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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Νομιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου 
«Μπούρινος» στη θέση Άγιος Παντελεήμονας, 
του όρους Βούρινος (και Μπούρινος) του Δήμου 
Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέ-
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-
σχόλησης για τους υπαλλήλους που υπηρετούν 
στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοι-
νωνιών για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 20402 (1)
Νομιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου 

«Μπούρινος» στη θέση Άγιος Παντελεήμονας, 

του όρους Βούρινος (και Μπούρινος) του Δήμου 

Βοΐου, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περι-

φέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως το άρθρο 109 αυτού.

2. Το υπ’ αρ. 59/07.02.2020 έγγραφο του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133), την περ. (δ) της παρ. (Γ) του σχετι-
κού εγγράφου με την αρμοδιότητα των Προϊσταμένων 
Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την τελι-
κή υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων» (ΑΔΑ: 
Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε).

3. Την παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 «Πε-
ριβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - 
Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθε-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 159), όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 «Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις» (Α’ 25) 
και τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4796/2021 
(Α’ 63).

4. Το άρθρο 56 του ν. 998/1979 «Προστασία Δασών - 
δασικών εκτάσεων» (Α’ 289), όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α’ 159) και τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014 (Α’ 269) και με το άρθρο 
17 του ν. 4519/2018 (Α’ 25).

5. Το άρθρο 3 του α.ν. 771/1945 (Α’ 321) περί παραχώ-
ρησης κτισμάτων στον Ορειβατικό Σύνδεσμο.

6. Το άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) περί σύστα-
σης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης 
Τουριστικών Επενδύσεων. 

7. Την περ. ηη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 
(Α’ 155) περί ορισμού των ορειβατικών καταφυγίων ως 
εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής.

8. Το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή διαφάνεια- Πρόγραμμα 
Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και λοιπές διατάξεις» (Α’ 184).

9. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί ανασύ-
στασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το οποίο το 
Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Το άρθρο 2 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανα-
σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το οποίο 
ανασυνιστάται το Υπουργείο Τουρισμού.

11. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

12. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

14. Την υπ’ αρ. 2868/18.02.2004 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας «Κανονισμός Ορει-
βατικών Καταφυγίων» (Β’ 398), όπως τροποποιήθηκε με 
την περ. 5 της υποπαρ. ΣΤ15 της παρ. ΣΤ του πρώτου 
άρθρου του ν. 4254/2014 (Α’ 85).

15. Την υπ’ αρ. 549/11.01.2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού 
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ει-
δικού Σήματος Λειτουργίας» (Β’ 100).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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16. Την υπ’ αρ. 12928/12.08.2020 (ΥΟΔΔ 621) απόφαση 
διορισμού Γενικής Γραμματέως στη Γενική Γραμματεία 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 
Τουρισμού.

17. Την υπ’ αρ. Υπ. Τουρισμού 22203/30.11.2017 αίτη-
ση του Δήμου Βοΐου για έκδοση διαπιστωτικής πράξης 
του ορειβατικού καταφυγίου «Μπούρινος» με τα συνημ-
μένα δικαιολογητικά.

α. Το από Αύγουστο 2017 τοπογραφικό διάγραμμα, 
σε κλίμακα 1:500, που αφορούσε έκταση με στοιχεία 
περιμέτρου Α,Β,Γ,Δ,Α, εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων και 
εικοσιπέντε τετραγωνικών μέτρων και εξήντα πέντε 
εκατοστών (4.025,65 τ.μ.), που έχει συνταχθεί από την 
πολιτικό μηχανικό Αρετή Φ. Μπαντή, με συντεταγμένες 
κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα 
Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθη-
κε από το Δασαρχείο Τσοτυλίου και συμπληρώθηκε από 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσε-
ων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών, της Διεύθυν-
σης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας.

β. Το υπ’ αρ. 118/19/09.09.2015 Πιστοποιητικό Με-
ταγραφής Υποθηκοφυλακείου Σιάτιστας σύμφωνα με 
το οποίο η υπ’ αρ. 305/2009 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Κοζάνης που αφορούσε την κυριότητα 
της έκτασης, μεταγράφηκε την 22.02.2010 στα βιβλία 
μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Σιάτιστας στον 
τόμο 151 με αριθμό 66.

γ. Την από Αύγουστο έτους 2017 «Τεχνική Έκθεση» με 
φωτογραφική αποτύπωση του ορειβατικού καταφυγίου 
«Μπούρινος», υπογεγραμμένη από την πολιτικό μηχανι-
κό Αρετή Φ. Μπαντή.

δ. Τα σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών του ορειβα-
τικού καταφυγίου, τα οποία συνέταξε η πολιτικός μηχα-
νικός Αρετή Φ. Μπαντή.

18. Την υπ’ αρ. 6099/19.01.2021 θετική γνωμοδότηση 
του Τμήματος Δασοτεχνικών Έργων του Δασαρχείου 
Τσοτυλίου.

19. Την υπ’  αρ. 134189/1260/10.08.1957 απόφαση 
του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία αναγνωρίζεται 
η κυριότητα του Δήμου Σιάτιστας επί του δασοκτήματος 
«Μπούρινος».

20. Το υπ’ αρ. 483/14.03.1988 έγγραφο Δασαρχείου Τσο-
τυλίου της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης που αφορά στην 
έκταση του Δημοτικού δάσους Σιάτιστας «Μπούρινος».

21. Την υπ’ αρ. 2058/02.09.2004 ΔΙΠΕΧΩΣΧ Δυτικής 
Μακεδονίας απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
για το έργο «Προστασία και Ανάδειξη όρους Βούρινος 
Δήμου Σιάτιστας (Β’ φάση) στο Ν. Κοζάνης».

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/4962/308/01.02.2021 
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του υπ’ αρ. 
Υπ. Τουρισμού 3339/25.02.2020 σχεδίου της διαπιστω-
τικής πράξης από την ΕΥΠΑΤΕ με συνημμένο ένα (1) 
τοπογραφικό διάγραμμα εις τετραπλούν, θεωρημένο 
από το Δασαρχείο Τσοτυλίου, με ημερομηνία θεώρησης 
20.10.2020.

23. Την υπ’ αρ. Υπ. Τουρ. 8093/14.05.2021 διαπιστω-
τική πράξη ορειβατικού καταφυγίου «Μπούρινος» στη 

θέση Άγιος Παντελεήμονας, του όρους Βούρινος (και 
Μπούρινος) του Δήμου Βοΐου, Περιφερειακής Ενότη-
τας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 
63ΞΙ465ΧΘΟ-ΩΩ9).

24. Την υπ’ αρ. Υπ. Τουρ. 8496/20.05.2021 αίτηση του 
Δήμου Βοΐου για έκδοση ΚΥΑ νομιμοποίησης.

25. Το γεγονός ότι το εν θέματι ορειβατικό καταφύγιο 
έχει ανεγερθεί χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:.

Τη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού κα-
ταφυγίου με διακριτικό τίτλο «Μπούρινος», στη θέση 
«Άγιος Παντελεήμονας» του όρους Βούρινος (και Μπού-
ρινος), του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό να 
εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρί-
χηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού 
με τη δυνατότητα διημέρευσης, διανυκτέρευσης σ’ αυτό 
ορειβατών ή επισκεπτών της περιοχής.

Το ορειβατικό καταφύγιο «Μπούρινος», στη θέση «Άγι-
ος Παντελεήμονας» του όρους Βούρινος (και Μπούρινος) 
του Δήμου Βοΐου, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, καλύπτει έκταση με 
στοιχεία περιμέτρου Α,Β,Γ,Δ,Α, εμβαδού τεσσάρων χιλιά-
δων και εικοσιπέντε τετραγωνικών μέτρων και εξήντα 
πέντε εκατοστών (4.025,65 τ.μ.), βρίσκεται σε υψόμε-
τρο χιλίων τριακοσίων ογδόντα μέτρων (1.380 μ.) και 
αποτυπώνεται - περιγράφεται στο από Αύγουστο 2017 
τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500, της πολιτικού 
μηχανικού Αρετής Μπαντή, με συντεταγμένες κορυφών 
βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφο-
ράς ΕΓΣΑ 1987, το οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από 
το Δασαρχείο Τσοτυλίου και συμπληρώθηκε από τον 
Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών Επεμβάσεων 
στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών, της Διεύθυνσης 
Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

Η έκταση χωροθετείται εντός του Δημοτικού Δά-
σους «Μπούρινος» ιδιοκτησίας Δήμου Βοΐου Κοζάνης, 
το οποίο έχει ενταχθεί στην προστατευόμενη ζώνη 
NATURA 2000, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ειδικών Ζωνών 
Διατήρησης (SPA GR1330002) και αποτελεί τμήμα του 
«Καταφυγίου Άγριας Ζωής ’’Τσερβένα - Μπούρινος’’ (Σι-
άτιστας - Παλαιοκάστρου)» (Β’ 698/1982). Με την υπ’ αρ. 
134189/1260/10.08.1957 απόφαση του Υπουργείου Γε-
ωργίας αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Δήμου Σιάτι-
στας επί του δασοκτήματος «Μπούρινος» και η υπ’ αρ. 
305/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κο-
ζάνης ως προς την κυριότητα της έκτασης μεταγράφηκε 
στις 22.02.2010 στο βιβλίο μεταγραφών του Υποθηκοφυ-
λακείου Σιάτιστας με αριθμό 66, τόμος 151 και εκδόθηκε 
το υπ’ αρ. 118/19/09.09.2015 πιστοποιητικό μεταγραφής 
Υποθηκοφυλακείου Σιάτιστας.

Εντός της έκτασης υφίστανται κτιριακές εγκαταστάσεις 
συνολικής δομημένης επιφάνειας 515,55 τ.μ. αποτελού-
μενες από διώροφο κτίριο δομημένης επιφάνειας 287,94 
τ.μ. που αναλύεται σε ισόγειο εμβαδού 159,66 τ.μ. και σε 
όροφο εμβαδού 128,28 τ.μ., με ημιυπαίθριους χώρους 
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εμβαδού 138,20 τ.μ., βοηθητικούς χώρους εμβαδού 
84,61 τ.μ., και οικίσκο ηλεκτρικής γεννήτριας εμβαδού 
4,80 τ.μ. Στο ισόγειο διαμορφώνονται ο χώρος υποδο-
χής, η κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο και δύο μπάνια, ενώ ο 
όροφος διαθέτει τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, χώρο 
υποδοχής και αποθήκη. Οι δύο όροφοι επικοινωνούν με 
δύο εξωτερικές σκάλες. Η μία σκάλα είναι στην βόρεια 
όψη και η δεύτερη με τη μεγαλύτερη προσβασιμότητα 
είναι στη νότια όψη από τον ημιϋπαίθριο του ισογείου. 
Το κύριο τμήμα του ισογείου κτιρίου κατασκευάσθηκε 
από λιθοδομή ενώ οι προσθήκες στην ίδια στάθμη κατα-
σκευάσθηκαν με οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιία. 
Ο όροφος είναι δομημένος με φέρουσα τοιχοποιία. Το 
κτίριο είναι επιστεγασμένο με δίρριχτη ξύλινη σκεπή και 
επικάλυψη με λαμαρίνα.

Οι βοηθητικοί χώροι εμβαδού 84,61 τ.μ. περιλαμβά-
νουν: α) αποθήκη, όμορα και δυτικά του κτιρίου, κτισμέ-
νη με τσιμεντοπλινθοδομή και επικάλυψη με αυλακωτή 
λαμαρίνα εμβαδού 14,98 τ.μ., β) δεξαμενή οπλισμένου 
σκυροδέματος για την αποθήκευση ομβρίων υδάτων, 
κατασκευασμένη δυτικά του κτιρίου και νότια της προ-
αναφερθείσας αποθήκης, εμβαδού 4,62 τ.μ., γ) ξύλινο 
στέγαστρο με κεραμοσκεπή, σε συνέχεια του ημιυπαί-
θριου χώρου του ισογείου, υποκείμενα του οποίου έχει 
διαμορφωθεί χώρος έψησης (barbeque), εμβαδού 41,67 
τ.μ., δ) ξύλινο στέγαστρο με λαμαρινοσκεπή, υπερκεί-
μενο τμήματος της κλίμακας ανόδου στη στάθμη του 
ορόφου, εμβαδού 12,65 τ.μ. και ε) βοηθητικό χώρο για 
την αποθήκευση ξυλείας, υποκείμενο της στάθμης του 
πρώτου στεγάστρου και κατασκευασμένο με τσιμεντο-
πλινθοδομή, εμβαδού 10,69 τ.μ.

Το κτίριο ηλεκτροδοτείται από γεννήτρια που έχει 
εγκατασταθεί εκτός του κτιρίου σε κατάλληλο διαμορ-
φωμένο κλειστό χώρο εμβαδού 4,80 τ.μ. Η υδροδότηση 
του κτιρίου με πόσιμο νερό γίνεται με μεταφορά από 
βυτιοφόρο του Δήμου Βοΐου και από παρακείμενη πηγή 
στη θέση “Τσάμια”, ενώ η αποχέτευση γίνεται σε απορ-
ροφητικούς βόθρους. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτι-
ρίου είναι κατασκευασμένη υπέργεια υδατοδεξαμενή 
για τη συλλογή των ομβρίων υδάτωπαρ.Το νερό που 
συλλέγεται στη δεξαμενή δεν είναι πόσιμο, αλλά γίνεται 
χρήση αυτού στην καθαριότητα των χώρων υγιεινής. 
Η θέρμανση του καταφυγίου γίνεται από ξυλόσομπες.

Το ορειβατικό καταφύγιο είναι δυναμικότητας σαρά-
ντα (40) κλινών. Η πρόσβαση στο ορειβατικό καταφύγιο 
γίνεται από: α) Από τον επαρχιακό δρόμο Μπάρας Σιάτι-
στας προς Παλαιόκαστρο - Δαφνερό - Έξαρχο Γρεβενών 
και στη συνέχεια από δασικό δρόμο προς Τσερβένα - 
Μπούρινο. β) Από ορειβατικό μονοπάτι που ξεκινάει από 
το μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Χρώμιο Δ. Κοζάνης, 
είτε διασχίζοντας την Κοιλάδα του Μεσιού Νερού, είτε 
μέσω ανάβασης προς την κορυφή. γ) Από ορειβατικό 
μονοπάτι που ξεκινάει από το χωματόδρομο Μεταμόρ-
φωσης - Λευκοπηγής με κατεύθυνση προς τη δύση, πα-
ράλληλα προς τους πρόποδες Ασπροβουνίου.

Η νομιμοποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου 
γίνεται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

- Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζη-
μία από και σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση 

λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προ-
στασίας της περιβάλλουσας βλάστησης και των εγκα-
ταστάσεων βάσει έγγραφων οδηγιών της Δασικής και 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

- Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω 
έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέ-
σεων. 

- Δεν επιτρέπεται περαιτέρω απώλεια της δασικής 
βλάστησης πέραν της μέχρι σήμερα πραγματοποιημέ-
νης. Εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί πρέπει να εγκριθεί από 
τη δασική υπηρεσία.

- Για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή 
που πρόκειται να δημιουργηθεί απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση της δασικής υπηρεσίας για τις εκτάσεις που προ-
στατεύονται από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

- Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης 
της έκτασης πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.

- Η παρούσα απόφαση χορηγείται για όσο διάστημα 
ισχύει η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε περίπτωση 
που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε 
μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση 
και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση 
θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις ως δασικού χα-
ρακτήρα έκταση στην εποπτεία της Δασικής Αρχής, για 
να τη διαχειριστεί κατά τις διατάξεις της Δασικής Νομο-
θεσίας, και η απόφαση παύει να ισχύει.

- Η παρούσα απόφαση χορηγείται υπέρ του προσώ-
που που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’ αυτόν. Τυχόν 
αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματο-
ποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το 
πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων 
της επέμβασης. Η μίσθωση του ορειβατικού καταφυγίου 
σε τρίτον από το δικαιούχο δε συνιστά αλλαγή του προ-
σώπου στο οποίο απευθύνεται η απόφαση.

- Η νομιμοποίηση αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του 
δασικού χαρακτήρα της έκτασης, διαρκεί όσο εκπληρώ-
νεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται.

- Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η 
δραστηριότητα, ο δικαιούχος οφείλει να απομακρύνει 
τις εγκαταστάσεις που κατασκεύασε εντός της έκτασης 
και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Εάν αυτό δεν 
τηρηθεί, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 71 
του ν. 998/1979, τηρουμένων του λοιπού των προϋπο-
θέσεων της παραγράφου 12 άρθρου 45 νόμου 998/1979 
ως ισχύει και η έκταση θα επανέλθει στο καθεστώς που 
ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της.

- Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από 
την εξασφάλιση τυχόν άλλων προβλεπομένων εγκρίσε-
ων ή αδειών. 

- Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρι-
σης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.

- Για την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με την 
παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α’ 159), δεν 
απαιτούνται, υπαγωγή σε ΠΠΔ, υποχρέωση αναδάσωσης 
ή δάσωσης και καταβολή ανταλλάγματος χρήσης.

- Η εγκατάσταση στην έκταση θα γίνει με πρωτόκολ-
λο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο 
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Τσοτυλίου, ως αρμόδια δασική υπηρεσία της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και αντίγραφό του πρέ-
πει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο 
Υπουργείο Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ). Οι θέσεις επέμβασης 
είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο 
έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συ-
νταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγη-
ση της αρμόδιας δασικής Αρχής, αν προκύψουν σοβαρά 
ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

- Η παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω, ανα-
τίθεται στο Δασαρχείο Τσοτυλίου.

- Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, 
αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της απόφα-
σης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους 
συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκλησή της, με τις προ-
κύπτουσες από τη Δασική Νομοθεσία συνέπειες.

- Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνί-
κηση οποιονδήποτε αξιώσεων εκ μέρους τρίτων επί της 
έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η νομιμοποίηση.
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Η απόφαση αυτή και το ως άνω τοπογραφικό διάγραμ-
μα, το οποίο προσαρτάται σε αυτήν, να δημοσιευθούν 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2021

Ο Γενικός Διευθυντής 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΚΟΥΝΤΟΥΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Ο Υπουργός Τουρισμού 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Ι

    Αριθμ. 408 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής απα-

σχόλησης για τους υπαλλήλους που υπηρετούν 

στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοι-

νωνιών για το έτος 2022.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. Tου άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176),

β. των άρθρων 6 και 8 του ν. 3115/2003 «Αρχή Διασφά-
λισης Απορρήτου των Επικοινωνιών» (Α’ 47),

γ. του π.δ. 40/2005 «Εσωτερική διάρθρωση της 
Α.Δ.Α.Ε., προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων 
και συναφείς διατάξεις» (Α’ 59),

δ. την υπ’ αρ. 44/31.10.2003 απόφαση της Αρχής Δια-
σφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) «Κα-
νονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Α.Δ.Α.Ε.» (Β’ 1642).

2) Την ανάγκη καθιέρωσης απογευματινής υπερωρια-
κής απασχόλησης για τους υπαλλήλους της Αρχής προ-
κειμένου να αντιμετωπιστούν οι δυσανάλογα αυξημένες 
υπηρεσιακές ανάγκες σε σχέση με τον αριθμό των υπη-
ρετούντων υπαλλήλων λόγω υποστελέχωσης της Αρχής.

3) Το γεγονός ότι η δαπάνη θα καλυφθεί από την εγ-
γεγραμμένη στον προϋπολογισμό της Α.Δ.Α.Ε. πίστω-
ση του λογαριασμού 2120201001 του Ειδικού Φορέα: 
1017-802-0000000(ΑΔΑΕ), οικονομικού έτους 2022, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απογευματινή απασχόλη-
ση είκοσι εννέα (29) υπαλλήλων της Αρχής Διασφάλισης 
Απορρήτου των Επικοινωνιών για το έτος 2022 και μέχρι 
120 ώρες εξαμηνιαίως ανά υπάλληλο.

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων αφορά 
σε επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές υπηρεσιακές 
ανάγκες της Α.Δ.Α.Ε., όπως:

1. Αναθεώρηση και επικαιροποίηση του νομικού πλαι-
σίου που διέπει τη λειτουργία και το σκοπό της Α.Δ.Α.Ε.

2. Αναθεώρηση και αναμόρφωση του κανονιστικού 
πλαισίου για τη διασφάλιση του απορρήτου των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών και την ασφάλεια δικτύων και 
υπηρεσιών (άρθρο 149 του ν. 4727/2020).

3. Διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών για την δι-
ασύνδεση της Αρχής με το κεντρικό ΣΗΔΕ των φορέ-
ων, καθώς και την προμήθεια νέων και πιο εξελιγμένων 
εργαλείων ελέγχου δικτύων και συστημάτων παρόχων 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. 

4. Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης αναφορικά με το απόρρητο ταχυδρομικών 
παρόχων. 

5. Ενέργειες για τη συμμετοχή της Αρχής στον ERGP και 
υλοποίηση έτερων ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

6. Ολοκλήρωση διαδικασιών πλήρωσης κενών οργα-
νικών θέσεων στην Αρχή, μετά από προκήρυξη.

7. Αναδιάρθρωση και επικαιροποίηση Μητρώου υπαλ-
λήλων της Αρχής.

8. Ολοκλήρωση αναβάθμισης των δικτυακών υποδο-
μών της Αρχής.

9. Εκκαθάριση και καταστροφή του φυσικού αρχείου 
εγγράφων, ενέργεια εκκρεμούσα από την έναρξη λει-
τουργίας της Αρχής μέχρι σήμερα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία μπορούν να με-
τέχουν και περισσότεροι των ως άνω είκοσι εννέα (29) 
υπαλλήλων, όπως π.χ. νεοδιοριζόμενοι, νεοπροσληφθέ-
ντες, μετατασσόμενοι και αποσπώμενοι, εντός του ανω-
τέρω συνολικού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την 
παρούσα απόφαση.

Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη των Προϊσταμέ-
νων των Οργανικών Μονάδων της Αρχής.

Υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής παροχής της υπερωριακής απασχό-
λησης των υπαλλήλων ορίζονται οι προϊστάμενοι των 
οργανικών μονάδων της Αρχής, οι οποίοι θα βεβαιώ-
νουν ενυπόγραφα στο Αυτοτελές Τμήμα Προσωπικού 
και Διοικητικών Υπηρεσιών της Α.Δ.Α.Ε. την εκτέλεση 
της υπερωριακής εργασίας.

Η δαπάνη που προκαλείται με την παρούσα απόφαση 
θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό της 
Α.Δ.Α.Ε. πίστωση ποσού 40.000,00€ του λογαριασμού 
2120201001 του Ειδικού Φορέα: 1017-802-0000000, 
οικονομικού έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΜΜΟΣ   
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*02067173112210008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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