
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διετής Απαγόρευση θήρας σε περιοχές της νήσου 
Λέρου.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Δήμου Ήλιδας για το Β΄ εξάμηνο 2017».

3 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Ερ-
γαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών», 
τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λει-
τουργίας του.

4 Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής», 
τίτλος στα αγγλικά: «CSlab», στο Τμήμα Πληρο-
φορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λει-
τουργίας του.

5 Ένταξη της Αγγελικής Μπρισνόβαλη του Νικολά-
ου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), βαθμίδας Α’, του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Ε.Ε.Π.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην από 8 Ιουνίου 2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2182/τ.Β΄/27.06.2017 (θέμα 3).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

        Αριθμ. 38099 (1)
Διετής Απαγόρευση θήρας σε περιοχές της νή-

σου Λέρου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  

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

86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 
"περί Δασικού Κωδικός"».

2. Τις διατάξεις της 414985/29.11.85 (Β' 757) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγρι-
ας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
υπ' αριθ. 366599/16.12.96 (Β' 1188), 294283/23.12.97 
(Β'  68/1998), 87578/703/6.3.2007 (Β' 581) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι-
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β' 1495) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (Β' 415) κοινή υπουργική 
απόφαση.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 94/1993 (Α' 40) «περί κα-
θορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Τον ν. 2240/16.9.1994 (Α' 153) «Συμπλήρωση δια-
τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) και ειδικότερα τις δια-
τάξεις του άρθρου 280.

7. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α' 236).

8. Την αριθ. 98161/413/29.9.2008 υπουργική απόφαση 
«Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα» (ΦΕΚ Β'637) και 
την αριθ. 66975/1114/28.2.1990 εκγύκλιο διαταγή του 
Υπ. Γεωργίας.

9. Το αριθ. οικ. 139327/1834/29.3.2016 έγγραφο Υπ. 
Περιβ. Και Ενέργειας «Δημοσίευση των Δασικών Απαγο-
ρευτικών Διατάξεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

10. Την 14192/15.5.2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών για 
διορισμό Συντονιστή (250/ΥΟΔΔ/26.5.2017).

11. Την αριθ. 34817/15.6.17 απόφαση Συντονιστή Αποκ. 
Δ/σης Αιγαίου (ΦΕΚ 2131/Β/21.6.17) Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής κ.λπ.

12. Την αριθ. 58511/31.8.2015 απόφαση του Ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Απαγόρευση κυνηγιού για 
δύο χρόνια σε περιοχές της νήσου Λέρου" (ΦΕΚ 1924 Β΄).

13. Την αριθ. 61661/11.9.2015 Δασική Απαγορευτική 
Διάταξη Θήρας (Αριθ.Απαγ.δ/ξης 7/2015)

14. Το αριθ. 24/12.4.2017 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Λέρου με θέμα «Απόσπασμα πρακτικών Ετή-
σιας Γενικής συνέλευσης».

15. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη απαγόρευση λαμ-
βάνει χώρα σε περιοχές με εξελίξιμη διαδικασία εφαρμο-
γής τετραετούς πιλοτικού προγράμματος που στοχεύει 
στην μελέτη, παρατήρηση, καταγραφή της κατάστασης 
και της γεωγραφικής κατανομής των φυσικών πληθυ-
σμών της νησιωτικής πέρδικας.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την απαγόρευση της θήρας όλων των 
θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές πε-
ριόδους 2017-2018 και 2018-2019 στις περιοχές «Αγγου-
ρά» εμβαδού 310,24 στρ. και «Λιο» εμβαδού 119,50 στρ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω 58511/31.8.2015 
απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λέρου παρακαλείται για την 
ενημέρωση των μελών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος 28  Ιουνίου  2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

      Αριθμ. 15187 (2)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Δήμου Ήλιδας για το Β΄ εξάμη-

νο 2017.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 58, παρ.1, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 

87/07.06.2010).
Των άρθρων 48, παρ.2 και 3 και 176 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2007).
Του άρθρου 284, παρ.2 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 

114/08.06.2006).
Του άρθρου 20 του ν.4354/205 (ΦΕΚ Α’ 176/16.10.2015).
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3731/2008.
3. Το αριθμ. πρωτ. 778/Γ28495/22.02.2012 έγγραφο 

της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
4. Την αριθμ. πρωτ. 55496/11490/2011 «Καθορισμός 

λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας-Εξαίρεση από 
την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας» απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1885/Β/25.08.2011.

5. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και το γε-
γονός ότι κατά την διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 2017 θα 
παρουσιασθούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπη-
ρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόλη-
ση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή-
μου, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 284/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 
63501/3133/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελ-
λάδος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1963 
τ.Β’/02.09.2011 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
96/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρί-
θηκε με την αριθμ. 97055/17975/14.11.2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Β΄3255/06.12.2012.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 55.000,00€ και 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στους σχετικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους, αποφα-
σίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης, υπερωρια-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης και καθιερώνουμε αυτήν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 15η έως και 22η ώρα, για το Β΄ εξά-
μηνο 2017, ως εξής:




