαση από την κλειστή δομή στην
επανένταξη τους στο κοινωνικό περιβάλλον.
ε) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπείας για το
Παράρτημα ΑΜΕΑ Λασιθίου. Στο Παράρτημα δεν υπηρετεί υπάλληλος κλάδου Εργοθεραπείας, η παρουσία του
οποίου κρίνεται επιβεβλημένη για τους εξής λόγους: την
εκπαίδευση σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής
και αυτοεξυπηρέτησης των περιθαλπομένων του Παραρτήματος καθώς και των εξωτερικών καταρτιζομένων
του Τμήματος Φυσικής Αποκατάστασης, Προεπαγγελματικής και Επαγγελματικής Κατάρτισης και Κοινωνικής
Υποστήριξης, τη βελτίωση ψυχοκινητικών, μαθησιακών
και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των περιθαλπόμενων
καθώς και των εξωτερικών καταρτιζόμενων, την ανάπτυξη και βελτίωση δεξιοτήτων για την πλήρη λειτουργικότητα για την αυτοπραγμάτωση και την αυτονόμηση των
περιθαλπόμενων και των καταρτιζόμενων, τη διαχείριση
του ελεύθερου χρόνου των περιθαλπόμενων και των
καταρτιζόμενων.
στ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπείας για
το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου). Στο
εν λόγω Παράρτημα, στο οποίο δεν υπηρετεί υπάλληλος
ΤΕ Εργοθεραπείας, κατασκευάστηκε χώρος εκμάθησης
δραστηριοτήτων αυτόνομης διαβίωσης, για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του και την ανάπτυξη
της λειτουργικότητας των περιθαλπομένων, που έχουν
τη δυνατότητα νοητικής και ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξη. Το πρόγραμμα αυτόνομης διαβίωσης, έχει διάρκεια
περίπου ένα (1) έτος, απευθύνεται σε παιδιά με σύνδρομο Down και αναπτυξιακές διαταραχές (αυτισμός), με
στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης
που θα τους οδηγήσουν σταδιακά στην όσο δυνατόν
μεγαλύτερη και καλύτερη αυτονόμηση τους. Έργο του
εργοθεραπευτή είναι να οργανώνει δραστηριότητες που
έχουν σχέση με την προσωπική υγιεινή, τη φροντίδα
του προσωπικού του χώρου, την αυτόνομη κουζίνα, την
ετοιμασία του τραπεζιού για τα γεύματα και την προετοιμασία και παρασκευή φαγητού. Το πρόγραμμα θα
περιλαμβάνει αξιολόγηση της πορείας του και επιμέρους
στοχοθεσίες.
ζ) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Λογοθεραπείας για
το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου). Στο
εν λόγω Παράρτημα, στο οποίο δεν υπηρετεί υπάλληλος
ΤΕ Λογοθεραπείας, περιθάλπονται παιδιά με σοβαρές
και πολλαπλές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση,
παραπληγία, τετραπληγία, βαριά νοητική καθυστέρηση,
μεταβολικά σύνδρομα, ψυχοκινητική καθυστέρηση. Με
σκοπό την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
του και την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των περιθαλπομένων με συνωδά προβλήματα δυσφαγίας και κατάποσης, λόγω της αναπηρίας, δημιουργείται πρόγραμμα λογοθεραπείας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με
στόχο την ανάπτυξη δυνατότητας καλύτερης κατάποσης
αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής και μειώνοντας τον
κίνδυνο πνιγμού. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της πορείας του και επιμέρους στοχοθεσίες.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2860/17.07.2018

η) ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Φυσιοθεραπείας για
το Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου (Πόμπια Ηρακλείου). Στο
εν λόγω Παράρτημα, στο οποίο δεν υπηρετεί υπάλληλος
ΤΕ Φυσιοθεραπείας, περιθάλπονται παιδιά με σοβαρές
κινητικές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση, παραπληγία, τετραπληγία και ψυχοκινητική στέρηση. Με
σκοπό την πρόληψη των κινητικών και σωματικών παραμορφώσεων, την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής
και την ελάττωση του σωματικού πόνου των περιθαλπόμενων δημιουργείται πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους, με στόχο τη διατήρηση
υπαρχόντων μυϊκών συγκάμψεων και οστικών παραμορφώσεων σε αυτό το επίπεδο και ανατροπή εμφάνισης
άλλων καθώς και με επιμέρους βραχυπρόθεσμους λειτουργικούς στόχους όπως ομαλοποίηση μυϊκού πόνου,
βελτίωση της εικόνας στην καθιστή θέση στο αναπηρικό αμαξίδιο, βελτίωση προτύπου αναπνοής, βελτίωση
εικόνας στήριξης κεφαλής και κορμού και αποφυγή
νέων συκάμψεων και οστικών παραμορφόσεων άκρων
και σκολίωσης, αναπνευστική διευκόλυνση και μείωση
οστεοπόρωσης. Ο φυσιοθεραπευτής για την επίτευξη
του στόχου θα ακολουθήσει συστηματική και δομημένη
παρέμβαση η οποία θα περιλαμβάνει νευρομϋική διευκόλυνση, νευροεξελικτική αγωγή και κινησιοθεραπεία.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της πορείας
του και επιμέρους στοχοθεσίες.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Αφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διοικητικής
Ανασυγκρότησης

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./86/οικ.24715
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Γενικό Επιτελείο
Αεροπορίας έτους 2018.
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
δημοσιονομικήs κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15-3-2010), όπως
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου
του ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/Α΄/2012).
2. To π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α΄/4-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και
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Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,
4. Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ /Φ.ΕΓΚΡ./200/20739/ 03-072018 απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως
ισχύει.
5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.1
του άρθρου 1 του ν.3812/2009.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή προσωπικού έτους 2018 στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, ως εξής:
-Ανάκληση στην Ενεργό Υπηρεσία των ακολούθων
Αξιωματικών :
α) Ταξχου (ΜΕ) Μπελδέκου Γεώργιου (18018),
β) Ταξχου (ΥΙ) Ηλιόπουλου Θεμιστοκλή (13282),
γ) Ταξχου (ΥΝ) Μποζώνη Σοφίας (15569),
δ) Σγού (ΥΟΚ) Εγκολφινού Εμμανουήλ (66058),
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 66
του ν.δ. 1400 /1973 (ΦΕΚ 114/Α΄/1973) «Περί Καταστάσεων των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» και του
άρθρου 38 του ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167/Α΄/2010) «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων-Θέματα Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων,
Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» ,όπως ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 2212.2-1/4821/51692/2018
(3)
Ανάκληση της αριθ. 3122.1/4821/01/26-11-2014
υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης στην
Ελλάδα γραφείου της εταιρείας «GSG CARRIERS
LTD.» με έδρα στα Νησιά Μάρσαλ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του α.ν. 378/1968 (ΦΕΚ 82 Α΄/17-4-1968),
β. του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77/Α΄/22-4-1975)
και ιδίως την παράγραφο 1,
γ. του άρθρου 4 του ν. 2234/1994 (ΦΕΚ 142/Α΄/
31-8-1994),
δ. του άρθρου 25 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α΄/
25-7-1997),
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ε. του άρθρου 34 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α΄/
27-12-2005),
στ. του άρθρου 4 του ν. 3752/2009 (ΦΕΚ 40/Α΄/
4-3-2009),
ζ. του άρθρου 31 του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/
29-4-2013),
η. του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005),
θ. του Κεφαλαίου Α', του Πρώτου Μέρους, του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-05-2016),
ι. του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/21-6-2012) «Ίδρυση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» και ειδικότερα το άρθρο 5 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του π.δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149/Α΄/
17-7-2012) «Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών» (Α' 141)» και τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ 160/Α΄/10-8-2012),
ια. του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»,
ιβ. του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ιγ. της αριθ. 3122.18/03/13/11-12-2013 (ΦΕΚ 3263/Β΄/
20-12-2013) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Ναυτιλίας και
Αιγαίου και των αριθ. 1246.3/5/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) και 1246.3/6/94/1-12-1994 (ΦΕΚ 919/
Β΄/14-12-1994) κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,
ιδ. της αριθ. 3122.1/4821/01/26-11-2014 υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 3260/Β΄/04-12-2014).
2. Τη με αριθ. πρωτ. 64229/2305/4821/01/08-06-2017
Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης περί μερικής κατάπτωσης
υπέρ του Δημοσίου της εγγυητικής επιστολής της εταιρείας που είχε εκδοθεί υπέρ της εταιρείας «GSG Carriers
Ltd.».
3. Το με αριθ. πρωτ. 12775/316/4821/01/01-02-2018
έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων/Διεύθυνση
Κεφαλαίων Εξωτερικού) από το οποίο προκύπτει ότι η
εταιρεία δεν κατέθεσε νέα εγγυητική επιστολή που προβλέπεται στο αρθ. 2 παρ. 1 της αριθ. 3122.1/4821/01/
26-11-2014 (ΦΕΚ 3260/Β΄/04-12-2014) υπουργικής απόφασης καθώς και η 10-08-2017 ως ημερομηνία λήξης της
τεθείσας προθεσμίας.
4. Τη με αριθ. 147/1981 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
5. Το αριθ. 2212.2-1/4821/22171/2018/22-03-2018
έγγραφο του ΥΝΑΝΠ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΠΝ/ΤΜΗΜΑ 2ο
με το οποίο κλήθηκε η εταιρεία «GSG Carriers Ltd.» να
εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν κατέθεσε
νέα εγγυητική επιστολή Τράπεζας στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Στρατηγικών
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και Ιδιωτικών Επενδύσεων/Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων/Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού) σε αντικατάσταση αυτής η οποία κατέπεσε υπέρ του Δημοσίου
με την αναφερόμενη στο παρόν υπ’ αριθ. (2) Υπουργική
Απόφαση καθώς και το αριθ. πρωτ. 3410/10-04-2018
έγγραφο της εταιρείας «GSG Carriers Ltd.» με το οποίο
εξέφρασε τις απόψεις της, αποφασίζουμε:
1. Ανακαλούμε την αριθ. 3122.1/4821/01/26-11-2014
(ΦΕΚ 3260/Β΄/04-12-2014) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, σχετικά με την εγκατάσταση στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των α.ν. 378/1968 και
ν. 27/1975, ν. 814/1978, ν. 2234/1994, ν. 3752/2009,
ν. 4150/2013 γραφείου της εταιρείας «GSG Carriers Ltd.»
με έδρα στα νησιά ΜΑΡΣΑΛ, διότι η εταιρεία δεν υπέβαλε
την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή, προς αντικατάσταση της καταπεσούσης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθ. 3122.1/4821/01/
26-11-2014 (ΦΕΚ 3260/Β΄/04-12-2014) υπουργικής απόφασης.
2. Οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται στο
άρθρο 25 του ν. 27/1975, όπως ισχύει, βάσει του οποίου
εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα γραφείο της εταιρείας GSG
Carriers Ltd., αίρονται από την ημερομηνία τέλεσης της
ανωτέρω παράβασης ήτοι από την 10-08-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2018
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Ali Asghar του
Mohammad Ikbal για Τελωνειακή Παράβαση.
Δυνάμει της 150/17/2018 καταλογιστικής πράξης του
Προϊστάμενου του Τελωνείου Αθηνών που εκδόθηκε την
23-05-2018 κατά τις διατάξεις των αρθ. 142 § 2 και 155
του ν.2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα»,
και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152 § 1 και 5
του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνειακή
παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), σε βάρος του Ali
Asghar του Mohammad Ikbal, πρώην κατοίκου Αθηνών,
οδού Λένορμαν αρ. 155, και νυν αγνώστου διαμονής,
γεν. 01-01-1984 στο Πακιστάν, με ΑΦΜ: 154951705.
Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα έξι ευρώ και
εβδομήντα επτά λεπτών (29.546,77 €) ήτοι το τριπλάσιο
των αναλογούντων στα υπό κρίση καπνικά δασμών και
φόρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1
του ν.2960/2001. Το ανωτέρω ποσό υπόκειται κατά την
είσπραξη του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. (2,4%) σύμφωνα με τον
Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της άνω pράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
30 ημερών από την δημοσίευσή της στην Ε.τ.Κ.
Ο Προϊστάμενος
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
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Αριθμ. 54318/19199
(5)
Έγκριση της 38/2017 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ»
περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο
δήμο σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών
αποφάσεων.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α'/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
όπως ισχύει.
3) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α'/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/Α'/2007) « Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
6) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ
274/Α΄/14.11.2002) «Συμμόρφωση της Διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».
7) Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.
8) Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016
(ΦΕΚ 241/Α'/2016) « Αποφάσεις αρμοδίων οργάνων ΟΤΑ
α' και β' βαθμού περί μη άσκησης ή περί παραίτησης
από ένδικο μέσο, οι οποίες εκδόθηκαν ως την έναρξη
ισχύος του παρόντος θεωρούνται ως προς τις συνέπειες
τους, νόμιμες».
9) Το υπ' αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. 2.9 ΟΙΚ 18235/05.07.2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-ΡΞΑ) περί εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α'/27.05.2016) - Ρυθμίσεις
θεμάτων προσλήψεων προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων».
10) Την υπ’ αριθμ. 933/2013 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εργατικών διαφορών) με
την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της Δωροθέας Ράλλη του
Γεωργίου και αναγνωρίζεται ότι η ενάγουσα συνδέονται
με το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός
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Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» με σχέση εξαρτημένης
εργασίας αορίστου χρόνου.
11) Το υπ’ αριθμ. 2267/21.02.2018 πιστοποιητικό του
Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα πολιτικών ενδίκων μέσων) από το οποίο προκύπτει ότι από 01.01.2013 μέχρι
και 20.02.2018, κατά της υπ' αριθμ. 933/2013 απόφασης
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών έχει ασκηθεί
από 23.09.2013 το ένδικο μέσο της εφέσεως από το
ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης- «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» κατά
της Ράλλη Δωροθέας του Γεωργίου και από 02.10.2013
το ένδικο μέσο της εφέσεως από το ΝΠΔΔ Οργανισμός
Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Αργυρούπολης κατά
της Ράλλη Δωροθέας του Γεωργίου, και εκτός αυτών
κανένα άλλο ένδικο μέσο δεν έχει ασκηθεί.
12) Την από 19.09.2013 έφεση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών που ασκήθηκε από το ΝΠΔΔ
Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ», κατά της
αριθμ. 933/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου
έφεσης 1162/2015 και κατά της Ράλλη Δωροθέας του
Γεωργίου.
13) Την υπ' αριθμ. 10/21.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. περί παραίτησης
του ΝΠΔΔ από την ασκηθείσα με αριθμ. Καταθ. Δικογ.
5190/2013 Εφέσεως του, κατά της υπαλλήλου Δωροθέας Ράλλη και κατά της υπ' αριθμ. 933/2013 πρωτόδικης
απόφασης που αφορά την μετατροπή σύμβασης της εν
λόγω υπαλλήλου σε αορίστου χρόνου.
14) Την υπ' αριθμ. 12/15.03.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α. περί παραίτησης από
το δικόγραφο της από 01.10.2013 και με αριθμ. Κατάθεσης Δικογράφου 5474/2013 (δεύτερης Έφεσης) που έχει
ασκηθεί από τον ΟΝΑΔΕΑ κατά της Δωροθέας Ράλλη και
κατά της υπ' αριθμ. 933/2013 πρωτόδικης απόφασης
που αφορά την μετατροπή σύμβασης υπαλλήλου σε
αορίστου χρόνου, ώστε η απόφαση αυτή να καταστεί
τελεσίδικη και να μην υπάρχει οποιαδήποτε εκκρεμότητα με την παραμονή της ανωτέρω στις υπηρεσίες του
ΟΝΑΔΕΑ ως εργαζομένης αορίστου χρόνου.
15) Την από 21.06.2018 έκθεση παραίτησης από
την άσκηση έφεσης με Γ.Α.Κ. 510053/2013 και Ε.Α.Κ.
5474/2013 κατά της αριθμ.933/2013 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
16) Το υπ' αριθμ. 110/2017 πρακτικό παραίτησης του
Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.
17) Την υπ’ αριθμ. 38/09.10.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός
Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης- «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» περί σύστασης μίας (1)
προσωρινής προσωποπαγής θέσης με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ
σε συμμόρφωση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
18) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 30275/07-10-2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την
οποία αναγνωρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει
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τους ενάγοντες με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί
τελεσίδικη, παράγει δεδικασμένο ως προς την κριθείσα
έννομη σχέση και εκτελεστότητα και η Διοίκηση υποχρεούται να την εφαρμόσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 1 του ν. 3068/2002 σε συνδυασμό με τα άρθρα
321, 324, 904 παρ. 2 περ. α' του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε 38/09.10.2017 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου ΝΠΔΔ με την επωνυμία Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης- «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» περί σύστασης μίας (1)
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο εν λόγω ΝΠΔΔ
σε συμμόρφωση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, ως
εξής:
ΟΝΟΜΑΤΕ- ΠΑΤΡΩΠΩΝΥΜΟ
ΝΥΜΟ
Ράλλη
Γεώργιος
Δωροθέα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΕ1

ΕΙΔΙΚΟ- ΘΕΣΕΙΣ
ΤΗΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙ1
ΚΩΝ

Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό
εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης- «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ». Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.
Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους
στον προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης«ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» οικονομικού έτους 2018 σε
βάρος των ΚΑ 10.6021.0001 και 10.6052.0001, συνολικού δε ύψους 8.000,00 ευρώ, ανάλογη δε δαπάνη ύψους
16.000,00 ευρώ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ
των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 46065/1133
(6)
Απαγόρευση κυνηγιού ορισμένου χρόνου στις
θέσεις «Κανάκια – Θυνιό» Νήσου Σαλαμίνας, Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής, περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969,
όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του νομοθετικού
διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικος».
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2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (Φ.Ε.Κ.
757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/
22-03-1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές
ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου
Γεωργίας».
4. Του ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2010) «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια –
και άλλες διατάξεις»
5. Τα άρθρα 6 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής».
7. Το άρθρο 28, ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) και
την αριθ. 15869/15-5-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με την οποία διορίστηκε, με πενταετή θητεία,
ο Σπυρίδων Κοκκινάκης του Χρήστου, Συντονιστής της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/250/
26-5-2017)
8. Τη με αριθμ. πρωτ. 45976/1538/4-6-2018 εισήγηση – πρόταση του Δασαρχείου Πειραιά με την οποία
προτείνεται η απαγόρευση κυνηγίου, για πέντε (5) έτη
σε έκταση εμβαδού 1450 στρ., στις περιοχές Κανάκια Θυνιό περιφέρειας νήσου Σαλαμίνας για την προστασία
της άγριας πανίδας.
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο
Δασαρχείου Πειραιά, η περιοχή των 1450 στρ., είναι
πλούσια σε δασική και φρυγανώδη βλάστηση, καλύπτει
τις βασικές ανάγκες του θηράματος σε τροφή και ησυχία,
αποτελεί διάβαση αποδημητικών πουλιών και μπορεί
εύκολα να επιτηρηθεί και να προστατευθεί.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας για πέντε (5) χρόνια
(μέχρι την 31-7-2023) σε έκταση συνολικού εμβαδού
1.450 στρ. (χιλίων τετρακοσίων πενήντα στρεμμάτων)
στις περιοχές «Κανάκια - Θυνιό» νήσου Σαλαμίνας της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Περιφέρειας Αττικής,
περιοχές αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά, όπως αυτές
περικλείονται από τη συνεχόμενη φούξια γραμμή που
φαίνεται στο από 4-6-2018, συνημμένο στην παρούσα
τοπογραφικό διάγραμμα επί πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη κλίμακας 1:15.000 και περιγράφονται με τα παρακάτω
όρια:
«Από την περιοχή Κανάκια και ανατολικά ακολουθεί
τον χωματόδρομο που κατευθύνεται βόρεια προς την
τοποθεσία Θυμαράκια, συνεχίζει στον δρόμο προς τα
αριστερά με κατεύθυνση τον Κάβο Πετρίτη μέχρι τις
ιχθυοκαλλιέργειες στο τέλος του δρόμου. Κατόπιν, από
τις ιχθυοκαλλιέργειες, με πορεία προς τα αριστερά, ακολουθεί την ακτογραμμή φτάνοντας στην περιοχή Κανάκια από όπου ξεκίνησε.»
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο
2018-2019.
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028601707180008*

