
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

2 Επιβολή πολλαπλών τελών στον Abiad Hussain 
του Ahmad Ali και στον Ahmed Iftikhar του 
Muhammad Ali.

3 Επιβολή πολλαπλών τελών στον Ποποβίδη Σπάρ-
τακο του Φώτιου.

4 Επιβολή πολλαπλών τελών του USMAN IBRAHIM 
του MUHAMMAD RAFIC.

5 Επιβολή πολλαπλών τελών στον ZAFDAR YUNAS 
του YUNAS.

6 Έγκριση της 291/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ιλίου, περί σύστασης δύο (2) προσω-
ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε εφαρμογή 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

7 Διόρθωση της 51906/18415/4-7-2018 απόφα-
σης περί τροποποίησης συστατικής πράξης του 
ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Διονύσου.

8 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών και-
ρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται 
στα όρια της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο 2018-2019.

9 Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού του 
Δήμο Σιντικής.

10 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
του Δήμου Ηράκλειας με την επωνυμία «Φορέας 
Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.ΠΗ).

11 Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση εκδήλωσης 
ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της 
π. ε. Αρκαδίας κατά την τρέχουσα κυνηγετική πε-
ρίοδο 2018-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΤΩ-
ΝΙΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.

  Με την 157/2013/18-07-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (ημερομη-
νία έκδοσης 18/07/2018) καταλογίζονται σε βάρος του 
ΧΑΛΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, αγνώστου διαμονής, 
τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 1.500,00 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%): 30,00 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί TX.): 6,00 ΕΥΡΩ
---------------------------------------------------
Σύνολο: 1.536.00 ΕΥΡΩ
Ήτοι χίλια πεντακόσια τριάντα έξι ευρώ.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-

ρίας καπνικών (10 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

I

(2)
      Επιβολή πολλαπλών τελών στον Abiad Hussain 

του Ahmad Ali και στον Ahmed Iftikhar του 

Muhammad Ali.

    Με την 85/2013/11-09-2018 καταλογιστική πράξη 
του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά (ημερο-
μηνία έκδοσης 11/09/2018) καταλογίζονται σε βάρος 
του ABIAD HUSSAIN του AHMAD ALI ΚΑΙ TOY AHMED 
IFTIKHAR TOY MUHAMMAD ALI, και οι δύο αγνώστου 
διαμονής, τα παρακάτω ποσά:

ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ: 5.448,63 ΕΥΡΩ
Τ.Χ.(2%): 108,97 ΕΥΡΩ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.): 21,80 ΕΥΡΩ
----------------------------------------------------
Σύνολο: 5.579.40 ΕΥΡΩ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ήτοι πέντε χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα εννέα 
ευρώ και σαράντα τρία λεπτά.

Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπο-
ρίας καπνικών (520 πακέτα τσιγάρα), σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 
2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152 παρ. 5 του 
ίδιου ως άνω νόμου.

  Ο Προϊστάμενος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ

I

(3)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον Ποποβίδη Σπάρ-

τακο του Φώτιου.

    Με την 573/2014/28-02-2018 καταλογιστική πράξη της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου Θεσ/νί-
κης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
152 παρ.5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα 
με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως άνω νόμου, 
καταλογίσθηκε στον ΠΟΠΟΒΙΔΗ ΣΠΑΡΤΑΚΟ του ΦΩΤΙΟΥ 
και της ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ, κάτοχο του υπ' αριθμ. Χ242849 
Δ.Α.Τ. εκδοθέντος από το Α΄ Τ.Α. Θεσ/νίκης, με Α.Φ.Μ. 
130906659, με τελευταία δηλωθείσα διεύθυνση επί της 
οδού Αγ. Κωνσταντίνου 10 Ν. Ευκαρπίας Θεσ/νίκης και 
ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με 
την υπ' αριθμ. 1507/16/2009627/12.10.2016 βεβαίωση 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέ-
λους ύψους τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
τριών ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (4.953,78 €) για 
τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ 
του ν. 2960/2001. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο-
δικείου εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

I

(4)
    Επιβολή πολλαπλών τελών του USMAN IBRAHIM 

του MUHAMMAD RAFIC.

    Με την 365/2013/21-12-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 παρ.5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως 
άνω νόμου, καταλογίσθηκε στον USMAN IBRAHIM του 
MUHAMMAD RAFIC, κάτοχο του υπ' αριθμ. 534546/1-ε' 
με Α.Ε.Α. 95/000176256 εκδ. 03-07-2012 από Δ. αλλοδ. 
Θεσ/νίκης/Τμ. Πολ. Ασύλου, πρώην κατοίκου Θεσ/νί-
κης-Ξενώνα Παιδόπολη-Αγ. Δημητρίου Ωραιόκαστρο 
και ήδη αγνώστου διαμονής για την υπηρεσία σύμφωνα 
με την υπ' αριθμ. 1507/15/1929402/23-10-2015 βεβαίω-
ση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό 
τέλους ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ, (1.500,00) για 
τελωνειακή παράβαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ 

του ν. 2960/2001. Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτο-
δικείου εντός 30 ημερών από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

I

(5)
    Επιβολή πολλαπλών τελών στον ZAFDAR YUNAS 
του YUNAS.

    Με την 456/2013/21-12-2017 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης του Α΄ Τελωνείου 
Θεσ/νίκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 152 παρ.5 του ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ.1 και 5 του ίδιου ως 
άνω νόμου, καταλογίσθηκε στον ZAFDAR YUNAS του 
YUNAS, κάτοχο του υπ' αριθμ. 372595/4-ιη΄ Δελτίου Αιτή-
σαντος Ασύλου Αλλοδαπού εκδοθέντος την 25.01.2013 
από Δ/νση αλλοδ. Θεσ/νίκης/Τμήμα Πολιτικού Ασύλου, 
με ΑΦΜ 162507620, πρώην κάτοικο Κορδελιού Θεσ/
νίκης επί της οδού φ. φλώρου 24 και ήδη αγνώστου δι-
αμονής για την υπηρεσία σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
1507/16/2199339/05-11-2016 Βεβαίωση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλό τέλους ύψους χιλί-
ων πεντακοσίων ευρώ, (1.500,00) για τελωνειακή παρά-
βαση του άρθρου 155 παρ. 1β και 2ζ του ν. 2960/2001. 
Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον 
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός 30 
ημερών από την Δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

  ΑΝΝΑ ΛΕΜΠΕΣΗ

I

    Αριθμ. 96810/31340 (6)
Έγκριση της 291/2018 απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ιλίου, περί σύστασης δύο (2) προσω-
ποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε εφαρμο-
γή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης 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 αυ-
τοδιοίκηση 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-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
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βέρνηση. 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 10 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 
274/Α΄/2002) «Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστι-
κές αποφάσεις και λοιπές διατάξεις».

6. Την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε-
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ. 5 του ν. 4447/2016 
(ΦΕΚ 241/Α΄/2016) «Χωρικός σχεδιασμός-Βιώσιμη ανά-
πτυξη και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ' αρ. 4287/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών, με την οποία δέχεται την αγωγή ως 
προς τους ενάγοντες Δημητρίου Χαλκίδη του Χαραλά-
μπους και Νικολάου Σοφιανόβ του Θεοδώρου και ανα-
γνωρίζει την ακυρότητα της από 27-7-2011 καταγγελίας 
των συμβάσεων εργασίας των εναγόντων και υποχρεώ-
νει το εναγόμενο να αποδέχεται τις προσηκόντως προ-
σφερόμενες υπηρεσίες των εναγόντων.

9. Την υπ' αριθμ. 32/18-1-2018 απόφαση της Οικονο-
μικής Επιτροπής Δήμου Ιλίου περί μη άσκησης ενδίκου 
μέσου κατά της 4287/2017 απόφαση του Μονομελούς 
Εφετείου Αθηνών.

10. Το 400/2018/16-7-2018 Πιστοποιητικό του Εφε-
τείου Αθηνών, σύμφωνα με το οποίο κατά της ανωτέρω 
4287/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών 
δεν βρέθηκαν ένδικα μέσα.

11. Την 291/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου, περί σύστασης δύο (2) προσωρινών 
προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε συμμόρφωση 
προς την ανωτέρω υπ' αρ. 4287/2017 απόφαση του Μο-
νομελούς Εφετείου Αθηνών.

12. Το 30275/07.10.2014 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο εφόσον η απόφαση 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου, με την οποία αναγνω-
ρίζεται ότι η έννομη σχέση που συνδέει τους ενάγοντες 
με τον εναγόμενο Δήμο είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, έχει καταστεί τελεσίδικη, πα-
ράγει 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, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ' αρ. 291/2018 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Ιλίου, περί σύστασης δύο (2) προσω-
ρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο, σε εφαρμογή 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕ-
ΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/
ΚΛΑΔΟΣ

ΘΕΣΕΙΣ

Δημήτριος 
Χαλκίδης

Χαράλαμπος
ΥΕ Εργατών

Οικοδομικών
1

Σοφιάνοβ 
Νικόλαος

Θεόδωρος
ΥΕ Εργατών

Οικοδομικών
1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανι-
σμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε 
τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
περίπου 5.200,00 € στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 
υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2018 σε βάρος των Κ.Α. 
30.6021.0001 και 30.6052.0001. Ανάλογη δαπάνη, ύψος 
περίπου 30.700,00€ θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους 
ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου επόμενων ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 97785/31598 (7)
Διόρθωση της 51906/18415/4-7-2018 απόφα-

σης περί τροποποίησης συστατικής πράξης του 

ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευ-

τεροβάθμιας Εκπαίδευσης» Δήμου Διονύσου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης 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 αυ-
τοδιοίκηση 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-Κα-
ταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. 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 των άρθρων 239 και 240 του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4147/2013(ΦΕΚ 
98/Α΄/2013) περί δημοσίευσης των αποφάσεων που 
αφορούν ΝΠΔΔ των ΟΤΑ Α΄ βαθμού.

6. Την 178/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δ. Διονύσου περί σύστασης νέου Ν.Π.Δ.Δ. με ονομασία 
«Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου», η οποία δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2142/Β΄/2011.

7. Την 355/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Διονύσου, περί τροποποίησης της συστατικής 
πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονά-
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δων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου», ως 
προς τον επαναπροσδιορισμό της ετήσιας επιχορήγησης.

8. Την υπ' αριθμ. 51906/18415/4-7-2018 απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί 
τροποποίησης συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ "Σχολική 
Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης" Δήμου Διονύσου, η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3266/Β΄/8-8-2018.

9. Την υπ' αριθμ. 355/2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου, περί τρο-
ποποίησης της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Διονύσου», ως προς την διόρθωση του ΚΑ 
που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου.

10. Την υπ' αριθμ. οικ. 45873/17114/01.06.2017 (ΦΕΚ 
2055/Β΄/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής, περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής.

11. Την υπ' αριθμ. οικ. 59395/21881/14.07.2017 από-
φαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ-
τικής, περί ορισμού Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της 
Διεύθυνσης Διοίκησης, αποφασίζουμε:

Διορθώνουμε την υπ' αριθμ. 51906/18415/4-7-2018 
(ΦΕΚ 3266/Β΄/8-8-2018) απόφαση περί τροποποίησης 
της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή 
Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δή-
μου Διονύσου», ως προς την διόρθωση του ΚΑ που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Διονύσου, και 
συγκεκριμένα από το εσφαλμένο "ΚΑ 00.6715.0003" στο 
ορθό "ΚΑ 00.6715.0004".

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπλέον δα-
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «Σχολική 
Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Δήμου Διονύσου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 51906/18415/
4-7-2018 (ΦΕΚ 3266/Β΄/8-8-2018) προηγούμενη απόφα-
ση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Διοίκησης

ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΟΒΑΝΙΔΟΥ

I

    Αριθμ. οικ. 3785/197692 (8)
Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών και-
ρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται 
στα όρια της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο 2018-2019. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του άρθρου 258 παρ.3 (εδάφιο στ΄) και 5 του 

ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/1969)"Περί Δασικού Κώδικα», 

όπως αντικαταστάθηκαν με τις Δ/ξεις των παρ. 2 και 3 
του άρθρου 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως Δ/ξεων τινών του 
ν.δ. 86/1969 κ.λπ.».

• Του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/1993 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφεριακές αρχές κ.λπ.».

• Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, Ορ-
γάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

• Του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/1998) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες κ.λπ.».

• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» άρθρο 280 παρ.Ι και VI 
«Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

• Του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ο.-Στ.Ε.»

2. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) 
κοινή υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι-
σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 
1188/Β΄/1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/1998) 
και 87578/703/06-03-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) οι οποί-
ες εκδόθηκαν κατ' επιταγή, της με αριθμ. 79/409/
02-04-79/ΕΟΚ οδηγία της Ε.Ε. «περί διατηρήσεως των 
άγριων πτηνών») κοινή υπουργική απόφαση των Υπ. 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/01-09-2010 
(ΦΕΚ  1495/Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπ. Οικονομικών-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κα-
θορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.»,όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αρ. Η.Π.8353/276/Ε103/23-02-2012 (ΦΕΚ 
415/Β/2012) απόφαση.

4. Την αριθμ. 90227/185/14-01-2003 Δ/γή του Υφυ-
πουργού Γεωργίας «περί απαγορεύσεων σε περίοδο 
δυσμενών καιρικών συνθηκών».

5. Την αριθμ. 143542/2086/31-07-2018 (ΦΕΚ 3416/ 
τ. Β΄/2018) απόφ. του Αν. Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Ρυθμίσεις Θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2018-2019».

6. Την αριθμ. οικ.6985/85797/2017(ΦΕΚ 2003/Β΄/2017) 
απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώμα-
τος υπογραφής κ.λπ.».

7. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας στο Ν. Φθιώτιδας έναντι των ακραίων δυσμενών 
καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας 
και έντασης,παγετοί, κ.λπ.) που μπορεί να εκδηλωθούν 
στην περιοχή και κατά τη διάρκεια των οποίων μειώνε-
ται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων 
και καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη διαβίωσή τους 
εντός των βιοτόπων τους, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην πε-
ριοχή αρμοδιότητάς μας (περικλείεται στα όρια της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) κατά τη διάρκεια της 
κυνηγετικής περιόδου 2018-2019 σε περιπτώσεις εμφά-
νισης ακραίων καιρικών φαινομένων, που έχουν κύριο 
χαρακτηριστικό την χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας και 
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έντασης, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α. και καθι-
στούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανήμπορα 
να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής, ως 
δικαίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969 
και 996/1971, του ν.  177/1975, της αριθμ. 414985/
29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει και της αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/
01-09-2010,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όμοιας.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας,των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιακών 
Φυλάκων θήρας, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων και 
σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο Πολίτη. 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στο φύλλο 
της κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής 
περιόδου 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 23 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Φθ/δας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

I

(9)
    Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού του 

Δήμο Σιντικής.

  Με την 290/7.11.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Σιντικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 
107 Α΄) και των άρθρων 65, 67, 225, 226 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄), αυξάνεται το ωράριο εργασίας του υπαλλή-
λου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου μερικής απασχόλησης, Τσαλίκη Ιωάννη του Μάρκου, 
ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών, από μειωμένο ωράριο σε 8 
ώρες ημερήσιας απασχόλησης, δηλ. σαράντα (40) ώρες 
εβδομαδιαίως, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσε-
ως αποδοχών του, κατόπιν της αριθμ. 3209/26.3.2018 
αίτησής του.

(Η από 7.11.2018 βεβαίωση Προϊσταμένης Διοικητι-
κών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σιντικής για την 
πρόβλεψη της προκαλούμενης δαπάνης).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί-
ας-Θράκης: 19836/22.11.2018).

  Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων 
Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

    Αριθμ. 19394 (10)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. 

του Δήμου Ηράκλειας με την επωνυμία «Φορέας 

Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας (ΦΟ.ΠΗ).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 107, 109, 225 και 280 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Τις διατάξεις του ν.  3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/
8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ.1 και 8 και 28Α παρ.1 
και 5 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄/2015) «Εκδημοκρατι-
σμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 
235/τ.Α΄/27-12-2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,

6. Την αριθμ. 14138/15.5.2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών(ΦΕΚ 250/τ.  ΥΟΔΔ/26-05-2017) περί 
διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης.

7. Την αριθμ. πρωτ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 1971/τ. Β΄/ 
07-06-2017) απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ. περί 
«Ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονά-
δες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θρά-
κης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊστά-
μενους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του ν. 3463/ 
2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006),

9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.  4147/2013 
(ΦΕΚ 98 Α΄/26.4.2013).

10. Την αριθμ. 93/2011 (ΦΕΚ 1359/τ. Β΄/16-6-2011) 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ηρά-
κλειας περί σύστασης του Νομικού Προσώπου Δημοσί-
ου Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Πρόνοιας Δήμου 
Ηράκλειας (ΦΟ.ΠΗ)».

11. Την αριθμ. 49/2018 απόφαση του διοικητικού συμ-
βουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Ηράκλειας

12. Το αριθμ. 998/19-10-2018 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ. 
ΦΟΠΗ Δ. Ηράκλειας και το 7159/12-7-2018 έγγραφο του 
Δήμου Ηράκλειας με τα οποία διαβιβάστηκαν η αριθμ. 
11631/18-10-2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσί-
ας και η αριθμ. 132/2018 απόφαση του δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου Ηράκλειας μαζί με τα συνημμένα, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του δημοτικού 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου του Δήμου Ηρά-
κλειας με την επωνυμία «Φορέας Πρόνοιας Δήμου 
Ηράκλειας (ΦΟ.ΠΗ)» όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 
93/2011 (ΦΕΚ 1359/τ. Β΄/16-6-2011) απόφαση του δημο-
τικού συμβουλίου του Δήμου Ηράκλειας και την αριθμ. 
5649/31-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64310 Τεύχος Β’ 5439/05.12.2018

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης όπως 
παρακάτω:

Ως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 5 "Πόροι" ως 
εξής: 1. Ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η 
οποία θα καλύπτει τη δαπάνη μισθοδοσίας των υπηρε-
τούντων υπαλλήλων του νομικού προσώπου.

Ως προς την παράγραφο 5 του άρθρου 6 "Λοιπές δι-
ατάξεις" ως εξής: Δαπάνες θα προκαλούνται και για τα 
επόμενα οικονομικά έτη και θα προβλέπονται στους 
οικείους προϋπολογισμούς. Συγκεκριμένα:

1. Δαπάνη, το ύψος της οποίας θα προσαρμόζεται 
ανάλογα με τη δαπάνη μισθοδοσίας των υπηρετούντων 
υπαλλήλων του νομικού προσώπου θα προκαλείται για 
κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, σε βάρος του 
Κ.Α 00.6712 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογι-
σμού του Δήμου με τίτλο «Απόδοση σε Παιδικούς και 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς». Η κάλυψη της παραπάνω 
δαπάνης θα πραγματοποιείται από την ετήσια τακτική 
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

2. Δαπάνη ύψους έως 300.000,00€, η οποία θα προ-
σαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του νομικού προσώ-
που και τις δυνατότητες του Δήμου, θα προκαλείται για 
κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη σε βάρος του 
Κ.Α 00.6715.01 του σκέλους των εξόδων του προϋπολο-
γισμού του Δήμου με τίτλο «Επιχορήγηση του ΦΟ.Π.Η. 
του Δήμου».

Από την απόφαση αυτή προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
σε βάρος των Κ.Α. 00.6712, 00.6715.01 και 006731.01 του 
προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας οκ. Έτους 2018, 
στον οποίο υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 
372.000,00€. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και 
στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 93/2011 (ΦΕΚ 1359/
τ.Β΄/16-6-2011) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
του Δήμου Ηράκλειας όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 
5649/31-5-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σέρρες, 22 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

I

    Αριθμ. 262895 (11)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση εκδήλωσης 

ακραίων καιρικών φαινομένων στην περιοχή της 

π. ε. Αρκαδίας κατά την τρέχουσα κυνηγετική πε-

ρίοδο 2018-2019. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3 (στ. εδάφιο) και 5 του άρ-

θρου 258 του ν.δ. 86/1969 «περί Δασικού Κώδικος» 
(ΦΕΚ 7 Α΄/18-1-1969) ως αντικαταστάθηκαν με τις δια-
τάξεις του άρθρ. 7 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975).

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινή 
υπουργική απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπλ. Υπουργού Γεωργίας περί «Μέτρων διαχείρι-
σης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις αριθμ. 366599/16-12-1996 (Φ.Ε.Κ 
1188/Β΄/1996), 294283/23-12-1997 (Φ.Ε.Κ 68/Β΄/1998), 
87578/703/6-3-2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/2007) κοινή υπουρ-
γική απόφαση των Υπ. Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, 
οι οποίες εκδόθηκαν κατ' επιταγήν της αριθμ. 79/409/
2-4-1979 οδηγίας ΕΟΚ.

3. Την αριθμ. Η.Π 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Φ.Ε.Κ 
1495/τ. Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπ. 
Οικονομικών-Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας-Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Κα-
θορισμού μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπαγίδας κ.λπ» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθμ. Η.Π 8353/276/Ε.103/23-2-2012 
(Φ.Ε.Κ 415/τ. Β΄/2012) απόφαση.

4. Την αριθμ. 143542/2086/31-07-2018 (Φ.Ε.Κ 3416/ 
τ. Β΄/2018) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας περί «Ρυθμίσεων Θήρας για 
την κυνηγετική περίοδο 2018-2019».

5. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ. Α΄).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας 
και Ιονίου» (ΦΕΚ 232 τ. Α΄).

7. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

8. Την υπ. αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/ 
26-5-2017) υπουργική απόφαση Διορισμού του Νικο-
λάου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου.

9. Την αριθμ. 141194/23-6-2017 (ΦΕΚ 2262/τ. Β΄/
4-7-2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Πελ/νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί 
μεταβιβάσεως υπογραφής «με εντολή Συντονιστή» στον 
προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υπο-
θέσεων και στους προϊστάμενους των υπηρεσιών της 
Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου.

10. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας στην π. ε. Αρκαδίας έναντι των δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών που θα εκδηλωθούν στην περιοχή μας 
και κατά την διάρκεια των οποίων μειώνεται σημαντικά 
η αμυντική ικανότητα των θηραμάτων και καθιστούν 
δύσκολη έως αδύνατη την διαβίωση των εντός των βι-
οτόπων τους, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την θήρα, όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας, εντός ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Αρ-
καδίας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2018-
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2019, στην περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων 
(διάρκειας και έντασης) με κύριο χαρακτηριστικό την 
χιονόπτωση και τον ολικό παγετό, εξαιτίας των οποίων, 
τα θηράματα καθίστανται ευάλωτα και ανήμπορα να 
αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυγής ως δι-
καίωμα αρχής στα πλαίσια άσκησης της θήρας.

Περαιτέρω, στις περιπτώσεις ύπαρξης χιονοσκεπών 
εκτάσεων απαγορεύεται η άσκηση θήρας σε απόσταση 
διακοσίων (200) μέτρων από τις εκτάσεις αυτές.

Οι παραβάτες της παρούσης, διώκονται και τιμωρού-
νται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης δασικής νο-
μοθεσίας (ν.δ. 86/1969 και 996/1971, ν. 177/1975, της υπ' 
αρίθ. 441985/29-11-1985 κοινή υπουργική απόφαση ως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και της υπ' αρίθ. 37338/1807/
Ε. 103/1-09-2010 κοινή υπουργική απόφαση όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρίθ. 8353/276/Ε. 103/
23-02-2012 [ΦΕΚ 415/2012 τ. Β΄] απόφαση).

Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσης, ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, των Κυνηγετικών 
Συλλόγων, των μελών κυνηγετικών οργανώσεων, των 
Ομοσπονδιακών Φυλάκων Θήρας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την λήξη της κυνη-
γετικής περιόδου 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 23 Νοεμβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Αρκαδίας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ  
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*02054390512180008*

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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