
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή επιτυχούσας από προστατευόμενους 
του Ν. 2643/1998 στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2 Δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας 
στη Β΄ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο.

3 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπόμε-
νων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακινού-
μενων προσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
ΝΠΔΔ, για το έτος 2016 και για κάθε επόμενο έτος».

4 Καθιέρωση βραδινής βάρδιας στην υπηρεσία κα-
θαριότητας (καδοπλυντήριο) του Δήμου Κιλελέρ 
Ν. Λάρισας.

5 Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Σαχτούρια -
Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη Δ. Αγίου Βασιλείου Π.Ε. 
Ρεθύμνου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 
1106486 ΕΞ2016/28-6-2016 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύ-
τηκε στο ΦΕΚ 2243/20.7.2016 (τεύχος Β΄).

7 Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της υπ’ 
αριθ. 56/01-08-2016 απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Περιβάλλον - Αθλητισμός -
Πολιτισμός Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3132/Β΄/29-09-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./ 99 /17500 (1)
  Κατανομή επιτυχούσας από προστατευόμενους 

του Ν. 2643/1998 στο Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 

οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).

2. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό 
των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής 
προσωπικού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 
254/Α΄/2013) και της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/310/οικ. 
34189/18-12-2013 (ΦΕΚ 3253/Β΄/ 2013) απόφασης του 
τότε Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την υπ’ αριθμ. Υ21/06-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Χριστόφορο Βερναρδάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄/2015).

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου κλάδου ΔΕ Διοικη-
τικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του 
Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/2013) και της υπ’ αριθμ. 
ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.Ι/310/οικ. 34189/18-12-2013 Υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 3253/Β΄/2013), στην Υπηρεσία Ασύλου 
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης ως επιτυχούσας του Ν. 2643/1998 της Προ-
κήρυξης 14863/2008 της Περιφερειακής Δ/νσης Αττικής 
και Νήσων του ΟΑΕΔ (ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. 174424/Δ2 (2)
Δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας 

στη Β΄ ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του 

Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2. Την με αρ. πρωτ. 93381/Δ2/07-06-2016 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 1640) με την οποία καθορίζεται το ωρολό-
γιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ' τάξεων του 
Ημερησίου Γυμνασίου, όπως τροποποιήθηκε με την με 
αρ. πρωτ. 121072/Δ2/22-07-2016 υπουργική απόφαση. 
(Β΄ 2449).

3. Το Προεδρικό διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις της παρ. 3, περ. α του άρθρου 2 του 
Ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

6. Την με αριθμ. 38/22-09-2016 Πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου διδάσκονται ως 
Β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική ή την Ιταλική 
γλώσσα (παράλληλη διδασκαλία).

Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμή-
ματος παράλληλης διδασκαλίας στη Β΄ ξένη γλώσσα εί-
ναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της 
ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός 
μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση 
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία 
γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα 
Β΄ ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 
στο σχολείο.

Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της 
τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθη-
τών για τη δημιουργία τμήματος Β΄ ξένης γλώσσας, με 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα 
Β΄ ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί 
στο σχολείο

2) Η επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ 
τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και 
στις επόμενες τάξεις. Οι μαθητές της Α΄ τάξης έχουν δι-
καίωμα να αλλάξουν την προτίμηση τους για τη Β΄ ξένη 
γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού 
έτους.

3) Στη Β΄ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε 
τμήματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατα-
νομή των μαθητών σε τμήματα Β΄ ξένης γλώσσας 
καθορίζεται με βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθ-
μητικά στοιχεία της παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο 
λειτουργεί ένα τμήμα για την κάθε Β΄ ξένη γλώσσα. Τα 
τμήματα συμπτύσσονται και διαχωρίζονται ακολουθώ-
ντας τα ανώτερα όρια, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 
129818/Γ2/16-09-2013 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β΄ 2451) και δημιουργείται τμήμα για τη Β΄ ξένη γλώσ-
σα από τους μαθητές όλων των τμημάτων της ίδιας 
τάξης.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός 
των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τμήματα 
της τάξης είναι δυνατόν να διαμορφώνονται σύμφω-
να με την επιλογή των μαθητών στη Β΄ ξένη γλώσσα 
με αλφαβητική σειρά και δημιουργούνται τμήματα 
τάξης με μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια Β΄ ξένη 
γλώσσα, τα οποία πρέπει να είναι αριθμητικά περίπου 
ισοδύναμα.

Η με αρ. πρωτ. 137429/Γ2/02-09-2014 υπουργική από-
φαση (Β΄ 2406) καταργείται.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2016-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 4077 (3)
Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρε-

πόμενων κατ' έτος ημερών εκτός έδρας των με-

τακινούμενων προσώπων της Επιτροπής Κεφα-

λαιαγοράς ΝΠΔΔ, για το έτος 2016 και για κάθε 

επόμενο έτος». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Υποπαραγράφου 

Δ.9 «Δαπάνες μετακινουμένων εντός και εκτός επι-
κράτειας» του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄/94/
14.8.2015).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ-
νητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

3. Το υπ’ αριθμ. 3441/08-09-2016 έγγραφο της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς.

4. Την υπ’ αριθμ Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρω-
τή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλαράκη» (ΦΕΚ 
2168/Β).

5. Το Προεδρικό διάταγμα αριθμ. 73/2015, (ΦΕΚ Α΄116) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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6. Το γεγονός ότι η ετήσια δαπάνη για το έτος 2016 που 
προκαλείται με την απόφαση αυτή θα βαρύνει συνολικά 
τους ΚΑΕ 0711, 0715, 0721, 0771, 0772, 0775, 0731, 0732, 
0741, 0781, 0782, 0783 με το ποσό των €255.000,00 και 
έχει ήδη εγκριθεί με την 2/56029/ΔΠΔΑ απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ: 7ΞΣΑΗ-ΔΜΧ). Για τα επό-
μενα έτη θα εγγράφονται οι αντίστοιχες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζεται το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των μετακινούμενων 
προσώπων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ κατ' 
έτος για το 2016 και για κάθε επόμενο έτος ως εξής:

σε 60 (εξήντα) ημέρες για τον Πρόεδρο, τον Α Αντιπρό-
εδρο, τον Β Αντιπρόεδρο, το Γενικό Διευθυντή, το ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό και των δικηγόρων με έμμισθη 
εντολή, σε 30 (τριάντα) ημέρες για όλους τους κλάδους 
των κατηγοριών Π Ε και TE των δημοσίων υπαλλήλων, 
σε 10 (δέκα) ημέρες για το λοιπό προσωπικό.

Οι μέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί από 1-1-2016 μέχρι τη δημοσίευση της 
παρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας 
που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 13900/175566 (4)
Καθιέρωση Βραδινής βάρδιας στην υπηρεσία κα-

θαριότητας (καδοπλυντήριο) του Δήμου Κιλελέρ 

Ν. Λάρισας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ-

ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ. 1 του Ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας» (ΦΕΚ 231/Α΄/2010).

4. Την Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέ-
ων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας -Φ.Ε.Κ 
24 Α΄».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 93).

6. Την υπ’ αριθμ: 242/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ Ν. Λάρισας σχετικά 

με την «Καθιέρωση βραδινής βάρδιας στην υπηρεσία 
καθαριότητας (καδοπλυντήριο) του Δήμου Κιλελέρ», 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε βραδινή βάρδια στην Υπηρεσία καθα-
ριότητας και συγκεκριμένα του προσωπικού του πλυ-
ντηρίου των κάδων απορριμμάτων του Δήμου Κιλελέρ 
λόγω του ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται 
τις βραδινές ώρες και η πλύση αυτών είναι αναγκαίο να 
γίνεται αμέσως αποφεύγοντας έτσι τους κινδύνους για 
την υγεία των κατοίκων των οικισμών του Δήμου.

Η καθιέρωση της βραδινής βάρδιας δεν θα βαρύνει 
με επιπλέον δαπάνη τον Προϋπολογισμό του Δήμου 
Κιλελέρ. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λάρισα, 17 Οκτωβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ   

Ι

 Αριθμ. 2689 (5)
Απαγόρευση κυνηγίου στην περιοχή Σαχτούρια -

Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη Δ. Αγίου Βασιλείου Π.Ε. 

Ρεθύμνου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/

1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/
1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
των διατάξεων του Ν.δ. 86/1969 « Περί Δασικού Κώδικα».

2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α/23-3-1992) άρθρο 1 
παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσω-
πικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

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

5. Την αριθ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. «Πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με Εντολή Γενικού 
Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων 
στους Γενικούς Διευθυντές, στους Προϊσταμένους Δι-
ευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων 
των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011)

6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας 
(τμήμα Β΄ Διεύθυνση Αισθητικών Δασών Δρυμών και 
θήρας).

7. Την αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985)
κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί-
δας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/
16-12-1996 κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας και 
Γεωργίας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36222 Τεύχος Β’ 3563/04.11.2016

8. Την αριθ. 4 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6-2-2015.

9. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014.
10. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 

47/τ.Α/2015)
11. Το αριθ. 6541/5-10-2016 έγγραφο της Δνσης Δα-

σών Ρεθύμνου με το οποίο εισηγείται την απαγόρευση 
κυνηγίου στην περιοχή Σαχτούρια - Μέλαμπες - Αγία 
Γαλήνη Δ. Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου. Οι λόγοι 
της απαγόρευσης κυνηγίου απορρέουν από το γεγο-
νός ότι η εν λόγω περιοχή πλήγηκε από πυρκαγιά και 
απαιτείται να δοθεί στη ζώσα πανίδα η δυνατότητα 
επιβίωσης στις νέες συνθήκες και με το χρόνο να επέλ-
θει ισορροπία στο οικολογικό σύστημα της περιοχής, 
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση κυνηγίου για τρία (3) χρόνια ( μέχρι 
31η Οκτωβρίου 2019) σε έκταση 26.215 στρεμμάτων 
στην περιοχή Σαχτούρια - Μέλαμπες - Αγία Γαλήνη Δ. 
Αγίου Βασιλείου Π.Ε. Ρεθύμνου. Η έκταση των 26.215 
στρεμμάτων έχει αποτυπωθεί σε χάρτη με κλίμακας 
1:50.000.

Η έκταση απαγόρευσης ορίζεται ως ακολούθως: Αρ-
χίζει από τη θέση Σταυρός Κ. Σαχτουρίων και συνεχίζει 
δυτικά στο ρέμα μέχρι τον Ακουμιανό ποταμό. Ακολου-
θώντας τον ποταμό καταλήγει στην παραλία του Ξυλό-
καμπου. Στρίβει ανατολικά και ακολουθεί την γραμμή 
του αιγιαλού και φθάνει μέχρι τον ποταμό της Αγίας 
Γαλήνης. Ακολουθεί βορειοδυτικά το ποτάμι μέχρι το 

Βιολογικό. Έπειτα στρίβει δεξιά μέχρι να διασταυρωθεί 
με τον αγροτικό δρόμο στη θέση Σώπατα. Ακολουθεί 
τον αγροτικό δρόμο μέχρι το σημείο που διασταυρώ-
νεται με τον κεντρικό δρόμο Μέλαμπες-Αγία Γαλήνη. 
Στρίβει δεξιά στον κεντρικό δρόμο μέχρι την παλαιά τα-
βέρνα «περιβόλι». Στρίβει αριστερά στο ρυάκι μέχρι το 
χωματόδρομο για Ρωθιανά μετά την εγκατάσταση των 
φωτοβολταικών. Ακολουθεί την κορυφογραμμή και διέρ-
χεται από το μετόχι Βασιλάκη στην περιοχή Λαβρασού. 
Συνεχίζει στον αγροτικό δρόμο αριστερά μέχρι τη θέση 
Άλωνας όπου συναντά τον κεντρικό Δρόμο Αγ. Γαλήνη 
Μέλαμπες. Τον ακολουθεί μέχρι το ρυάκι του Λιοντα-
λώνι. Συνεχίζει στο ρυάκι μέχρι τη θέση Σελί. Ακολου-
θεί την κορυφογραμμή μέχρι τη θέση Διχαλή. Συνεχίζει 
δυτικά στο δρόμο της Διχαλής μέχρι τη θέση Αλωνάκι. 
Ακολουθεί το δρόμο για Αρμί και φτάνει μέχρι την εκ-
κλησία του Αφέντη Χριστού Σαχτουρίων και συνεχίζει 
δυτικά στην κορυφογραμμή μέχρι να ενωθεί με τη θέση 
Σταυρός.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου παρακαλείται για την 
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας, μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 19 Οκτωβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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      ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
 (6)

  Στην αριθ. πρωτ. Α.Τ.Δ. Α 1106486 ΕΞ2016/28-6-2016 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2243/20.7.2016 (τεύχος Β΄) στη 
σελίδα 24235 στην Α΄ στήλη, στον 20ο στίχο εκ των άνω 
διορθώνεται το εσφαλμένο:

«β) Τις 96 ώρες εργασίας πέραν της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες» 

στο ορθό:
«β) τις 96 ώρες νυχτερινής υπερωριακής εργασίας και 

γ) τις 96 ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες, πέραν του κανονικού ωραρίου». 

 (Από το Υπουργείο Οικονομικών)   

(7)

 Στην περίληψη της υπ’ αριθ. 56/01-08-2016 (αριθ. πρωτ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 68152/26320/
07-09-2016) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ Περιβάλλον - Αθλητισμός - Πολιτισμός Δήμου Λυ-
κόβρυσης Πεύκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3132/
Β΄/29-09-2016 διορθώνεται το πατρώνυμο:

από το εσφαλμένο: «...Αλεξανδροπούλου Μαρίας του 
Σπύρου...» 

στο ορθό: «...Αλεξανδροπούλου Μαρίας του Πανα-
γιώτη...».  

(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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