
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4γ/

Γ.Π. 26176/26-03-2013 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Σχεδιασμός, υλοποίηση, φιλοξενία και υπο-
στήριξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος 
για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του Εθνι-
κού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και των Υπηρε-
σιών Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων της Χώρας», 
(ΦΕΚ 694/Β΄).

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 675/92751/11.8.2014 
απόφασης, Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίη-
σης του προγράμματος κρατικών οικονομικών 
ενισχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της 
χώρας που οι γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις ζη-
μιώθηκαν από θεομηνίες (πλημμύρες) δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές 
βροχοπτώσεις, παγετό, χιόνι, χαλάζι) και ασθέ-
νειες (περονόσπορος στα αμπέλια) ως αποτέ-
λεσμα δυσμενών καιρικών συνθηκών, κατά τη 
χρονική περίοδο Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2011
(ΦΕΚ 2259/Β/20.8.2014).

3 Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών εκτός έδρας μετακινούμενων προ-
σώπων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣ-
ΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ, για το έτος 2016 και για κάθε 
επόμενο έτος.

4 Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 55168/21143/
25-07-2016 (ΦΕΚ 2566/Β΄) και 83552/31265/
27-10-2016 (ΦΕΚ 3715/Β΄) αποφάσεων περί καθο-
ρισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών 
κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

5 Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περι-
πτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών 
στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δα-
σαρχείου Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 92 απόφα-

ση των Υπουργών Εσωτερικών - Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3817/τ.Β΄/28.11.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Α3β/Γ.Π. 57657 (1)
Τροποποίηση/συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ4γ/
Γ.Π. 26176/26-03-2013 κοινής υπουργικής από-
φασης «Σχεδιασμός, υλοποίηση, φιλοξενία και 
υποστήριξη Κεντρικού Πληροφοριακού Συστή-
ματος για την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του 
Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) και των 
Υπηρεσιών Αιμοδοσίας των Νοσοκομείων της 
Χώρας», (ΦΕΚ 694/Β΄). 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 44Α του

Ν. 4115/2013, «Οργάνωση και λειτουργία ιδρύματος Νε-
ολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 24/Α΄).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3402/2005, «Αναδιάρθρωση 
του Συστήματος Αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις»,
(ΦΕΚ 258/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007, «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2007 - 2013», (ΦΕΚ 267/Α΄), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3871/2010, «Δη-
μοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη», (ΦΕΚ 141/Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστα-
σία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση 
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
(L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», (ΦΕΚ 173/Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3918/2011, «Δι-
αρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες δια-
τάξεις», (ΦΕΚ 31/Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4111/2013, «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του Ν. 4093/2012, κύρωση 
της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των 
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25. Οι εκτός έδρας ημέρες μετακίνησης που πραγματο-
ποιήθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας συμ-
ψηφίζονται με τις καθοριζόμενες στην απόφαση αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 92968/34173 (4)
Συμπλήρωση των υπ’ αριθμ. 55168/21143/
25-07-2016 (ΦΕΚ 2566/Β΄) και 83552/31265/
27-10-2016 (ΦΕΚ 3715/Β΄) αποφάσεων περί κα-
θορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του 
Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

β) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α/27-1-2010) «Οργανι-
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,

γ) της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/
2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α΄/14-08-2015) «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις, Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης»,

δ) της υπ’ αριθμ. 4/06-02-2015 πράξης του Υπουργι-
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής,

ε) του άρθρου 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών»,

στ) 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».

2. Τις υπ’ αριθμ. 55168/21143/25-07-2016 (ΦΕΚ 2566/Β΄)
και 83552/31265/27-10-2016 (ΦΕΚ 3715/Β΄) αποφάσεις 
περί καθορισμού ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

3)Το υπ’ αριθμ. 28274/10-11-2016 αίτημα του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε τις υπ’ αριθμ. 55168/21143/
25-07-2016 (ΦΕΚ 2566/Β΄) και 83552/31265/27-10-2016 
(ΦΕΚ 3715/Β΄) αποφάσεις και ορίζουμε το ανώτατο όριο 

των επιτρεπόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ
ΟΡΙΟ

ΗΜΕΡΩΝ 
ΕΚΤΟΣ

ΕΔΡΑΣ ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΠΕ
ΓΕΝΙΚΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1 03

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί, κατά περίπτω-
ση, δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Αγίων Αναργύρων - Καματερού οικ. έτος 2016 ύψους 
έξι χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (6.800,00 €) η οποία θα 
καλυφθεί από τον ΚΑ 00.6421.0001. Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών εκτός έδρας 
στο εσωτερικό».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ   

Ι

   Αριθμ. 82726 
Αριθμ. Δ.Α.Δ. 4/2016 (5)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας σε περι-
πτώσεις ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών 
στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δα-
σαρχείου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3, εδαφ. στ΄, και 

παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969, όπως αυτή προστέθηκε από το 
άρθρο 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεως τινών του Ν.δ. 86/1969 "Περί 
Δασικού Κώδικος"».

2. Την υπ’ αριθμ. 137813/434/23-01-1981 διαταγή του 
Υπ. Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτω-
ση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης».

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29-11-1985 
(Φ.Ε.Κ. 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυ-
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Γεωργίας "Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπα-
νίδας" όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 85352/3697/19-7-1993 εγκύκλιο
Δ/γή της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας 
του Υ.Α.Α. και Τ.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ. Ι και ΙV, του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/07-06-2010).
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6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 99386/06-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β/
18-11-2014) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Ανάθεση άσκησης 
αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης».

7. Την υπ’ αριθμ. 143543/2140/10-08-2016 (ΦΕΚ 2536/
Β/17-8-2016), απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυ-
νηγετική περίοδο 2016 - 2017».

8. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων λόγω εξα-
σθένησης τους και περιορισμένης δυνατότητας άμυνάς 
τους σε περίπτωση που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) στην 
περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου Θεσ-
σαλονίκης, σε περίπτωση που επικρατεί έστω και μία από 
τις παρακάτω ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες:
α. χιονοπτώσεις μεγάλης διάρκειας και έντασης β. πλή-
ρης χιονοκάλυψη του εδάφους γ. ολικός παγετός.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Λιμενικού, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, στα μέλη 
κυνηγετικών οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φι-
λοπρόοδο πολίτη.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με 
το άρθρο 287, παρ. 18 του Ν.δ. 86/1969.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος 
της κυνηγετικής περιόδου 2016 - 2017.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 28 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Δασαρχείου Θεσσαλονίκης
ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ   

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(6)
   Στην υπ’ αριθμ. 92/2016 απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών - Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3817/τ.Β΄/
28.11.2016, στη σελίδα 38273, β΄ στήλη, 21ο στίχο από 
το τέλος, διορθώνεται:

το εσφαλμένο ποσό: (720.000 €)
στο ορθό: (3.720.000 €). 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

*02039841312160008*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr


