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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 11.1/1460 απόφασης «Σύ−
σταση Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ
Β΄ 1066/29.04.2013). ........................................................................
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας με αμοιβή πέραν
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
και καθορισμός υπερωριακής εργασίας με αμοι−
βή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’
υπέρβαση αυτής, των εργαζομένων των Γυμνα−
στηρίων Εθνικής Σημασίας που εποπτεύονται από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έτους 2015 ...
Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας
εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυ−
τοφυούς χλωρίδας. ......................................................................
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Κάσου
Ν. Δωδεκανήσου. ............................................................................
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 6390/217/14−2−2013 από−
φασης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που
αφορά την παροχή εξουσιοδότησης υπογρα−
φής «Με εντολή Περιφερειάρχη» για την επίθεση
της επισημείωσης (APOSTILE) της Σύμβασης της
Χάγης. ......................................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11.1/2588
(1)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 11.1/1460 απόφασης «Σύστα−
ση Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής» (ΦΕΚ Β΄
1066/29.04.2013).
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 3907/2011 «Ίδρυση
Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά−
ξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και διαδικασίες στα κράτη − μέλη για την επι−

στροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων
χωρών» και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 7), όπως ισχύει.
β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
γ. το Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 25) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών και Υφυ−
πουργών».
δ. το Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία
Υπουργείων»
ε. της αριθμ. Υ166/08.04.2015 απόφασης Πρωθυπουρ−
γού (Β΄ 568) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ−
τρια Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό−
τησης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου».
στ. των άρθρων 1, παρ. 3, 8 – 13 και 16 – 17 του Π.Δ. 102/
2012 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υπο−
δοχής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας
του Πολίτη» (Α΄ 169).
2. Την ανάγκη διαχείρισης των υπηκόων τρίτων χω−
ρών που καταφθάνουν σε περιοχές όπου δεν υπάρχει
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής για την καταγραφή, ιατρι−
κό έλεγχο, αξιολόγηση και παραπομπή των παράτυπα
εισερχόμενων υπηκόων τρίτων χωρών, που εισέρχο−
νται χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες στην Επικράτεια,
ως απόρροια γεωπολιτικών γεγονότων στην ευρύτερη
περιοχή της Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Βό−
ρειας και Υποσαχάριας Αφρικής.
3. Την ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης του προσω−
πικού των κρατικών υπηρεσιών και του περιορισμού
των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της
αξιοποίησης ευρωπαϊκών και άλλων πόρων.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 11.1/1460
απόφασης «Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδο−
χής» (ΦΕΚ Β΄ 1066/29.04.2013) αναριθμείται σε 1. α. και
προστίθεται νέα περίπτωση β. ως ακολούθως:
«1. β. Συστήνουμε δύο (2) Κινητές Μονάδες Πρώτης
Υποδοχής Γ΄ και Δ΄, ως Περιφερειακές Υπηρεσίες της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Έδρα της Κινητής
Μονάδας Πρώτης Υποδοχής Γ΄ είναι ο Δήμος Κω της Π.Ε.
Κω της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Έδρα της Κινητής
Μονάδας Πρώτης Υποδοχής Δ΄ είναι ο Δήμος Λέρου
της Π.Ε. Καλύμνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.».
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
11.1/1460 απόφασης «Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώ−
της Υποδοχής» (ΦΕΚ Β΄ 1066/29.04.2013) αναριθμείται σε
2. α. και προστίθεται νέα περίπτωση β. ως ακολούθως:
«2. β. Καθορίζουμε τοπική αρμοδιότητα των Κινητών
Μονάδων Πρώτης Υποδοχής Γ΄ και Δ΄ την Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου.».
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
11.1/1460 απόφασης «Σύσταση Κινητών Μονάδων Πρώ−
της Υποδοχής» (ΦΕΚ Β΄ 1066/29.04.2013) αναριθμείται σε
3. α. και προστίθεται νέα περίπτωση β. ως ακολούθως:
«3. β. Κατανέμουμε στις Κινητές Μονάδες Πρώτης
Υποδοχής Γ΄ και Δ΄ τις παρακάτω θέσεις προσωπικού
Περιφερειακών Υπηρεσιών Υπηρεσίας Πρώτης Υποδο−
χής, του άρθρου 12 του Π.Δ. 102/2012 (Α΄ 169), όπως ισχύει
με το Ν. 4249/2014 (Α΄ 73):
α. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού
β. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή
Παθολογίας
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
δ. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ε. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών
στ. 4 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού
ζ. 2 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Οδηγών».
Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2015
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/
ΑΤΔΑΔΤΑ/132252/6190/1877/18.5.2015
(2)
Καθορισμός υπερωριακής εργασίας με αμοιβή πέραν
από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και
καθορισμός υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυ−
κτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής
εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής,
των εργαζομένων των Γυμναστηρίων Εθνικής Σημα−
σίας που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού, έτους 2015.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του Π.Δ. 63/2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», ιδίως
του άρθρου 52, παρ. 2, περ. ια, υποπερίπτωση αα (ΦΕΚ
98 Α΄).
β) Του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171 Α΄), όπως ισχύει και ιδίως
με την παρ. 2 του αρθρ. 9 του Ν. 4326/2015 «Επείγοντα
μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 49 Α΄).
γ) Του Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως
θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν αθλητισμόν»
(ΦΕΚ 223 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 2

του Ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του
αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ
204 Α΄)».
δ) Του Π.Δ. 53/1998 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού».(ΦΕΚ 53 Α΄).
ε) Του άρθρου 75 του Ν. 3057/2002 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουρ−
γείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239 Α΄).
στ) Του Ν. 2880/2001 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για
τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 9 Α΄).
2. Το άρθρο 1 «Ημέρες Λειτουργίας» και «Ωράριο Υπαλ−
λήλων» της υπ’ αριθμ. 17112/23−06−2000 απόφασης του
Υπουργού Πολιτισμού που αφορά στον «Κανονισμό Λει−
τουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της
χώρας (Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847 Β΄).
3. Τις παρ. 1 και 2, του αρθρ. 23, του Ν. 1735/1987
«Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄).
4. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.
1 του αρθρ. 45, του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 176
του Ν. 4261/2014 (ΦΕΚ 107 Α΄).
5. Του Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄).
6. Του Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 21 Α΄).
7. Την υπ’ αριθμ. 1509/Υ1/25−02−2015 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ−
γό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Χαράλαμπο
− Σταύρο Κοντονή του Νικολάου» (ΦΕΚ 297 Β΄).
8. Την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών των Γυ−
μναστηρίων Εθνικής Σημασίας που προκύπτουν αφενός
από την ίδια την αποστολή τους που είναι η εξασφάλιση
δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν
σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η
ανάπτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού (Εργασιακός,
Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός, Σχολικός, κ.τ.λ.), καθώς
και η οργάνωση και υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών
και άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό,
εθνικό και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο και αφετέρου
από τις σοβαρότατες ελλείψεις σε προσωπικό λόγω
του μεγάλου αριθμού συνταξιοδοτήσεων υπαλλήλων.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 160.200,00 ευρώ
−κατά προσέγγιση− σε βάρος του προϋπολογισμού των
Εθνικών Γυμναστηρίων ΚΑΕ 2482, όπου υπάρχουν εγ−
γεγραμμένες οι αντίστοιχες πιστώσεις, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107 Α΄), η υπερωριακή εργασία με αμοιβή πέρα από
τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης έως 31−12−2015
και μέχρι είκοσι ώρες (20) ώρες ανά υπάλληλο για το
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πρώτο εξάμηνο του έτους και μέχρι εκατόν πενήντα
(150) ώρες ανά υπάλληλο για το δεύτερο εξάμηνο του
έτους, για εκατόν τριάντα έναν (131) μόνιμους και με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
υπαλλήλους, των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ.:
ΕΘΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ

1. Ε.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

11

1

12

2. Ε.Α.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

17

8

25

3. Ε.Γ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

8

8

4. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Ε.Α.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4

4

5. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ

8

8

6. Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

9

9

7. Ε.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
«ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ»

2

2

8. Π.Ε.Α.Κ. ΠΑΤΡΩΝ

3

9. Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ

9

10. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ
35

12. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

12. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

4

14

2

2

5

40
4

131
90.00,00 ευρώ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΔΑΧ ΣΥΝΟΛΟ
11
17

1
8

12
25

8

8

4

4

8

8

9

9

2

2

3
9

4

3
13

2

2

5

40

4

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

130
54.000,00 ευρώ

β) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107 Α΄) υπερωριακή εργασία με αμοιβή μέχρι δε−
καέξι (16) ώρες για το πρώτο εξάμηνο του έτους και
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για το δεύτερο εξάμηνο
του έτους για κάθε υπάλληλο, κατά τις νυχτερινές ώρες,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας ερ−
γασίας, είτε καθ’ υπέρβαση αυτής για συνολικά πενήντα
(50) άτομα, όπως αναλύονται παρακάτω:

3
5

Β. α) Καθιερώνεται, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 1 του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ 107 Α΄), η υπερωριακή εργασία με αμοιβή έως 31−
12−2015, κατά τις Κυριακές κι εξαιρέσιμες ημέρες, προς
συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας,
είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, μέχρι δεκαέξι (16) ώρες για
το πρώτο εξάμηνο του έτους και μέχρι εκατόν είκοσι
(120) ώρες για το δεύτερο εξάμηνο του έτους για κάθε
υπάλληλο, για εκατόν τριάντα (130) μόνιμους και με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου
υπαλλήλους, των κάτωθι Ν.Π.Δ.Δ. ως εξής:

1. Ε.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2. Ε.Α.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3. Ε.Γ. ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
4. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ Ε.Α.Κ.
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
5. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑΣ
6. Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
7. Ε.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
«ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ»
8. Π.Ε.Α.Κ. ΠΑΤΡΩΝ
9. Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
10. ΕΘΝΙΚΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΛΙΟΥ
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Α/Α ΕΘΝΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
1
2

11. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΑΓ. ΚΟΣΜΑ

ΕΘΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

11. ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΓ.
ΚΟΣΜΑ

3
4
5
6

7

8.

Ε.Α.Κ.Ν. ΑΓ. ΚΟΣΜΑ
Ε.Α.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΕΙΟ
Ε.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ε.Α.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
Ε.Α.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:
ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ:

ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ
ΕΤΗΣΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ
Α
Β
ΕΤΗΣΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ ΕΞΑ−
ΕΞΑ−
ΚΟΣΤΟΣ
ΩΡΩΝ
ΜΗΝΟΥ ΜΗΝΟΥ
8 άτομα
3 άτομα

128
48

768
288

896
336

3.400
700

2 άτομα

32

150

182

500

9 άτομα
5 άτομα

144
80

675
480

819
560

2.000
600

17 άτομα

272

1.632

1.904

7.200

4 άτομα

64

320

384

1.300

2 άτομα

32

192

224

500

50
16.200,00 ευρώ

Η αύξηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους των
ωρών εργασίας γίνεται με ισόποση μείωση των ορίων
του πρώτου εξαμήνου τόσο για την υπερωριακή απογευ−
ματινή απασχόληση όσο και για την καθ’ υπέρβαση εργα−
σία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, η οποία κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών
των Σταδίων λόγω της αύξησης του αριθμού των αθλού−
μενων κατά τους θερινούς μήνες, της αυξημένης χρήσης
των αθλητικών εγκαταστάσεων ως χώρους προπόνησης
τόσο από αθλητικά σωματεία όσο και από και μεμονω−
μένους αθλητές ιδίως φέτος που είναι προ − Ολυμπιακή
χρονιά, αλλά και λόγω των αυξανόμενων υποχρεώσεων
των Εθνικών Γυμναστήριων για την διεξαγωγή τοπικών
αγώνων, αθλητικών συναντήσεων και Πανελληνίων Πρω−
ταθλημάτων σε διάφορα αθλήματα, καθώς και συναυλιών
και άλλου είδος πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Η συνολική δαπάνη για τις περιπτώσεις Α, Β (α, β)
δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 160.200,00 ευρώ, και
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό ενός εκάστου Ν.Π.Δ.Δ.
Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπικού
θα γίνει με ευθύνη και απόφαση των Επιτροπών Διοί−
κησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς
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και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Μαΐου 2015
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

F
Αριθμ. 125560/2306
(3)
Επανακαθορισμός τελών για την χορήγηση άδειας
εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και της αυτο−
φυούς χλωρίδας.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντες υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 41, 45 παρ. 6 και 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−04−2005).
β) Της περίπτωσης γ της παρ. 6 του άρθρου 258 του
Ν.Δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α΄ 7), όπως η παρ. 6 προ−
στέθηκε με την περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 57
του Ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης
Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων,
Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσω−
πικού στο Υπουργείο Γεωργίας και “Εταιρείας Αξιοποί−
ησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200).
γ) Της αριθμ. 98533/4846/21−08−2006 Κοινής Υπουρ−
γικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(ΦΕΚ 1332/τ. Β΄/14−09−2006) «Επανακαθορισμός τελών
για την χορήγηση άδειας εμπορίας ειδών της άγριας
πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».
δ) Της αριθμ. 125188/246/22−01−2013 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
285/τ. Β΄/13−02−2013) «Εμπορία των ειδών της άγριας
πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας».
ε) Του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 338/97 του ΣΥΜΒΟΥ−
ΛΙΟΥ της 9ης Δεκεμβρίου 1996 «για την προστασία των
ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του
εμπορίου τους» (L 61/03−03−1997), όπως τροποποιήθηκε
με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 398/2009 του ΕΥΡΩΠΑ−
ΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ και του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 23ης
Απριλίου 2009 «περί τροποποιήσεως του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, για την προστασία
των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγ−
χο του εμπορίου τους όσον αφορά τις εκτελεστικές
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή» (L 126/
21−05−2009) και όπως ισχύει σήμερα μετά την νεότε−
ρη τροποποίησή του με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ.
1320/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 1ης Δεκεμβρίου 2014
«για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97
του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου
τους» (L 361/17−12−2014).

στ) Του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της ΕΠΙΤΡΟ−
ΠΗΣ, της 4ης Μαΐου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97
του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας
πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου
τους» (L 166/19−06−2006), όπως τροποποιήθηκε αρχικά:
με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 100/2008 της ΕΠΙΤΡΟ−
ΠΗΣ, της 4ης Φεβρουαρίου 2008 «για τροποποίηση, όσον
αφορά τις συλλογές δειγμάτων και ορισμένες διατυ−
πώσεις σχετικά με το εμπόριο των ειδών άγριας πανί−
δας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου» (L 31/
05−02−2008), ακολούθως: με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ.
791/2012 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 23ης Αυγούστου 2012 «για
τροποποίηση, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετι−
κά με το εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας,
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97 του Συμβουλίου», και τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της
23ης Αυγούστου 2012 «σχετικά με τη θέσπιση κανόνων
σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και άλλων εγ−
γράφων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
338/97 για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και
χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και με την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της
Επιτροπής» και στη συνέχεια: αφενός με τον ΚΑΝΟΝΙΣ−
ΜΟ (ΕΕ) 2015/56 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 15ης Ιανουαρίου
2015 για την τροποποίηση, όσον αφορά το εμπόριο ει−
δών άγριας πανίδας και χλωρίδας, του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 865/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμ−
βουλίου, που δημοσιεύθηκε στις 16−01−2015 στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο φύλλο L 10/
16−01−2015 και αφετέρου με τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣ−
ΜΟ (ΕΕ) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου
2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση
κανόνων σχεδιασμού των αδειών, πιστοποιητικών και
άλλων εγγράφων που προβλέπονται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία
των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο
του εμπορίου τους και με την τροποποίηση του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε ομοίως
στις 16−01−2015 στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, στο φύλλο L 10/16−01−2015.
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
3) Τις διατάξεις του Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
4) Την υπ’ αριθ. Υ6/27−01−2015 (Β΄ 204) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ−
γείων».
5) Την υπ’ αριθ. Υ5/27−01−2015 (Β΄ 204) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
6) Την υπ’ αριθ. Υ112/03−03−2015 (Β΄ 311) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
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ρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη».
7) Την με αριθ. Υ59/16−02−2015 (Β΄ 256) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».
8) Το Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Επανακαθορίζουμε το χρηματικό ύψος των τελών
χορήγησης αδειών/πιστοποιητικών εισαγωγής, εξαγω−
γής ή επανεξαγωγής και πιστοποιητικών διακίνησης
για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των ειδών
της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των
δειγμάτων αυτών (ζώντων ή νεκρών, μερών και παρα−
γώγων τους) της Σύμβασης CITES, που προβλέπονται
από την περίπτωση α της παρ. 6 του άρθρου 258 του
Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση β
της παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998, και προσ−
διορίζονται στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς
της Ε.Ε. και στις αποφάσεις που εκδίδονται με βάση
τις διατάξεις της περίπτωσης β της παρ. 6 του άρθρου
258 του Ν.Δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με την πε−
ρίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998,
ως κάτωθι:
α. Για την έκδοση άδειας εισαγωγής, άδειας εξα−
γωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής, που αφορούν
στην εμπορία και διακίνηση δειγμάτων ειδών πανί−
δας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβασης
CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσ−
διορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της
παρούσης, και υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω
εισαγωγή, εξαγωγή ή επανεξαγωγή πραγματοποιείται
για σκοπούς εμπορικούς ή άλλους, μη προσωπικούς,
σκοπούς, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνι−
κού Δημοσίου ύψους:
α1.) σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό δεν υπερβαίνει τα
δέκα (10) δείγματα,
α2.) πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ
ένδεκα (11) και τριάντα (30) δειγμάτων,
α3.) εξήντα (60) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ
τριανταενός (31) και πενήντα (50) δειγμάτων,
α4.) εβδομήντα (70) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ
πενηνταενός (51) και εκατό (100) δειγμάτων.
α5.) εκατό (100) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό υπερβαίνει τα εκατό
(100) δείγματα.
β. Για την έκδοση άδειας εισαγωγής, άδειας εξαγωγής
ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δειγμάτων ειδών πα−
νίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβασης
CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσδιορίζονται
στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της παρούσης, και
υπό την προϋπόθεση ότι η ως άνω εισαγωγή, εξαγωγή
ή επανεξαγωγή πραγματοποιείται για προσωπική και
οικιακή χρήση, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελ−
ληνικού Δημοσίου ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ.
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γ. Για την έκδοση πιστοποιητικού προσωπικής ιδιο−
κτησίας, πιστοποιητικού συλλογής δειγμάτων ή πιστο−
ποιητικού μουσικών οργάνων που αφορά σε δείγματα
ειδών πανίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της
Σύμβασης CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσ−
διορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της πα−
ρούσης, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ.
δ. Για την έκδοση πιστοποιητικού περιοδεύουσας έκ−
θεσης, που αφορούν στην διακίνηση δειγμάτων ειδών
πανίδας και χλωρίδας των Παραρτημάτων της Σύμβα−
σης CITES και των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και προσδιορίζο−
νται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 της παρούσης,
καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου
ύψους σαράντα (40) ευρώ.
ε. Για την έκδοση πιστοποιητικού για χρήση εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (πιστοποιητικού νόμιμης απόκτη−
σης, πιστοποιητικού για εμπορικές δραστηριότητες ή
πιστοποιητικού διακίνησης ζωντανών δειγμάτων), που
αφορούν σε δείγματα ειδών πανίδας και χλωρίδας των
Παραρτημάτων της Σύμβασης CITES και των σχετικών
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κάθε φορά
ισχύουν και προσδιορίζονται στις αποφάσεις της πα−
ραγράφου 1 της παρούσης, καταβάλλεται παράβολο
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους σαράντα (40) ευρώ.
στ. Για την έκδοση άδειας, του άρθρου 8 της ΚΥΑ
125188/246/22−01−2013 (285 Β΄), για την εισαγωγή, εξαγω−
γή, επανεισαγωγή, επανεξαγωγή και διακίνηση δειγμά−
των μη−CITES ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας
των περιπτώσεων γ και δ του άρθρου 2 της εν λόγω
ΚΥΑ, καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δη−
μοσίου ύψους:
στ1.) είκοσι (20) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγμά−
των ανά άδεια ή πιστοποιητικό δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10) δείγματα,
στ2.) τριάντα (30) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ
ένδεκα (11) και τριάντα (30) δειγμάτων,
στ3.) σαράντα (40) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ
τριανταενός (31) και πενήντα (50) δειγμάτων,
στ4.) πενήντα (50) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό κυμαίνεται μεταξύ
πενηνταενός (51) και εκατό (100) δειγμάτων.
στ5.) εκατό (100) ευρώ, εφόσον ο αριθμός των δειγ−
μάτων ανά άδεια ή πιστοποιητικό υπερβαίνει τα εκατό
(100) δείγματα.
2. Τα ως άνω παράβολα εισπράττονται στον Κωδικό
Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 3741 «Παράβολα από κάθε αιτία»
του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Το παράβολο κατατίθεται στην αρμόδια Διαχει−
ριστική Αρχή CITES, μαζί με την αίτηση και τα τυχόν
απαιτούμενα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
4. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
παύουσας αντίστοιχα της ισχύος της αριθμ. 98533/4846/
21−08−2006 (ΦΕΚ 1332/τ. Β΄/14−09−2006) αποφάσεως.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2015

Ρόδος, 11 Μαΐου 2015

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

F
Αριθμ. 31055
(4)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου του Δήμου Κάσου
Ν. Δωδεκανήσου.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7−6−2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 143/2010 (Φ.Ε.Κ. 236 Α΄/27−12−2010) «Οργανι−
σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί
ληξιαρχικών πράξεων (ΦΕΚ 143/11−6−1976,τ. Α΄), όπως
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 14−17 του άρ−
θρου 9 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/15−6−1995, τ. Α΄), την
παράγραφο 2 του άρθρου 1 και την παράγραφο 4 του
άρθρου 14 του Ν. 2503/1997.
4. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 τ. Α΄/18−4−2013)
«Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική
Ασφάλιση».
5. Την αριθμ. 65/Φ 27080/57510/31−12−2010 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων
Δήμων που συνιστώνται από συνένωση OTA.
6. Την αριθμ. 9 αριθ. πρωτ. 131360/12503/2013/08−05−2013
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Τροποποιήσεις
Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις».
7. Το υπ’ αριθ. Φ.131360/13554/14/14−8−2014 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ
93/τ. Α΄/14−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότη−
τας Υπουργείου Εσωτερικών».
9. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06.02.2015 «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμ−
ματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώ−ρας»
(ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015).
10. Το αριθμ. πρωτ. 632/13−02−2015 έγγραφο του
Δήμου Κάσου σύμφωνα με το οποίο η Δήμαρχος
Κάσου δηλώνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η άσκη−
ση των ληξιαρχικών καθηκόντων εκ μέρους της και
αναθέτει τα καθήκοντα ληξιάρχου στην δημότη και
κάτοικο του δήμου Κάσου Καλλιόπη Παπαμάρκου
του Δημητρίου.
11. Την υπ’ αριθμ. 54/2015 (ορθή επανάληψη) απόφα−
ση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κάσου που
μας διαβιβάστηκε με το αρθμ. πρωτ. 1371/30−04−2015
έγγραφο.
12. Την υπ’ αριθ. 1306 /23−04−2015 βεβαίωση πίστωσης
του Δήμου Κάσου, αποφασίζουμε:
Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου για
το Δήμο Κάσου στην κάτοικο και δημότη του Δήμου
Κάσου Καλλιόπη Παπαμάρκου του Δημητρίου.

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 11488/446
(5)
Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 6390/217/14−2−2013 απόφα−
σης του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που αφορά
την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» για την επίθεση της επισημείωσης
(APOSTILE) της Σύμβασης της Χάγης.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης
που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδα−
πών δημόσιων εγγράφων» (ΦΕΚ 188/Α΄/27−11−1984).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 186 παρ. ΙΙ, εδαφ. θ, περ.
12 και 159 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ−
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 137/2010 «Ορ−
γανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΦΕΚ 230/
Α΄/27−12−2010).
4. Το αριθμ. 5325/2−2−2011 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, σύμφωνα με το οποίο οι Περιφερειάρχες
επιβάλλεται να εξουσιοδοτήσουν υπαλλήλους που θα
χορηγούν και θα υπογράφουν τις Επισημειώσεις σύμ−
φωνα με την ισχύουσα με το θέμα αυτό νομοθεσία και
θα τηρούν το σχετικό βιβλίο ή ευρετήριο.
5. Την αριθμ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειάρχη
Βορείου Αιγαίου περί «Κατάταξης Προσωπικού στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 148/τ. Β΄/11−2−2011).
6. Την αριθμ. 44/9 (ΦΕΚ 338/τ. Β΄/2−3−2011) απόφαση
του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί τοποθέτησης
των υπαλλήλων της Π.Ε. Χίου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου σε Δ/νσεις.
7. Την αριθμ. πρωτ. 50451/2456/14−10−2014 (ΦΕΚ 2769/
Β΄/16−10−2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Βορείου Αι−
γαίου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφε−
ρειάρχες στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου».
8. Την αριθμ. 62687/2983/5−2−2015 απόφαση του Αντί
περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου περί τοποθέτησης Προ−
ϊσταμένου στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικη−
τικού−Οικονομικού της Π.Ε. Χίου.
9. Την αριθμ. πρωτ. 6390/217/14−2−2013 απόφαση του
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου που αφορά την παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρ−
χη» για την επίθεση της επισημείωσης (APOSTILE) της
Σύμβασης της Χάγης (ΦΕΚ 483/Β΄/4−3−2013, ΦΕΚ 824/
Β΄/9−4−2013).
10. Το αριθμ. πρωτ. 1157/19−2−2015 έγγραφο της Δ/νσης
Διοικητικού−Οικονομικού της ΠΕ Χίου.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. 6390/217/14−2−2013 από−
φαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, που αφορά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
Περιφερειάρχη» για την επίθεση της επισημείωσης
(APOSTILE) της Σύμβασης της Χάγης και εξουσιοδο−
τούμε δια της παρούσης ως υπεύθυνους υπαλλήλους
που θα χορηγούν και θα υπογράφουν «Με εντολή Πε−
ριφερειάρχη» τις Επισημειώσεις (APOSTILE) του άρ−
θρου 3 και 6 της Σύμβασης της Χάγης (Ν. 1497/1984),
σύμφωνα με την ισχύοντα για το θέμα αυτό νομοθεσία
και θα τηρούν το σχετικό βιβλίο ή ευρετήριο, για την
Περιφερειακή Ενότητα Χίου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου, τους εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ:
• Υπεύθυνος υπάλληλος: Αργυράκη Ειρήνη, Προϊστα−
μένη Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού−
Οικονομικού, Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος, τηλ. 2271350561,
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φαξ: 2271350532, email: irene.argyraki@chios.pvaigaiou.gov.gr.
• Αναπληρώτρια: Ανδριάνα Κοντογιάννη, υπάλληλος
Τμήματος Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού−Οικονο−
μικού, Πολυτεχνείου 1, 82100 Χίος, τηλ. 2271350561, email:
a.kontogianni@chios.pvaigaiou.gov.gr.
Όσον αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και
Λήμνου ισχύει η αρ. πρωτ. 6390/217/14−2−2013 απόφασης
του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 19 Μαΐου 2015
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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