
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση ενιαίας 
Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήματα: 
Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης Γυμναστικής, 
Τραμπολίνου, Ακροβατικής Γυμναστικής, Γυμνα-
στικής για όλους και Αεροβικής Γυμναστικής Γ’ 
κατηγορίας, στην Αθήνα.

2 Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση ενιαίας 
Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήματα: 
Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης Γυμναστικής, 
Τραμπολίνου, Ακροβατικής Γυμναστικής, Γυμνα-
στικής για όλους και Αεροβικής Γυμναστικής Γ’ 
κατηγορίας, στην Θεσσαλονίκη.

3 Ένταξη ομογενών και αλλοδαπών αθλητών σε σω-
ματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ
και συμμετοχή τους σε Πρωταθλήματα και Αγώ-
νες Κυπέλλου.

4 Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου, λόγω 
πυρκαγιάς, στις θέσεις «ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, 
ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑ-
ΡΩΝΙΔΑ» του Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής.

5 Συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, 
Γραφείων - Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε 
Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας. 

6 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου 
Πέλλας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ 
ΤΕΑΣΠ/353331/19736/3274/2617 (1)
Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση ενιαίας 

Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήμα-

τα: Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης Γυμναστι-

κής, Τραμπολίνου, Ακροβατικής Γυμναστικής, Γυ-

μναστικής για όλους και Αεροβικής Γυμναστικής 

Γ’ κατηγορίας, στην Αθήνα.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22-4-2005).

β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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γ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28/08/2014) όπως τρο-
ποποιήθηκε με τους ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/13/05/2015) 
και 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/01/04/2016).

ε) Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/ 
5.11.2016).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ ΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β/11.11.2016).

3. Την απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμμα-
τέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΦΕΚ 4057/Β΄/16/12/2016).

4. Την απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυ-
πουργού» Κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς 
Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού. ΦΕΚ 901/Β΄/17/03/2017).

5. Το αριθμ. πρωτ: 133562/21-04-2016 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομο-
σπονδία Γυμναστικής. 

6. Τα με αριθμ. πρωτ. εισερχ: 182158/06-06-2016, 
197423/15-06-2016 και 253020/29-07-2016 έγγραφα 
της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

7. Το αριθμ. πρωτ:323976/11-8-2017 έγγραφο της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας Γυμναστικής προς την Γ.Γ.Α.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

9. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στο άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/309985/21756/2971/2225/23-9-2016 
(ΦΕΚ 3178/Β΄/4-10-2016) απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική 
ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της ενιαίας 
Σχολής Προπονητών Γ’ Κατηγορίας, για τα αθλήμα-
τα: Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής, 
Ακροβατικής Γυμναστικής, Τραμπολίνου, Γυμναστικής 
για όλους και Αεροβικής Γυμναστικής», που θα λει-
τουργήσει στην Αθήνα αντίστοιχα, η οποία ορίζεται 
στις 31/10/2018. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως 
έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ 
ΤΕΑΣΠ/353280/19730/3273/2616 (2)
Τροποποίηση απόφασης για την ίδρυση ενιαίας 

Σχολής Προπονητών Γυμναστικής στα αθλήμα-

τα: Ρυθμικής Γυμναστικής, Ενόργανης Γυμναστι-

κής, Τραμπολίνου, Ακροβατικής Γυμναστικής, Γυ-

μναστικής για όλους και Αεροβικής Γυμναστικής 

Γ’ κατηγορίας, στην Θεσσαλονίκη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α)Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α΄/22-4-2005).

β) Του άρθρου 136 παρ. 6 του ν. 2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 
121), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ. 2 του 
ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, 
ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού 
του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις».

γ) Του ν. 3861/09-07-2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις».

δ) Του π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28/08/2014) όπως τρο-
ποποιήθηκε με τους ν. 4326/2015 (ΦΕΚ 49/Α/13/05/2015) 
και 4373/2016 (ΦΕΚ 49/Α/01/04/2016).

ε)Του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α/5.11.2016).

2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ ΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Γεώργιο Βασι-
λειάδη» (ΦΕΚ 3672/Β/11.11.2016).

3. Την απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στο Γενικό Γραμμα-
τέα Αθλητισμού, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης 
Υποστήριξης Αθλητισμού, τους Προϊσταμένους Διευθύν-
σεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΦΕΚ 4057/Β΄/16/12/2016).

4. Την απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπο-
γραφής «Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυ-
πουργού» Κατά περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς 
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Πολιτισμού και Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελούς 
Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού. ΦΕΚ 901/Β΄/17/03/2017).

5. Το αριθμ. πρωτ: 133562/21-04-2016 έγγραφο του 
Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού προς την Ελληνική Ομο-
σπονδία Γυμναστικής.

6. Τα με αριθμ. πρωτ. εισερχ:182158/06-06-2016, 
197423/15-06-2016 και 253020/29-07-2016 έγγραφα 
της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

7. Το αριθμ. πρωτ: 323976/11-8-2017 έγγραφο της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας Γυμναστικής προς την Γ.Γ.Α.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

9. Τις υπάρχουσες ανάγκες σε προπονητικό δυναμικό 
στα άθλημα, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/
ΤΕΑΣΠ/309986/21757/2972/2226/23-9-2016 (ΦΕΚ 3178/
Β΄/4-10-2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του 
διαστήματος λειτουργίας της ενιαίας Σχολής Προπονη-
τών Γ’ Κατηγορίας, για τα αθλήματα: Ενόργανης Γυμνα-
στικής, Ρυθμικής Γυμναστικής, Ακροβατικής Γυμναστι-
κής, Τραμπολίνου, Γυμναστικής για όλους και Αεροβικής 
Γυμναστικής», που θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, η 
οποία ορίζεται στις 31/10/2018. Κατά τα λοιπά η απόφα-
ση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΑ/ 
ΤΥΣΜΑ/203403/11661/4229/1667 (3)
Ένταξη ομογενών και αλλοδαπών αθλητών σε 

σωματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚΒΟ-

ΝΤΟ και συμμετοχή τους σε Πρωταθλήματα και 

Αγώνες Κυπέλλου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κωδικοποίηση 

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα».

β. Του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

γ. Του π.δ. 70/22.09.2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

δ. Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/375614/9900/11-11-2016 
(ΦΕΚ 3672/Β/11-11-2016) απόφαση του Πρωθυπουργού 

και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού Γεώργιο Βασιλειάδη».

3. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/69303/ 
7879/211/21/6-3-2017 (ΦΕΚ 901/Β/17.3.2017) απόφα-
ση της Υπουργού και του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» ή «Με εντολή Υφυπουργού» κατά 
περίπτωση στους Γενικούς Γραμματείς Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Προϊσταμένους Γεν. Δ/νσεων, Δ/νσεων, Τμη-
μάτων και Αυτοτελούς Γραφείου της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

4. Την παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 «Ερα-
σιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 121 Α/17-6-1999).

5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1945/Θ.Χ./29-5-2017 έγγραφο 
της Ελλην. Ομοσπ. ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ».

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Υπήκοοι Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (εργαζό-
μενοι, φοιτητές κ.λπ.), δύνανται οι ίδιοι και τα μέλη των 
οικογενειών τους, να εγγράφονται στη δύναμη των Ελ-
ληνικών αθλητικών σωματείων της ΕΛ.Ο.Τ. και να συμμε-
τέχουν στους πάσης φύσεως αγώνες και πρωταθλήματα.

2. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η συμμετοχή ενός αθλητή 
Ταεκβοντό αλλοδαπής υπηκοότητας εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από κάθε σωματείο της Ελληνικής Ομοσπονδίας 
ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ στα Ελληνικά Διασυλλογικά Πρωταθλήματα 
και Αγώνες Κυπέλλου.

3. Όλοι οι ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα να αγωνι-
στούν με την Εθνική ομάδα.

4. Οι όροι και προϋποθέσεις εγγραφής ομογενών και 
αλλοδαπών αθλητών στη δύναμη σωματείου της Ελ-
ληνικής Ομοσπονδίας ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ καθορίζονται από 
τον Κανονισμό Εγγραφών και Μετεγγραφών της ΕΛ.Ο.Τ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

Με εντολή Υφυπουργού 
Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

Ι

Αριθμ. 11929 (4)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου, λόγω 
πυρκαγιάς, στις θέσεις «ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡ-
ΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, 
ΣΑΡΩΝΙΔΑ» του Δήμου Σαρωνικού Ν. Αττικής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ/τος 

86/1969, όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικατα-
στάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών του ν.δ/
τος 86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός».
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2. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του ν.δ/τος 86/1969 
«περί Δασικού Κωδικός «(άρθρα 251, 252, 254, 256, 
258, 259 και 261), του ν.δ/τος 996/1971 (άρθρο 11), του 
ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), καθώς και τις διατάξεις του 
ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).

3. Την αριθ. 85352/3697/19.7.1993 εγκύκλιο της Δι-
εύθυνσης Αισθητικών δασών - δρυμών και θήρας ΥΑ.Α. 
και Τ.

4. Την αριθ. 78006/2538/1.7.1994 εγκύκλιο της ιδίας 
ως άνω Διεύθυνσης.

5. Του άρθρου 280 του ν. 3852/4-6-2010 «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης «(ΦΕΚ 87/Α 
77.6.2010).

6. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/A΄/13.7.2010) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος 135/23-12-2010 «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης».

8. Την αριθ. 15869/15.5.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διο-
ρίσθηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017).

9. Την αριθ. 2503/67431/10.8.2017 πρόταση του Δα-
σαρχείου Λαυρίου, με την οποία προτείνεται η εν θέματι 
απαγόρευση, λόγω πυρκαγιάς, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων 
για τρία (3) έτη μέχρι και στις 8.8.2020 σε ολόκληρη την 
καμένη έκταση, μετά των περιφερειακών της μη καμέ-
νων τμημάτων, συνολικού εμβαδού «9.894 στρ.» εννέα 
χιλιάδων και οκτακοσίων ενενήντα τεσσάρων στρεμ-
μάτων στις θέσεις «ΚΤΗΜΑ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ, ΠΥΡΓΑΚΙ 
ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΣΚΟΡΔΙ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ» του Δή-
μου Σαρωνικού, Ν. Αττικής, όπως η έκταση αυτή περι-

κλείεται από την συνεχή με μπλε χρωματισμό γραμμή, 
υπό τα στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 57, 58. 1) και εμφαίνεται 
στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφαση απόσπα-
σμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 και η οποία οριοθε-
τείται ως εξής:

«Τα όρια της προς απαγόρευση περιοχής άρχονται 
από την κεντρική Λεωφόρο Αναβύσσου - Καλυβιών, 
στο ύψος της Φοινικιάς, την οποία ακολουθούν προς 
νότο μέχρι που γίνεται Λεωφόρος Καραμανλή, στο ύψος 
του Αγίου Παντελεήμονα. Κατόπιν τα όρια στρέφονται 
δυτικά και νοτίως ακολουθούν την οδό Αγίου Διονυσίου, 
κατόπιν τον χωματόδρομο προς παλαιό σκουπιδότο-
πο και ακολούθως ανώνυμο ρέμα το οποίο ακολουθεί 
έκτοτε και αποτελεί το νότιο όριο της προς απαγόρευση 
περιοχής. Τα όρια ακολουθούν προς δυσμάς το ρεύμα 
το οποίο τέμνει το όρος Όλυμπος, νοτίως της κορυφής 
Σκόρδι μέχρι που συναντούν την οδό Γαλαναίων, την 
οποία ακολουθούν στρεφόμενα προς βορά μέχρι που 
συναντούν την λεωφ. Αθηνών - Σουνίου. Στην συνέχεια 
τα όρια ακολουθούν την λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, 
από την οποία στρέφονται ανατολικά μετά το πέρας του 
λόφου θέρμη σε οδό Σοφούλη και ανώνυμο χωματό-
δρομο, τον οποίο ακολουθούν μέχρι που συναντούν την 
λεωφόρο Αναβύσσου όπου άρχισαν.

Με την παρούσα απόφαση, δεν θίγεται οποιοδήποτε 
άλλη γενική απαγόρευση θήρας στην περιοχή καθ’ όλη 
τη διάρκεια ισχύος της, καθώς και οι γενικότερες διατάξεις 
του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που έχουν εφαρμο-
γή εντός της ανωτέρω περιγραφόμενης εκτάσεως.

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημοσιο-
νομική δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
(σχ. άρθρο 90 π.δ. 63/2005).

Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας 
και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 
2017 - 2018.

Αγία Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2017

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 303408(4736) (5)
Συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, 

Γραφείων-Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας σε 

Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής 

Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κε-

ντρικής Μακεδονίας. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 38 και 56 του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση του Ο.Ε. Υ. 
που εγκρίθηκε με τις αριθμ. 81320+77909/01-12-2016 
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β΄/30.12.2016).

3. Την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./οικ. 1827/08-06-2016 απόφα-
ση «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεση τομέων 
ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 321/Υ.Ο.Δ.Δ./2016) 
όπως διορθώθηκε και ισχύει και την αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ./
οικ.642/20-02-2017 απόφαση «Παράταση θητείας Αντι-
περιφερειαρχών και ανάθεση τομέων ευθύνης σε όλους 
τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μα-
κεδονίας» (ΦΕΚ 102/Υ.Ο.Δ.Δ./2017).

4. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 169/16-02-2017 εισήγηση του 
Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας Θεοφάνη Παπά στην Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
«Συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, Γραφεί-
ων- Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας».

5. Την αριθμ. 04/20-03-2017 ομόφωνη απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας με την οποία εγκρίνει τη συγκρότηση Γραφείων 
Αγροτικής Οικονομίας, Γραφείων-Κτηνιατρείων και Γρα-
φείου Αλιείας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας., 
αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση Γραφείων Αγροτικής Οικονομίας, 
Γραφείων-Κτηνιατρείων και Γραφείου Αλιείας τα οποία 
θα υπάγονται σε Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, ως κατωτέρω:

Α. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης συγκροτούνται 
και υπάγονται:

1. Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας:
• Βασιλικών
• Επανομής
• Ζαγκλιβερίου
• Ιωνίας
• Χαλάστρας
• Χαλκηδόνας
• Λαγκαδά
2. Γραφείο Αλιείας
• Λαγκαδά

Β. Στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενό-
τητας Θεσσαλονίκης συγκροτούνται και υπάγονται:

Γραφεία - Κτηνιατρεία
• Βασιλικών
• Λαγκαδά
• Λαγκαδικίων
• Σίνδου
• Μαλγάρων
• Πενταλόφου
• Σοχού
• Χαλκηδόνας
Γ. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας συγκροτούνται 
και υπάγονται:

1. Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας:
• Νάουσας
• Αλεξάνδρειας
2. Γραφεία - Κτηνιατρεία:
• Βέροιας
• Αλεξάνδρειας
Δ. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς συγκροτούνται 
και υπάγονται:

1. Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας:
• Πολυκάστρου
• Γουμένισσας
2. Γραφείο - Κτηνιατρείο:
• Αξιούπολης
Ε. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας συγκροτούνται 
και υπάγονται:

1. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας:
• Αριδαίας
2. Γραφεία - Κτηνιατρεία:
• Αριδαίας
• Γιαννιτσών
• Δροσερού
• Έδεσσας
• Κρύας Βρύσης
• Σκύδρας
• Φούστανης
ΣΤ. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-

τρικής Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, συγκροτούνται 
και υπάγονται:

1. Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας:
• Νιγρίτας
• Ηράκλειας
• Σιδηροκάστρου
2. Γραφεία- Κτηνιατρεία:
• Νιγρίτας
• Νέας Ζίχνης
• Σιδηροκάστρου
• Ροδόπολης
• Ηράκλειας
• Σερρών
Ζ. Στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, συγκροτούνται 
και υπάγονται:
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1. Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας:
• Ιερισσού
• Νικήτης
• Νέων Μουδανιών
2. Γραφεία- Κτηνιατρεία:
• Αρναίας
• Γαλάτιστας
• Ιερισσού
• Νέων Μουδανιών
• Νικήτης
• Πολυγύρου
• Συκιάς
1. Τα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερεια-

κών Ενοτήτων θα ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες 
σε θέματα γεωργίας και κτηνοτροφίας:

• Έκδοση βεβαιώσεων καταλληλότητας χωραφιών για 
γεωργική αξιοποίηση.

• Έκδοση βεβαιώσεων σε αμπελουργούς για την από-
σταξη στέμφυλων, κατόπιν ελέγχου των δηλώσεων εσο-
δείας σταφυλιών.

• Έκδοση βεβαιώσεων σε παραγωγούς για τις εκτά-
σεις που καλλιεργούν, προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθούν για την έκδοση αδειών άσκησης υπαίθριου 
εμπορίου.

• Λήψη δειγμάτων για αναλύσεις εδαφών.
• Επιτόπιους έλεγχους που αφορούν στο μελισσοκο-

μικό Μητρώο.
• Επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στο ελαιοκομικό 

Μητρώο.
• Επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στο αμπελουργικό 

Μητρώο.
• Υλοποίηση προγράμματος ΔΙΓΕΛΠ (RICA), συγκέ-

ντρωση, επεξεργασία και εισαγωγή οικονομοτεχνικών 
στοιχείων στην εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ.

• Συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων επί θεμάτων 
γεωργίας και κτηνοτροφίας.

• Συγκέντρωση αιτήσεων - ενστάσεων για τα προγράμ-
ματα που υλοποιούνται από την ΔΑΟΑΛ ΜΕΘ.

• Εργασίες Εφαρμογών Γεωργικής Ανάπτυξης, Ενη-
μέρωσης και Παροχής Υπηρεσιών, όπως υφίστανται ή 
προκύπτουν από εντολές του ΥπΑΑΤ και της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας.

2. Τα Γραφεία - Κτηνιατρεία των Περιφερειακών Ενο-
τήτων θα ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες σε κτη-
νιατρικά θέματα:

• Εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού 
κεφαλαίου

• Κρεοσκοπικό έλεγχο σε σφαγεία
• Παραλαβή αιτήσεων και χορήγηση βεβαιώσεων σε 

κτηνοτρόφους
• Χορήγηση υγειονομικών πιστοποιητικών για τη με-

τακίνηση ζώων
• Καταγραφή μεταβολών (γεννήσεις, θάνατοι, αγορα-

πωλησίες ζώων) στο ΟΠΣ της Κτηνιατρικής
• Ελέγχους για την ευζωία των ζώων στις εκτροφές και 

κατά τη μεταφορά τους και επιπλέον:
• Έκδοση Υγειονομικών Πιστοποιητικών διακίνησης 

των ζώων προς σφαγή ή πώληση, του ελέγχου της 

κατάστασης της υγείας τους και των πληροφοριών τρο-
φικής αλυσίδας.

• Εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και ευζωίας 
ζώων - πτηνών, στις εκτροφές βοοειδών, χοιροειδών, 
ωοτόκων ορνίθων, ορνίθων κρεοπαραγωγής.

• Έγγραφα για διενέργεια ελέγχου της εκτέλεσης των 
λοιπών προγραμμάτων αντιμετώπισης ή εκρίζωσης 
ασθενειών ζώων μεταδιδόμενων σε ανθρώπους (ζωο-
ανθρωπονόσων) ή/και σε ζώα άλλου είδους και για την 
επιδημιολογική διερεύνηση αυτών.

• Διαβιβαστικά έγγραφα για την αποστολή των δι-
καιολογητικών για την ολοκλήρωση διαδικασιών 
των αποζημιώσεων και ενισχύσεων κτηνοτρόφων σε 
εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του Ζωικού Κε-
φαλαίου.

• Έλεγχο των εγκαταστάσεων παραγωγής γάλακτος 
(αμελκτηρίων), για την τήρηση των προδιαγραφών της 
ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος.

• Έλεγχο μεταφοράς - διάθεσης πουλερικών απόδοσης 
για εμπορία ως οικόσιτων.

• Αποστολή αιτημάτων για τη λήψη και άρση μέτρων 
για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου.

• Συγκέντρωση και αποστολή πάσης φύσεως στατιστι-
κών στοιχείων προς τη Δ/νση Κτηνιατρικής ΜΕΘ.

• Έγγραφα για διενέργεια ελέγχου της εφαρμογής των 
προγραμμάτων καταγραφής και σήμανσης βοοειδών, 
αιγοπροβάτων και χοίρων και των επιτόπιων ελέγχων 
(ΟΣΔΕ), της ευζωίας των ζώων, της τεχνητής σπερμα-
τέγχυσης και του συγχρονισμού οίστρου.

• Διαβιβαστικά έγγραφα αποστολής δειγμάτων 
προϊόντων και υλικών ζωικής προέλευσης και δειγμά-
των παθολογικού υλικού.

3. Το Γραφείο Αλιείας Λαγκαδά της Διεύθυνσης Αγρο-
τικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης θα ασκεί, τις ακόλουθες αρμοδιότητες 
σε θέματα αλιείας:

• Συμπλήρωση μεταβολών και τήρηση Μητρώου Αλι-
ευτικών Σκαφών Εσωτερικών Υδάτων.

• Συγκέντρωση μηνιαίων δελτίων στοιχείων παρα-
γωγής αλιέων εσωτερικών υδάτων και εισαγωγή στην 
ηλεκτρονική βάσης αυτών.

• Υποβολή αιτημάτων για τροποποίηση στοιχείων αλι-
ευτικών σκαφών εσωτερικών υδάτων.

• Έλεγχος - επόπτευση - φύλαξη των λιμνών στην πε-
ρίοδο απαγόρευσης της αλιείας για αναπαραγωγή των 
ψαριών.

• Επόπτευση της ερασιτεχνικής αλιείας στις λίμνες.
Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδο-
νίας ή του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης.

Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Περιφερειάρχης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ
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Αριθμ. απόφ. 207 (6)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου 

Πέλλας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης.

2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 
ν. 3584/2007.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/2007.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

(ΦΕΚ 176/Α΄/2015).
7. Την υπ’ αριθμ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016 Εγκύκλιο του 

Υπουργείου Οικονομικών.
8. Την ανάγκη καθιέρωσης υπερωριακής εργασί-

ας με αποζημίωση καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για την τήρηση των πρακτικών του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών (διευθέτηση θεμάτων του τμήματος 
διοικητικών υπηρεσιών στο οποίο δεν υπηρετεί κανένας 
υπάλληλος λόγω συνταξιοδότησης και μετάταξης των 
υπηρετούντων σε αυτό υπαλλήλων).

8. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την 
ως άνω απασχόληση θα αντιμετωπισθεί από τον ΚΑ.Ε. 
10-6012.002.

9. Την από 778/31-5-2007 βεβαίωση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας για την ύπαρξη των πιστώσεων.

10. Τον ισχύοντα Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ
11. Τις κατηγορίες και τους κλάδους των υπηρετού-

ντων υπαλλήλων, αποφασίζει:
1. Καθιερώνουμε υπερωριακή απογευματινή εργα-

σία έως εκατόν είκοσι ώρες ανά υπάλληλο ανά εξάμη-
νο κατά το χρονικό διάστημα έως 31/12/2017 χωρίς να 
υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των (2) εξαμή-
νων μέσα στο έτος για την τήρηση των πρακτικών, των 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
και για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (διευθέτη-
ση θεμάτων του τμήματος διοικητικών υπηρεσιών στο 
οποίο δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος), καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου με την προβλεπόμενη 
από το Νόμο αποζημίωση. Οι ώρες αφορούν απογευ-
ματινή εργασία έως την 22η ώρα και καθορίζονται για 
έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας, έναν 
(1) υπάλληλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και έναν (1) 
υπάλληλου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 
για το έτος 2017. Το σύνολο των ωρών καθορίζεται σε 
εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο ανά υπάλληλο.

Οι δαπάνες για την αποζημίωση πέραν του υποχρε-
ωτικού ωραρίου εργασίας του ανωτέρω προσωπικού 
θα καλυφθεί από τις κάτωθι αντίστοιχες εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017:

Κ.Α02.15.6012.001 (Αποζημίωση υπερωριακής εργα-
σίας για εξαιρέσιμες ημέρες, νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές) ποσού 3500,00 ευρώ, έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γιαννίτσα, 31 Μαΐου 2017

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΝΑΡΗΣ

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02034192809170008*
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