
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

2 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2018 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρου-
σίου, με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 
74/13.04.2011 προηγούμενη απόφαση του ιδίου 
περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 
Δήμο Αμαρουσίου έπειτα από μεταφορά του 
προσωπικού.

3 Σύσταση τριών (03) προσωρινών προσωποπα-
γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 
του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας.

4 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.

5 Ανανέωση απαγόρευσης Θήρας ορισμένου χρό-
νου, στις περιοχές Λυγαριάς-Παλαιομονάστηρου 
Δήμου Πύλης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 46931/458 (1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 45/2018 απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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 Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις».

3. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκη-
σης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατά-
ξεις» όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999), 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν.  2696/1999 (ΦΕΚ  57/Α΄/ 
23.03.1999) περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

8. Το π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27.12.2010) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθμ. 15869/15.05.2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.05.2017) με 
την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47601/17682/08.06.2017 
(ΦΕΚ 2056/Β΄/14.06.2017, ΑΔΑ: ΩΒΝΔΟΡ1Κ-Θ4Ν) από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι-
κής περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής.

11. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

12. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: 
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
και λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρ-
θρου 52Α του ν. 2696/1999» όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22769/12259/19.03.2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Α.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με 
θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ και 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

15. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 32695/326/23.04.2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής με το οποίο διαβιβάστηκε στη Δ/νση Τεχνι-
κού Ελέγχου η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η 
παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 45/14.02.2018 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου, για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Μα-
ντζάρου, Βύρωνος, Δραγατσανίου, με τα συνημμένα της.

16. Την Τεχνική Έκθεση - Κυκλοφοριακή μελέτη τοπι-
κών τροποποιήσεων και εφαρμογών 2016 του Συγκοινιω-
νιολόγου Νικολαΐδη με θέμα: «Οδοί Μαντζάρου - Βύρω-
νος – Δραγατσανίου, Κυκλοφοριακή ρύθμιση - Σήμανση» 
βάσει της οποίας λήφθηκε η υπ’ αριθμ. 7/23.01.2018 
απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την υπ’ αριθμ. 7/23.01.2018 απόφαση της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής με την οποία εγκρίνονται κατά πλει-
οψηφία οι υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Την υπ’ αριθμ. 45/14.02.2018 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής 
με την οποία εγκρίνονται κατά πλειοψηφία οι υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται 
στο ποσό των 353,40€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), 
που θα καλυφθεί μέσω του κωδικού Κ.Α. 30.7135.03 του 
προϋπολογισμού του έτους 2018 του Δήμου Αγίου Δη-
μητρίου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 438/2017 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στον οποίο κωδικό 
αντιστοιχεί το εγκεκριμένο ποσό των 57.000,00€, όπως 
βεβαιώνεται στο με αριθμ. πρωτ. 20890/06.06.2018 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις συμβάλ-

λουν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της 
περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, της υπ’ 
αριθμ. 45/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου και συγκεκριμένα:

• Μονοδρόμηση της Δραγατσανίου από Πρ. Δρακάκη 
μέχρι και προς Γενναδίου.

• Μονοδρόμηση της Βύρωνος από Γενναδίου μέχρι και 
προς Πρ. Δρακάκη.

• Αντιδρόμηση της Μαντζάρου από Πρ. Δρακάκη μέχρι 
και προς Τυρνάβου και μονοδρόμηση από Τυρνάβου 
μέχρι και προς Γενναδίου.

• Μονοδρόμηση της Τυρνάβου από Δραγατσανίου 
μέχρι και προς Μαντζάρου.

• Παραχώρηση προτεραιότητας των κινούμενων επί 
της Τυρνάβου στους κινούμενους στις κάθετες οδούς.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να τοποθετηθούν όλες οι κατακόρυφες σημάνσεις 

(πινακίδες) με την υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Αγίου Δημητρίου σε κατάλληλες θέσεις εκτός του 

οδοστρώματος, ώστε να εξασφαλίζεται χωρίς εμπόδια 
η κίνηση των οχημάτων αλλά και των πεζών.

2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Αυτοδίκαιης ανάκλησής της σε περίπτωση μη τή-
ρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τε-
θεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και εκείνων που 
έχουν τεθεί με την απόφαση αυτή.

6. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις 
οποίες αυτή αποστέλλεται στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους.

8. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση του Δήμου Αγίου Δημητρίου με 
θέμα: «Οδοί Μαντζάρου – Βύρωνος – Δραγατσανίου. 
Κυκλοφοριακή ρύθμιση - Σήμανση» βάσει της οποίας 
λήφθηκε η 45/14.02.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου.

9. Η τοποθέτηση άλλης, πλην ρυθμιστικής, σήμανσης 
(πληροφοριακή σήμανση ή σήμανση που διευκολύνει 
τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και βελτιώνει την οδική 
ασφάλεια) μπορεί να γίνει με ευθύνη του Δήμου σύμ-
φωνα με τις εγκεκριμένες προδιαγραφές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 3715/12267 (2)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 141/2018 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρου-

σίου, με την οποία τροποποιείται η υπ΄ αριθμ. 

74/13.04.2011 προηγούμενη απόφαση του ιδί-

ου περί σύστασης προσωρινών προσωποπαγών 

θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο 

Δήμο Αμαρουσίου έπειτα από μεταφορά του 

προσωπικού.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
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Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», 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 Δια-
κυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/2016) «Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.  3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης” όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.  3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α’/2007) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

6) Την ΔΙΔΑΔ/Φ.34/ΟΙΚ.33906/16.12.2013 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης αναφορικά με τον έλεγχο 
τίτλων σπουδών εργαζομένων.

7) Την υπ’ αριθμ. 74/13.04.2011 απόφαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αμαρουσίου, με την οποία εγκρίθηκε η 
κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός 
Δήμου Αμαρουσίου “Σπύρος Λούης”», η μεταφορά του 
προσωπικού και η σύσταση προσωποπαγών θέσεων ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου 
(ΦΕΚ 1980/τ.Β΄/07.09.2011).

8) Την υπ΄αριθμ. 067645/16.09.2011 απόφαση Δημάρ-
χου Αμαρουσίου με την οποία κατατάχθηκε το προσωπικό 
σε συσταθείσες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Δήμο Αμα-
ρουσίου (ΦΕΚ 704/τ.Γ΄/22.09.2011), μεταξύ αυτών και ο 
υπάλληλος Αναστάσιος Μοστρούς του Κωνσταντίνου, σε 
θέσεις αντίστοιχες ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

9) Το γεγονός ότι κατόπιν ελέγχου του υπηρεσιακού 
φακέλου Αναστάσιου Μοστρού του Κωνσταντίνου, δι-
απιστώθηκε ότι με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αμαρουσίου-
Σπύρος Λούης», μεταφέρθηκε αυτοδικαίως ως μέρος 
προσωπικού στο Δήμο Αμαρουσίου και κατατάχθηκε 
σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου στην ειδικότητα ΔΕ Ηλεκτρολόγος-
Συντηρητής, χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά 
προσόντα για την ειδικότητα.

10) Την υπ΄αριθμ. 141/20.04.2018 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου με την οποία τροπο-
ποιείται η υπ΄αριθμ. 74/2011 προηγούμενη απόφαση 
του ιδίου περί σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς 
θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ότι αφορά 
τον υπάλληλο Αναστάσιο Μοστρού του Κων/νου.

Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 141/20.04.2018 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου Αμαρουσίου με την οποία τροποποιείται 

η υπ΄αριθμ. 74/2011 προηγούμενη απόφαση του ιδίου 
περί σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ότι αφορά τον 
υπάλληλο Αναστάσιο Μοστρού του Κων/νου ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΟΣΤΡΟΥΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ 1

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθμ. 74/2011, ως έχει.
Η παραπάνω θέση θα συμπεριληφθεί στον οργανισμό 

εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αμαρουσίου. 
Η εν λόγω θέση καταργείται μόλις κενωθεί με οποιον-
δήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή δεν θα προκληθεί δαπάνη για 
το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αμαρουσίου, 
οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 5506/109328 (3)
Σύσταση τριών (03) προσωρινών προσωποπα-

γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 

στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) 

του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 58 και 280 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων» (Α’ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.  3068/2002 
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφά-
σεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 274).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 «Ανοι-
κτή διάθεση ……και άλλες διατάξεις» (Α’ 237).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4389/2016 «Επεί-
γουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και το ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/47/οικ. 
18235/05.07.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΑΦΤ465ΦΘΕ-
ΡΞΑ).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέ-
τρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 21).

8. Την 27524/18.10.2015 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επιλογής 
των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
(Β’ 2364).

9. Την 44466/17.12.2015 απόφαση - Προκήρυξη αριθ. 
1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντονιστών Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ).

10. Την 13917/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών περί διορισμού του Νικολάου Ντίτορα του Ευ-
αγγέλου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ.4 εδάφιο γγ του 
π.δ/τος 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

12. Την 88/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτο-
δικείου Χαλκίδας.

13. Το 2325/16.05.2018 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικεί-
ου Χαλκίδας, σύμφωνα με το οποίο, κατά της ανωτέρω 
απόφασης, δεν βρέθηκαν τακτικά ή έκτακτα ένδικα μέσα.

14. Την 105/12.06.2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άν-
νας, περί σύστασης τριών (03) προσωρινών προσωποπα-
γών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, στον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου 
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας.

15. Την 4131/08.06.2018 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας.

16. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την 105/12.06.2018 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας 
Άννας, με την οποία συστήνονται οι κάτωθι προσωρινές 
προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου, στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του 
Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας:

1. μία (01) θέση προσωρινή προσωποπαγής ειδικότη-
τας ΔΕ Διοικητικών, στην οποία θα καταταχθεί ο Παλιά-
τσος Ιωάννης του Νικολάου.

2. δύο (02) θέσεις προσωρινές προσωποπαγείς ειδι-
κότητας ΥΕ Ανειδίκευτων Εργατών, στις οποίες θα κα-
ταταχθούν ο Γραμματικός Ιωάννης του Γεωργίου και ο 
Ζαφείρας Παύλος του Ιωάννη.

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με 
οποιονδήποτε τρόπο.

Η δαπάνη κατάταξης του παραπάνω προσωπικού, 
ύψους 19.165,00 €, θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό 
του Δήμου και θα βαρύνει τους κάτωθι Κ.Α.: 15.6021.0001 
με το ποσό των 15.165,00 € και 15.6052.0001 με το ποσό 
των 4.000,24 €.

Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη 
στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου, 
συνολικού ποσού περίπου 38.330,00 € ετησίως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 30 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 5761/114347 (4)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας Δήμου Καρπενησίου Ν. Ευρυτανίας.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 [παρ. 1, 2 (περ. 13 Α1)], 6, 59, 63 και 

280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87),

β) του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Α’ 143),

γ) του άρθρου 213 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση 
του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης … 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),

δ) της παραγράφου 2, περίπτωση θ του άρθρου 5 
και της παραγράφου 2, περίπτωση β του άρθρου 7 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131),

ε) της παραγράφου 4, περίπτωση γγ του άρθρου 8 του 
π.δ/τος 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231),

στ) της παραγράφου Γ, περίπτωση 4, του άρθρου 8 της 
αριθμ. οικ. 6983/85785/01.06.2017 απόφασης του Συντο-
νιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της 
Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως» (Β’ 2002).

2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Καρπενησίου (ΦΕΚ  2214/Β’/14.10.2015, διόρθωση 
σφάλματος ΦΕΚ  2335/Β’/30.10.2015, ΦΕΚ  2186/Β’/ 
27.06.2017 και ΦΕΚ 1041/Β’/22.03.2018).

3. Την 1/2018 (πρακτικό 1/24.07.2018 - θέμα 1ο) από-
φαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενη-
σίου, την 261/2018 (πρακτικό 14/24.07.2018) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου και την 
11/2018 (πρακτικό 3/27.07.2018) γνωμοδότηση του Υπη-
ρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Ευρυτανίας.

4. Την 10703/27.07.2018 βεβαίωση της Δ/νσης Διοι-
κητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών (Τμ. Οικονομικό) 
του Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με την οποία με την 
261/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν 
προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου 
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Καρπενησίου, για το έτος 2018. Απαιτούμενη δαπάνη 
για τα επόμενα έτη θα προβλέπεται στους αντίστοιχους 
προϋπολογισμούς.

5. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρπενησίου, ως εξής:
Α. Αύξηση θέσεων Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συ-

νεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.
Στο άρθρο 26 «Ειδικές θέσεις» παρ. (β) όπου ορίζονται 

(3) θέσεις Ειδικών συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστημονικών Συνεργατών, τροποποιείται από Τρεις 
(3) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 
Επιστημονικών Συνεργατών σε Πέντε (5) θέσεις Ειδικών 
Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συ-
νεργατών.

Β. Αλλαγή μόνιμης θέσης κατηγορίας ΔΕ.
Στο άρθρο 27 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑ-

ΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» (ΦΕΚ  2214/Β’/14.10.2015 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) παρ. 4 στον πίνακα 
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο κλάδος ΔΕ- 
Τεχνητών αριθμός θέσεων «1» (Υδραυλικός) γίνεται ΔΕ - 
Δενδροκηπουρών αριθμός θέσεων «1».

Γ. Κατάργηση (3) θέσεων μόνιμου προσωπικού ΔΕ-1 
Διοικητικού και σύσταση (2) θέσεων μόνιμου προσωπι-
κού ΠΕ Διοικητικού.

Στον ΟΕΥ του Δήμου Καρπενησίου άρθρο 27 «ΟΡΓΑ-
ΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙ-
ΟΥ» (ΦΕΚ 2214/Β’/14.10.2015 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει) παρ. 4 στον πίνακα Κατηγορία Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης αφαιρούνται τρεις (3) θέσεις από τον κλάδο 
ΔΕ1- Διοικητικού από το σύνολο των είκοσι ενός (21) 
θέσεων. Πρόκειται για τρεις κενές θέσεις. Μετά την κα-
τάργηση στον κλάδο ΔΕ1-Διοικητικού το σύνολο των 
θέσεων διαμορφώνεται σε δέκα οκτώ (18) και το γενικό 
σύνολο των θέσεων του πίνακα κατηγορίας Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης διαμορφώνεται σε εξήντα τρεις 
(63) από εξήντα έξι (66).

Στο άρθρο 27 «ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» παρ.2 κατηγορία Πανεπι-
στημιακής Εκπαίδευσης προστίθεται κλάδος ΠΕ –Διοι-
κητικού αριθμός θέσεων δύο (2). Διορθώνεται επίσης, 
ο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ» που αντιστοιχεί στο «ΣΥΝΟΛΟ 
ΘΕΣΕΩΝ ΠΕ» από «31» σε «33».

Στην προκείμενη περίπτωση το διπλάσιο της ετήσι-
ας δαπάνης του ΒΜ του καταληκτικού κλιμακίου για 
τις καταργούμενες θέσεις ΔΕ ανέρχεται στο ποσό των: 
1578 x12x2x3=(113.616,00) ευρώ καθώς και το διπλάσιο 
της ετήσιας δαπάνης του ΒΜ του καταληκτικού κλιμα-
κίου για τις νέες (2) θέσεις ΠΕ ανέρχεται στο ποσό των: 
2154x12x2x2=(103.392,00) και έτσι δεν προκύπτει επί 
πλέον επιβάρυνση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 31 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

Αριθμ. 2269/112661 (5)
Ανανέωση απαγόρευσης Θήρας ορισμένου χρό-

νου, στις περιοχές Λυγαριάς-Παλαιομονάστηρου 

Δήμου Πύλης.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 ν.δ. 86/1969, 

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/ 
1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δια-
τάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις 366599/16.12.1996 (ΦΕΚ 1188/
Β’/31-12-1996), 294283/23.12.1997 (ΦΕΚ 68/Β’/4-2-1998) 
και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23.4.2007) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/ 
1-9-2010 (ΦΕΚ  1495/Β’/6-9-2010) κοινής απόφασης 
Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τις Δ/ξεις του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28-6-2006) 
«Περί Εθνικού Τυπογραφείου-Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως και άλλες Δ/ξεις».

5. Το ν. 3200/1995 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης 
όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ  231/τ.Α΄/ 
27.12.2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας».

7. Τη με αριθμό οικ. 6985/85797/01.06.2017 απόφαση 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας- Στερεάς Ελλάδας, αναφορικά με «Μεταβίβαση δικαι-
ώματος υπογραφής του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε.) 
στον Προϊστάμενο ή στην Προϊσταμένη της Γενικής Δι-
ευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους 
Προϊσταμένους ή στις Προϊσταμένες Διευθύνσεων και 
Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως», δημο-
σιεύθηκε στο (ΦΕΚ Β’ 2003 /12.06.2017)και έλαβε αριθμό 
διαδικτυακής ανάρτησης 625ΙΟΡ10-ΟΣΩ.

8. Την αριθ. 4143/28-07-2003 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας περί Απαγόρευσης 
κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις περιοχές Λυγαριάς-
Παλαιομονάστηρου Δήμου Πύλης, από 20-8-2003 έως 
19-8-2007.

9. Τη με αριθμό 2399/129373/4-7-2012 Ανανέωση 
απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου στις περιοχές 
Λυγαριάς-Παλαιομονάστηρου Δήμου Πύλης, απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας για πέντε έτη.

10. Το με αριθμό 3568/107257/11-7-2017 έγγραφο του 
Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 33568/107257/ 
11-7-2017 Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Μάνιου 
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Νικολάου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευ-
σης του κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπα-
ραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου 
και της άγριας πανίδας της χώρας μας.

11. Τη με αριθμό 2265/108816/14-07-2017 (ΦΕΚ 2550/
Β΄/21-07-2017) Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμέ-
νου χρόνου στις περιοχές Λυγαριάς - Παλαιομονάστη-
ρου του Δήμου Πύλης απόφαση Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας για πέντε έτη, 
από 20-08-2017 έως 19-08-2022.

12. Το με αριθμό 3951/111983/25-07-2018 έγγραφο 
του Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 25-07-2018 
Έκθεση - Εισήγηση του Δασολόγου Μάνιου Νικολάου 
σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του 
κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή 
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της 
άγριας πανίδας της χώρας μας.

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τέσσερα(4) χρόνια, από 20-8-2018 μέχρι 19-8-2022, στην 
έκταση των 4.470 στρεμμάτων, στις θέσεις «Καραούλια», 
«Κοντοκλάρι», «Τασιά», «Αμμουδιες» κ.λπ. των Τ.Κ Λυγα-
ριάς, Παλαιομονάστηρου και Αγίου Βησσαρίωνα στην 
του Δήμου Πύλης όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπο-
γραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000,το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, που περικλείεται 
από την εξής οριογραμμή:

Η έκταση των 4.470 στρ. στις θέσεις «Καραούλια», «Κο-
ντοκλάρι», «Τασιά», «Αμμουδιες» κ.λπ. των Τ.Κ Λυγαριάς, 
Παλαιομονάστηρου και Αγίου Βησσαρίωνα περικλείεται 
από την εξής οριογραμμή: Από τη διασταύρωση επαρ-
χιακής οδού Τρικάλων Πύλης με δρόμο προς Πλάτανο 
Σταυραίϊκο στον οικισμό Λυγαριάς ακολουθεί με βορει-
οδυτική κατεύθυνση τον δρόμο προς τη θέση Πλάτα-
νος Σταυραίϊκος, διασχίζει κάθετα τη νέα οδό Τρικάλων 
πύλης και φθάνει μέχρι τη θέση Ράμπα στον Πορταϊκό 
ποταμό. Από εκεί με κατεύθυνση νοτιοδυτική ακολου-
θεί το ανάχωμα του Πορταϊκού σε απόσταση 1150 μ. 
περίπου από εκεί στρέφεται βόρειοδυτικά και ανέρχε-
ται σε νοητή ευθεία γραμμή και σε απόσταση 1100 μ. 
περίπου έως μικρό αυχένα του λόφου «Μαγούλα». Από 
εκεί κατέρχεται με την ίδια κατεύθυνση και σε απόσταση 
200 μ. περίπου έως την κατάληξη αγροτικού δρόμου 
τον οποίο και ακολουθεί σε απόσταση 175 μ. περίπου 
έως διασταύρωση με άλλο αγροτικό δρόμο τον οποίο 
και ακολουθεί στρεφόμενο νότια έως ασφάλτινο δρόμο 
Φήκης - Αγίου Βησσαρίωνος τον οποίο και ακολουθεί σε 
απόσταση 1460 μ. περίπου έως διαστάυρωση με αγροτι-
κό δρόμο. Από εκεί στρέφεται ανατολικά νοτιοανατολικά 
έως παλιά χωματερή. Από εκεί με κατεύθυνση νοτιοα-
νατολική και σε 270 μ. περίπου διασχίζει την κοίτη του 
Πορταϊκού ποταμού έως το τέλος αγροτικού δρόμου 
τον οποίο και ακολουθεί σε απόσταση 1.250 μ. περίπου 
έως τον ασφάλτινο δρόμο Πύλης - Λυγαριάς τον οποίο 
και ακολουθεί και καταλήγει στη διασταύρωση επαρ-
χιακής οδού Τρικάλων Πύλης με δρόμο προς Πλάτανο 
Σταυραίϊκο στον οικισμό Λυγαριάς από όπου και άρχισε.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 2018-
2019.

Τρίκαλα, 31 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Ν. Τρικάλων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
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*02035722208180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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 
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) 

 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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