
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Δημοσίευση της υπ’ αριθ. 140/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί 
διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και 
της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από 
τον Δήμο Ιλίου των αρμοδιοτήτων: 1. Χορήγηση 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδι-
κής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους 
ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, και 2. Άσκηση ελέγχου και εποπτείας 
στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δι-
καίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη 
λειτουργίας των παιδικών εξοχών, (περ. 9 και 10 
της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010).

2 Απόφαση για την προστασία και τη σύνταξη Κα-
νονισμού λειτουργίας της νήσου «Χρυσής» Δή-
μου Ιεράπετρας Κρήτης.

3 Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρη-
σης «ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», οριστικοποίη-
ση του κόστους αυτής και έναρξη της παραγωγι-
κής λειτουργίας.

4 Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΣΜΑ-
ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΑΡΧΟ-
ΝΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ», οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λει-
τουργίας.

5 Τροποποίηση της 3523/143/Π04/5/00055/Ε/Ν. 3299/
2004/15-1-2009 απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά 
υπαγωγή επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/
2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6 Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
κατά τις Κυριακές και αργίες για τους υπαλλήλους 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Ληξιαρ-
χείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016.

7 Ένταξη μονίμου υπηρετούντος υπαλλήλου στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 31739/12053 (1)
Δημοσίευση της υπ' αριθ. 140/2016 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί 

διαπίστωσης της επάρκειας του προσωπικού και 

της υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση από 

τον Δήμο Ιλίου των αρμοδιοτήτων: 1. Χορήγηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδι-

κής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους 

ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς 

σκοπούς, και 2. Άσκηση ελέγχου και εποπτείας 

στα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δι-

καίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη 

λειτουργίας των παιδικών εξοχών, (περ. 9 και 10 

της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010). 

 Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 225 και 238 του Ν. 3582/

2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της» σχετικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας 
των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων 
και των περιφερειών, και τον έλεγχο νομιμότητας των 
πράξεων ΟΤΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτο-
τελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ, αντίστοιχα.

2) Τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 95 
και τις διατάξεις της περ. 17 της παρ. 3Β του αρ. 94 του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄).

3) Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» σύμφωνα με τις οποίες: «...
με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του διοικητι-
κά υποστηριζόμενου Δήμου δύναται να διαπιστώνεται 
η επάρκεια προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής 
για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας ή αρμο-
διοτήτων των προηγούμενων εδαφίων των υπηρεσιών 
του Δήμου και να καθορίζεται ο χρόνος έναρξής τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή δύναται να έχει αναδρομική ισχύ 
από 1-1-2013. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
δημοσιεύεται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως».

5) Την υπ’ αριθ. 140/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί διαπίστωσης της 
επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνικής υπο-
δομής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από τον Δήμο 
Ιλίου: 1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυ-
μάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλ-
λόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς 
σκοπούς, και 2. Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύ-
ματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί 
παιδικοί σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών 
εξοχών, (περ. 9 και 10 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του 
Ν. 3852/2010).

6) Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06-02-2015 και τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014.

7) Τις διατάξεις του αρ. 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση. Αποκατάσταση των αδικιών και άλλες διατάξεις», 
αποφασίζουμε:

Την δημοσίευση της υπ’ αριθ.140/2016 απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί διαπίστω-
σης της επάρκειας του προσωπικού και της υλικοτεχνι-
κής υποδομής για την άσκηση των αρμοδιοτήτων από 
τον Δήμο Ιλίου:

1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμά-
των παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλ-
λόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς 
σκοπούς (περ. 9 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/
2010), και

2. Άσκηση ελέγχου και εποπτείας στα ιδρύματα παι-
δικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί 
σταθμοί) και η ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών, 
(περ. 10 της παρ. 3Β του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010).

Η ισχύς της απόφασης ξεκινά από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

 Αριθ. 2548 Π.Ε. (2)
Απόφαση για την προστασία και τη σύνταξη Κα-
νονισμού λειτουργίας της νήσου «Χρυσής» Δή-
μου Ιεράπετρας Κρήτης. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) «περί προ-

στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 

της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3208/
2003 (ΦΕΚ 303/Α/24.12.2003) «περί προστασίας των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν 
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρ-
θρα 2, 5 παρ. 1, 16, 19 παρ. 5 και 48 παρ. 4 αυτού.

2. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986) «για την 
προστασία του περιβάλλοντος» και ιδιαίτερα τα άρθρα 
18 και 20 αυτού όπως έχει τροποποιηθεί.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 Ν. 4257/2014.
4. Την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του Ν. 2040/1992 

(ΦΕΚ 70/Α/23.4.1992) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας 
του και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/30.5.1997) «Περί Διοί-
κησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» και ιδιαίτερα τα άρθρα 1 και 6 αυτού.

6. Το Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/22.10.1998) και ιδιαί-
τερα το άρθρο 1 αυτού.

7. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 80 και 286 του Ν.δ. 86/
1969 «περί Δασικού Κώδικα», όπως αντικαταστάθηκαν 
με τα άρθρα 5, 6 και 15 του Ν.δ. 996/1971 «περί αντι-
καταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του 
Ν.δ. 86/1969 κ.λπ.».

8. Το Π.δ. 67/1981 «Περί προστασίας της αυτοφυούς 
χλωρίδος και αγρίας πανίδος και καθορισμού διαδικα-
σίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών».

9. Το Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και συμπλη-
ρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969».

10. Το Ν. 2637/1998 «περί σύστασης οργανισμού πι-
στοποίησης λογαριασμών κ.λπ. και άλλες διατάξεις».

11. Την υπουργική απόφαση Φ3124456/1834/Π.Ε./
5-5-1976 (ΦΕΚ 699/Β/23-9-1976), με την οποία η νήσος 
Χρυσή έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος.

12. Το Ν. 3028/2002 «περί προστασίας των αρχαιοτή-
των και εν γένει τη πολιτιστικής κληρονομιάς» και συ-
γκεκριμένα τα άρθρα 10, 13, 15 και 56.

13. Το Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού-παραλίας και άλλες 
διατάξεις» και συγκεκριμένα τα άρθρα 13 και 14.

14. Την 1038460/2439/Β0010/15-04-2009 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 792/Β/29-4-2009) «Απευθείας 
παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής 
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης 
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού».

15. Το Ν. 4014/2012 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περι-
βαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, 
ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία πε-
ριβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

16. Την υπουργική απόφαση 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/
13-01-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορί-
ες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/2012
(ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011)».
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17. Το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) «Ποινι-
κή προστασία του Περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής».

18. Το Π.δ. 148/2009 (ΦΕΚ 190/Α/29-09-2009) «Περι-
βαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατά-
σταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

19. Την υπουργική απόφαση 9597/12-9-1970 (ΦΕΚ 666/
Β/23-9-1970), με την οποία η νήσος Χρυσή έχει κηρυχθεί 
ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

20. Την υπουργική απόφαση 166135/13-9-1983
(ΦΕΚ 562/Δ/1983), με την οποία η νήσος Χρυσή αποτελεί 
καταφύγιο άγριας ζωής.

21. Την υπ' αριθ. 2576/08-10-2001 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ. 
(ΦΕΚ 896/Δ/22-10-2001), με την οποία η νήσος Χρυσή 
έχει χαρακτηριστεί αναδασωτέα.

22. Την υπ’ αριθ. 176958/5671/27.7.1985 διαταγή του 
Υπ. Γεωργίας «Κανονισμοί λειτουργίας χώρων αναψυ-
χής, αισθητικών δασών και διατηρητέων μνημείων της 
φύσης».

23. Την 33318/3028/28-12-1998 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98) «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικο-
τόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας», σύμφωνα με την οποία η Νήσος Χρυσή 
έχει ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο «Natura 
2000», με κωδικό GR 43200003 και τίτλο «Νήσος Χρυσή».

24. Την 8353/276/Ε103 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012) κοινή 
υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρω-
ση της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για 
τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οι-
κοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με την 
Οδηγία 79/409/ΕΟΚ...» (Β΄ 1495), σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ «Για την διατήρηση 
των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και 
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

25. Την υπ’ αριθ. 66102/970/23.2.1995 απόφαση του 
Υπουργού Γεωργίας «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
την δημιουργία χώρων διημέρευσης και υπαίθριας ανα-
ψυχής στα δάση και τις δασικές εκτάσεις της χώρας» και 
ιδιαίτερα τα άρθρα 3, 4 και 5 (170/Β/1995).

26. Την 50910/2727/03 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1909/Β/22.12.2003) άρθρα 7 και 8 «Μέτρα και όροι 
για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων κ.λπ.», όπως ισχύει.

27. Την 114218/1997 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 1016/Β/17.11.1997) περί της «κατάρτισης πλαισίου 
προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων».

28. Την Υγειονομική διάταξη ΑΒ 8577/1983 όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε-τροποποιήθηκε με την 8405/92 όμοια, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 3 ΑΝ 2520/1940 όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 21 παρ. 3 Ν. 3904,

29. Την υπ’ αριθ. 3131/1-7-1997 (ΦΕΚ 1136/Β/22-12-1997)
απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκρι-
ση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 17 "Για τις 
Λεμβουχικές εργασίες"».

30. Το Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/19-12-2001) «Αιγιαλός 
και άλλες διατάξεις».

31. Το Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄ 229) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

32. Το Π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ Α΄ 242) «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κρήτης».

33. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδιαίτερα το άρθρο 280 
αυτού.

34. Τις διατάξεις του άρθρου 12 Ν. 2160/19-7-1993 
ΦΕΚ 118 Α’ (περί απαγορεύσεως εγκαταστάσεως σκηνών 
κ.λπ. σε αιγιαλούς, παραλίες κ.α.).

35. Την ανάγκη προστασίας και ορθολογικής διαχεί-
ρισης της νήσου «Χρυσής» Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

Για την προστασία και λειτουργία της νήσου Χρυσής 
ή Γαϊδουρονήσι, περιφέρειας Δήμου Ιεράπετρας Κρήτης 
τα εξής:

1. Η αποβίβαση και επιβίβαση στο νησί επιτρέπεται 
μόνο από τη θέση «Βουγιού μάτι» (σημ. η οποία πρό-
κειται να σημανθεί).

2. Ως χώρο παραμονής και ανάπαυσης, ορίζεται το 
τμήμα που θα παραχωρηθεί από τη Δ/νση Δασών Λα-
σιθίου ή την Κτηματική Υπηρεσία στο Δήμο Ιεράπετρας.

3. Η αποβίβαση στο νησί θα επιτρέπεται από την 1η 
Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου. Εξαιρείται το προσω-
πικό φύλαξης και άτομα ή ομάδες που πραγματοποιούν 
επιστημονική έρευνα κατόπιν ειδικής αδειοδότησης.

4. Η παραμονή στο νησί επιτρέπεται από την ανατολή 
μέχρι τη δύση του ήλιου.

Δεν επιτρέπεται:
1. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή και η δια-

νυκτέρευση σε όλη την έκταση της προστατευόμενης 
νήσου Χρυσής. Εξαιρείται το προσωπικό φύλαξης και 
άτομα ή ομάδες που πραγματοποιούν επιστημονική 
έρευνα κατόπιν ειδικής αδειοδότησης.

2. Η προσπέλαση στους χώρους όπου ενδέχεται να 
απαγορευτεί από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου για 
λόγους που έχουν να κάνουν με την προστασία των 
επισκεπτών, του οικοσυστήματος, της χλωρίδας και της 
πανίδας.

3. Η προσπέλαση των χώρων δασικής αναψυχής στο 
προστατευόμενο τμήμα (σημ. το οποίο πρόκειται να 
οριοθετηθεί και να σημανθεί) των αμμοθινών με είδη 
Juniperus spp. επιτρέπεται μόνο δια μέσου των διαμορ-
φωμένων μονοπατιών (σημ. τα οποία πρόκειται να ση-
μανθούν με σαφήνεια επί του εδάφους), ενώ η προσπέ-
λαση στο νησί θα γίνεται μόνο μέσω των υφιστάμενων 
παλαιότερα διανοιγμένων μονοπατιών (έως τριών).

4. Η παραμονή των επισκεπτών στην περιοχή των αμ-
μοθινών με είδη Juniperus spp και η με οποιονδήποτε 
τρόπο φθορά των οικοτόπων αυτών.

5. Η αυθαίρετη τοποθέτηση πλωτής ξύλινης προβλή-
τας για την αποβίβαση των επισκεπτών από θαλάσσης, 
καθώς και οιονδήποτε λιμενικό έργο πλην της προβλή-
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τας λιμενισμού των σκαφών των επισκεπτών στη θέση 
«Βουγιού το μάτι», μετά από έγκριση της Κτηματικής 
Υπηρεσίας του Δημοσίου σε εφαρμογή εγκεκριμένης 
μελέτης.

6. Η διοργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
οι οποίες δεν συνάδουν με την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, την οικολογία του τοπίου και το σεβασμό 
των αρχαιολογικών χώρων (π.χ. χρήση μεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων, επεμβάσεις οιανδήποτε μορφής κ.λπ.).

7. Ο μέγιστος αριθμός των επισκεπτών του χώρου ανα-
ψυχής, σε οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, να υπερβαίνει 
τους 1.000 και σε περίοδο αιχμής τους 1.500.

8. Η μεταφορά κοπτικών εργαλείων, η κοπή δέντρων 
και θάμνων, η εκρίζωση και η συλλογή φυτών (άγρια 
χλωρίδα) και σπόρων και γενικά η καταστροφή κάθε 
είδους φυσικής βλάστησης.

9. Η εισαγωγή και εγκατάσταση ξενικών με την περιοχή 
ειδών χλωρίδας και πανίδας.

10. Η εκσκαφή, συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος 
και ξύλων.

11. Το άναμμα φωτιάς γενικά και το κάπνισμα σε χώ-
ρους άλλους από τις θέσεις ανάπαυσης καθώς και η ρίψη 
αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων σε οποιοδήποτε ση-
μείο του χώρου.

12. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οιονδήποτε πινακίδων 
και σημάτων από τρίτους, πλην των αρμοδίων υπηρε-
σιών.

13. Η θήρα, η εκγύμναση σκύλων και η σύλληψη κάθε 
ζώου με οποιοδήποτε μέσο κατά τη διάρκεια του έτους.

14. Η εγκατάσταση κτηνοτροφικών και πτηνοτροφι-
κών μονάδων καθώς και η βοσκή κάθε ζώου.

15. Η προσέγγιση σε θέσεις διαβίωσης και αναπαρα-
γωγής πουλιών, η αφαίρεση ή καταστροφή φωλεών, 
αυγών ή νεοσσών των πουλιών και γενικά η ενόχληση 
και καταστροφή όλων των ειδών της άγριας πανίδας.

16. Η συλλογή κοχυλιών, οστράκων και λοιπών νεκρών 
ειδών της θαλάσσιας πανίδας, καθώς και η συλλογή αρ-
χαιολογικών ευρημάτων και απολιθωμάτων.

17. Η απόρριψη υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης και 
στερεών (σκουπιδιών) σε χώρους άλλους εκτός από τα 
δοχεία απορριμμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείρι-
ση και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα γίνεται με 
ευθύνη του Δήμου Ιεράπετρας και των εντεταλμένων 
του Υπηρεσιών.

18. Η ρύπανση των υδατικών πόρων και του ευρύτε-
ρου χώρου γενικά.

19. Η μεταφορά υλικών για οικοδομικές εργασίες.
20. Η μεταφορά παντός ζώου (σκύλων, γάτων κ.λπ.).
21. Οι εκχερσώσεις.
22. Οι επιχωματώσεις
23. Οι ιχθυοκαλλιέργειες.
24. Οι αμμοληψίες, εκτός εάν από ειδική μελέτη προ-

κύπτει ότι σχετίζονται με τη διαχείριση του υγροτόπου.
25. Η συλλογή αμφιβίων.
26. Οι παρεμβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρο-

λογικού καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων των γεω-
τρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός εάν αποσκο-
πούν στη διατήρηση του υγροτόπου.

27. Οι παρεμβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο.
28. Η καταστροφή των φυτοφραχτών.

29. Οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα.
30. Η κατά οποιοδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων 

επισκεπτών.
31. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς 

και η μεταφορά δειγμάτων και ορυκτών.
32. Η μεταφορά και κυκλοφορία πάσης φύσεως μη-

χανοκίνητων οχημάτων στο νησί, εκτός από ένα όχημα 
(τετρακίνητο, τύπου γουρούνα) του Δήμου Ιεράπετρας, 
για την αποκομιδή απορριμμάτων αλλά και για τη με-
τακίνηση ατόμων που χρήζουν ιατρικής βοήθειας, κα-
θώς και ένα όχημα (τετρακίνητο, τύπου γουρούνα) της
Δ/νσης Δασών Λασιθίου για της ανάγκες φύλαξης και 
προστασίας της νήσου.

33. Η εξορυκτική δραστηριότητα καθώς και η έρευνα 
για εξόρυξη.

34. Η πώληση τροφίμων και αναψυκτικών, εκτός εκεί-
νων του αναψυκτηρίου του Δήμου Ιεράπετρας που νό-
μιμα επιτρέπονται.

35. Η ένταξη της νήσου «Χρυσής» σε πολεοδομικό ή 
ρυμοτομικό σχεδιασμό.

36. Η οποιαδήποτε εργασία ή δημιουργία εγκαταστά-
σεων χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το Υπουργείο 
Πολιτισμού, ενώ κρίνεται απαραίτητη η πρόβλεψη για 
σύστημα δασοπυρόσβεσης.

37. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται συγκεκριμένες δρα-
στηριότητες όπως η συλλογή φυτών, η σύλληψη ειδών 
άγριας πανίδας, κ.λπ., για ερευνητικούς σκοπούς μετά 
από ειδική αδειοδότηση της Δασικής Υπηρεσίας. Επίσης 
επιτρέπεται η σύλληψη ειδών της άγριας πανίδας και η 
μεταφορά τους προς εμπλουτισμό άλλων κατάλληλων 
περιοχών, μόνον από την Δασική Υπηρεσία.

38. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται οι παρεμβάσεις που 
αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή και στη διαχείριση 
των υγροτόπων, στο πλαίσιο εφαρμογής εγκεκριμένων 
διαχειριστικών σχεδίων.

39. Για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώ-
ρων αιγιαλού και παραλίας που τελούν υπό καθεστώς 
ειδικής προστασίας (κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι, 
προστατευόμενες περιοχές, ευπαθή οικοσυστήματα, 
ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και πολιτιστικού ενδια-
φέροντος κ.τ.λ.) εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που 
διέπουν το καθεστώς αυτών και παραχωρούνται κατό-
πιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση 
Υπουργών.

40. Επιτρέπεται η λειτουργία, με ευθύνη του Δήμου 
Ιεράπετρας (ύστερα από προγραμματική σύμβαση),ενός 
οικίσκου προσαρμοσμένου στο περιβάλλον, στο χώρο 
Δασικής αναψυχής που θα οργανώσει η Δ/νση Δασών 
Λασιθίου για τις ανάγκες των επισκεπτών και του προ-
σωπικού και θα χρησιμοποιείται ως αναψυκτήριο, μη επι-
τρεπόμενης της λειτουργίας του μετά τη δύση του ηλίου.

Το αναψυκτήριο θα κατασκευαστεί μετά από αδειο-
δότηση τόσο της χωροθέτησης του όσο και του μορ-
φολογικού σχεδιασμού του από το Δήμο Ιεράπετρας. 
Το συγκεκριμένο αναψυκτήριο θα πρέπει να είναι εναρ-
μονισμένο με το περιβάλλον, να μην προσβάλλει την 
αισθητική και ακουστική του χώρου και να πωλούνται 
τα εντελώς απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των επι-
σκεπτών (νερό, χυμούς, πρόχειρα εδέσματα, τοπικά 
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προϊόντα, το εντελώς αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό, 
κ.λπ.),στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας. Επίσης, θα 
πρέπει να μην ρυπαίνει και να μην προκαλεί οχλήσεις 
προς τους επισκέπτες. Για την ενεργειακή κάλυψη του 
οικίσκου αυτού θα επιδιωχθεί η χρήση συστημάτων που 
αξιοποιούν την ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια.

Στη κατασκευή του παραπάνω οικίσκου (αναψυκτηρί-
ου), θα προβλεφτεί και η δυνατότητα της διαμονής του 
προσωπικού του, καθώς και των Δασοφυλάκων για την 
προστασία και φύλαξη του νησιού.

41. Για τους παραβάτες της απόφασης αυτής έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.δ. 86/69, των Π.δ. 67/1981 
και 996/1997, του Ν. 998/1979, του Ν. 1650/1986 και γε-
νικά οι ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και 
της νομοθεσίας για την προστασία και διαχείριση του φυ-
σικού περιβάλλοντος, του Ν. 3028/2002, του 3208/2003, 
του Ν. 2971/2001, και των ισχυουσών κατά περίπτωση 
Αρχαιολογικών, Αστυνομικών, Λιμενικών διατάξεων και 
νόμων καθώς και εκείνων της Κτηματικής Υπηρεσίας 
του Δημοσίου, του ΥΠΕΧΩ, της Δ/νσης Υδάτων και του 
Δήμου Ιεράπετρας.

42. Αρμόδια Δασική Αρχή για χρήσιμες πληροφορίες 
είναι η Δ/νση Δασών Λασιθίου (τηλ. 2841082490).

43. Η τήρηση των ανωτέρω ανατίθεται στη Δασική 
υπηρεσία, στον Κυνηγετικό Σύλλογο Ιεράπετρας, στην 
Α.΄Κ.Ο.Κ. και Δωδεκανήσου, στην Αστυνομία, στο Λιμε-
ναρχείο, στην Αρχαιολογική υπηρεσία, στην Κτηματική 
Υπηρεσία του Δημοσίου, στην ΥΠΕΧΩ, στην Δ/νση Υδά-
των και στο Δήμο Ιεράπετρας.

44. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Καταργείται η προηγούμενη απόφαση (ΦΕΚ 1678/Β/
2015) από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Άγιος Νικόλαος, 10 Μαρτίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ   

Ι

 (3) 
 Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρη-
σης «ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», οριστικοποί-
ηση του κόστους αυτής και έναρξη της παραγω-
γικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθ. οικ. 60445/736/Π04/5/00157/Ε/
Ν. 3299/04/Ε/11-5-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 
33825/451/16-3-2016 έκθεση ελέγχου του Π.Ο.Ε., το
Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004, το Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), το Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) 
και ειδικότερα τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 11 και την παρ. 
2 του άρθρου 16, το Π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011) και ει-
δικότερα την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρ-
θρου 9 και την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν. 4013/
2011 (ΦΕΚ 204/Β/15-9-2011) και το Ν. 4242/2014 (ΦΕΚ 50 Α/
28-02-2014), άρθρο 5, παρ. 2, ολοκληρώθηκε η επένδυ-

ση της ατομικής επιχείρησης «ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-
ΟΣ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό γεωργικής 
επιχείρησης βιολογικής γεωργίας στην Τ.Κ. Καλονερίου 
του Δήμου Βοΐου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των (182.510,00 €) εκατό ογδόντα δύο χιλιά-
δων πεντακοσίων δέκα ευρώ και το ενισχυόμενο στο 
ποσό των (182.510,00 €) εκατό ογδόντα δύο χιλιάδων 
πεντακοσίων δέκα ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
(82.129,50 €) ογδόντα δύο χιλιάδων εκατό είκοσι εννιά 
ευρώ και πενήντα λεπτών που αποτελεί ποσοστό 45% 
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των (100.380,50 €)
εκατό χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και πενήντα 
λεπτών, που αποτελεί ποσοστό 55 % του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
ορίζεται η 22-10-2015.

Η δυναμικότητα της γεωργικής επιχείρησης είναι 261,5 
στρέμματα βιολογικής καλλιέργειας.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) και την 
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του 
Π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο-
λοίπου της επιχορήγησης ποσού ογδόντα δύο χιλιάδων 
εκατό είκοσι εννιά ευρώ και πενήντα λεπτών 82.129,50.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ   

Ι

(4)  
 Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΣΜΑ-

ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΑΡΧΟ-

ΝΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ», οριστικοποίηση του 

κόστους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λει-

τουργίας. 

 Με την υπ’ αριθ. οικ. 60439/733/ΠΟ4/5/00069/Ε/
Ν. 3299/04/11-5-2016 απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Δυτικής Μακεδονίας και έχοντας υπόψη την υπ’ 
αριθ. 104262/1187/31-8-2015 έκθεση ελέγχου του 
Π.Ο.Ε., το Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α/23-12-2004, το 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010),το Ν. 3908/2011 
(ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) και ειδικότερα τις παρ. 4 και 5 του 
άρθρου 11 και την παρ. 2 του άρθρου 16, το Π.δ. 33 
(ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011) και ειδικότερα την παρ. 2 του 
άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 και την παρά-
γραφο 6 του άρθρου 18 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/
Β/15-9-2011), ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί-
ρησης «ΣΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ και ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. 
«ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ», που αναφέρεται 
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στη ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙ-
ΑΚΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* (ΑΑ΄ ΤΑΞΗΣ), ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 19 
ΚΛΙΝΩΝ, στη θέση ΠΗΧΕΩΝ 1 ΚΑΙ ΤΣΕΡΛΕΜΕ, ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΝΤΟΛΤΣΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, του Δήμου Καστοριάς της Περι-
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των (771.630,67 €) επτακοσίων εβδομήντα 
μία χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ και εξήντα επτά 
λεπτών και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
(385.815.34 €) τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων οκτα-
κοσίων δέκα πέντε ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών 
που αποτελεί ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους 
της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των (210.815,33 €)
διακοσίων δέκα χιλιάδων οκτακοσίων δέκα πέντε ευρώ 
και τριάντα τριών λεπτών, που αποτελεί ποσοστό 27,3 %
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού 175.000,00 €.
Δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας που αντιστοι-

χούν σε δύο (2) ΕΜΕ, όπως προβλέπεται στην απόφαση 
υπαγωγής, όπως ισχύει.

Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
ορίζεται η 20-7-2015.

Η εγκεκριμένη δυναμικότητα της ξενοδοχειακής μο-
νάδας είναι 19 κλίνες (9 δωμάτια).

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω-
μοδοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 16 του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) και την 
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 του 
Π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατό σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων εκατό εξήντα ένα ευρώ και είκοσι 
έξι λεπτών 144.161,26.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ   

Ι

(5)  
 Τροποποίηση της 3523/143/Π04/5/00055/Ε/
Ν. 3299/2004/15-1-2009 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που 
αφορά υπαγωγή επένδυσης στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Με την υπ’ αριθ. 55797/692/ΠΟ4/5/00055/Ε/ Ν. 3299/
04/11-5-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μα-
κεδονίας, και έχοντας υπόψη το Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/
Α/23-12-2004), το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), το 
Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) και ειδικότερα τις παρ. 
4 και 5 του άρθρου 11 και την παρ. 2 του άρθρου 16, το
Π.δ. 33 (ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011) και ειδικότερα την 
παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 3 του άρθρου 9 και 
την παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Ν. 4013/2011
(ΦΕΚ 204/Β/15-9-2011), εγκρίθηκε η τροποποίηση, της 

απόφασης 3523/143/Π04/5/00055/Ε/Ν. 3299/2004/
15-1-2009 (ΦΕΚ 84/τ.Β/23-01-2009), που αφορά υπαγω-
γή επένδυσης της εταιρείας «ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΤΡ. - ΦΩΤΙΑΔΟΥ 
ΕΛ. ΟΕ» με διακριτικό τίτλο «AROSIS» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στον εκσυγ-
χρονισμό της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής και στην 
επέκταση μονάδας διαλογής, συσκευασίας, αποθήκευ-
σης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, στο 5ο χλμ. της 
Ε.Ο. Καστοριάς - Νεστορίου του Δήμου Καστοριάς της 
Π.Ε. Καστοριάς, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου 
εκατόν είκοσι τριών χιλιάδων τριακοσίων δύο ευρώ και 
τριάντα οκτώ λεπτών (1.123.302,38) και ενισχυόμενου 
κόστους ενός εκατομμυρίου ενενήντα επτά χιλιάδων 
τριακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ (1.097.385,00), και ποσό 
επιχορήγησης τετρακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών 
(493.823,25), δηλαδή ποσοστό 45% του ενισχυόμενου 
κόστους.

Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού τριακοσίων 
είκοσι εννιά χιλιάδων διακοσίων δέκα πέντε ευρώ και 
πενήντα λεπτών (329.215,50).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 273 (6)
Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλη-
σης κατά τις Κυριακές και αργίες για τους υπαλ-
λήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του 
Ληξιαρχείου του Δήμου Ιλίου για το έτος 2016. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/07 

(ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του 
Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 τ. A΄) με τίτλο «Διοίκηση, οργά-
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α/2015).

5. Τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών του Δήμου.
6. Την υπ’ αριθ. 012/2016 Α.Δ.Σ. περί καθιερώσεως δια-

φορετικού ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών 
του Δήμου για το έτος 2016.

7. Την υπ’ αριθ. 7324/2798/2016 απόφαση της ασκού-
σας καθήκοντα Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Αττικής περί καθιερώσεως διαφορετικού ωρα-
ρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου.
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8. Το υπ’ αριθ. 1022/Β/13-04-2016 ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η ανωτέρω απόφαση, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας που παρέχεται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

πέραν της υποχρεωτικής ανά περίπτωση, τόσο για τους μονίμους όσο και για τους Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Ληξιαρχείου του Δήμου μας για το έτος 2016 ως 
κατωτέρω:

ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-
ΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡ. ΠΕΡΑΝ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤ’ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΟΡΙΟ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙ-
ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟ 22η ΩΡΑ 

ΕΩΣ 6η ΠΡΩΪΝΗ 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΡΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩ-
ΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(ΩΡΕΣ) 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ΩΡΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1 192
ΚΑ: 35.6012

ΠΟΣΟ: 
35.000,00 €

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2 384 - - -

Κ.Α.: 
10.6012.0001

ΠΟΣΟ: 
40.000,00 €

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ-
ΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡ. ΠΕΡΑΝ 
ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕ-
ΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤ’ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 

ΟΡΙΟ

ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙ-
ΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟ 22η ΩΡΑ 

ΕΩΣ 6η ΠΡΩΪΝΗ 
ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ 
ΠΡΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩ-
ΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(ΩΡΕΣ) 

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ 

ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΣΗ ΤΗΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
(ΩΡΕΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ 
ΠΙΣΤΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1 192
ΚΑ: 35.6022

ΠΟΣΟ:
3.000,00 €

ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ 2 384 - - -

Κ.Α.: 
10.6022.0001

ΠΟΣΟ: 
12.000,00 €

Η ονομαστική κατανομή των παραπάνω ωρών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το ανώτατο προβλεπόμενο όριο 
βάσει της κείμενης νομοθεσίας, καθώς και η κατανομή κατ’ είδος εργασίας (υπερωριακή απασχόληση Κυριακών και 
εξαιρέσιμων και η νυχτερινή απασχόληση προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας εργασίας), θα βεβαιώνεται κάθε 
μήνα από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ή του Τμήματος, ή του Γραφείου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ίλιον, 18 Απριλίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ   
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Αριθ. 19450 (7)
 Ένταξη μονίμου υπηρετούντος υπαλλήλου στην 

κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 18 και του άρθρου 

20 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 
2 παρ. 9 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10-8-2012 τ. Α΄), των 
άρθρων 29 και 79 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011
τ.  Α΄), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 
21 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/17-9-2013 τ. Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 68, παρ. 3, περ. 5 του
Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/11-2-2014 τ. Α΄) και του άρθρου 
55, παρ. 2 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/15-5-2014 τ. Α΄).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. αριθ. συ-
νεδρ. 2884/3-4-2014, για την διαδικασία ένταξης διοι-
κητικών υπαλλήλων που είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος σε θέσεις της κατηγορίας Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

4. Την από 1-3-2016 αίτηση ένταξης στην κατηγο-
ρία Ε.ΔΙ.Π. της Ιωάννας Βασιλειάδου, που υπηρετεί στο 
Ίδρυμα σε μόνιμη θέση του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, 
ΠΕ κατηγορίας, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού δι-
πλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνωστικά 
αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαι-
ολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος.

5. Την απόφαση του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχο-
λής για τον ορισμό Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για 
την ένταξη του μονίμου υπηρετούντος υπαλλήλου, στην 
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. (συνεδρίαση Κοσμητείας αριθ. 218/
16-3-2016).

6. Την από 28-3-2016 Εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής.

7. Την απόφαση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχο-
λής αριθ. 219/22-4-2016 για την ένταξη στην κατηγο-

ρία Ε.ΔΙ.Π. της Ιωάννας Βασιλειάδου, που υπηρετεί στο 
Ίδρυμα σε μόνιμη θέση του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, 
ΠΕ κατηγορίας, η οποία είναι κάτοχος διδακτορικού δι-
πλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο με τα γνωστι-
κά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος 
(έγγραφο της Κοσμητείας αριθ. πρωτ. 853/25-4-2016).

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά-
ταγμα που θα ρυθμίζει τη βαθμολογική και μισθολογι-
κή κατάσταση του Ε.ΔΙ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011.

9. Τις ανάγκες του Ιδρύματος.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 

δαπάνη, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Ιωάννας Βασιλειάδου του Λαζάρου, 

που υπηρετεί στο Ίδρυμα σε μόνιμη θέση του κλάδου 
ΠΕ Αρχαιολόγων, ΠΕ κατηγορίας, η οποία είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο 
με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Ιδρύματος, στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 79 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 και του άρθρου 68 
παρ. 3, περ. 5 του Ν. 4235/2014, διατηρώντας την κατά 
το χρόνο της ένταξής της και μέχρι την έκδοσή του κατά 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011 
προεδρικού διατάγματος, βαθμολογική και μισθολογική 
κατάσταση και την κατανομή της στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ιδρύματος, με 
γνωστικό αντικείμενο «Κλασσική Αρχαιολογία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Mαΐου 2016

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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