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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 4937 (1)
Κατανομή στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κρά−

τους του ποσοστού των εσόδων από τα παράβο−
λα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών δια−
μονής στην Ελληνική Επικράτεια του άρθρου 2 του 
Ν.4018/2011.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι−

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/
28−06−2014) όπως ισχύει, 

β. του Ν.4352/2015 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2016.» (ΦΕΚ 166/Α/07−12−2015),

γ. του άρθρου 2 του Ν.4018/2011 «Αδειοδότηση για τη 
διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης 
ασφάλειας − θέματα ΟΤΑ και άλλες διατάξεις αρμοδιότη−

τας του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 215/Α/30−09−2015), 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/Α/2015) 
άρθρο 14, παρ. 8.

δ. του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/2010),

ε. του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α/2010),

2. Το Π.δ. 105/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερι−
κών» (ΦΕΚ 172/Α/28−08−2014),

3. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (ΦΕΚ 178/Α/29−08−2014),

4. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων» (ΦΕΚ 20/Α/27−01−2015),

5. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23−09−2015),

6. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β/9−10−2015).

7. Την, από 7−03−2016, εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 
του άρθρου 24 του Ν.4270/2014, όπως ισχύει, του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υπο−
στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης

8. Το από 22−01−2016 (11−02−2016) υπηρεσιακό σημείωμα 
της Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, που φέρει τη συμφωνία του Γενικού Γραμμα−
τέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την 
κατωτέρω κατανομή.

9. Την ανάγκη κατανομής στις Αποκεντρωμένες Διοι−
κήσεις του Κράτους για την κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών δαπανών που προκύπτουν από τη διαχείριση 
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής.

10. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη−
σης οικονομικού έτους 2015, υπάρχει εγγεγραμμένη πί−
στωση στον ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 07−110, ύψους 
8.579.000,00€, από την οποία θα αντιμετωπιστεί η προ−
καλούμενη δαπάνη ύψους 1.816.330,00€, αποφασίζουμε:
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Κατανέμουμε ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου οκτα−
κοσίων δεκαέξι χιλιάδων και τριακοσίων τριάντα ευρώ 
(1.816.330,00 €) στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του 
Κράτους σε βάρος του ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 
07−110 του Προϋπολογισμού Εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οικονομι−
κού έτους 2016 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
δαπανών που προκύπτουν από τη διαχείριση θεμάτων 
μεταναστευτικής πολιτικής ως κατωτέρω:

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΟΣΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ

ΑΙΓΑΙΟΥ 304.409,00 €

ΑΤΤΙΚΗΣ 647.161,00 €

ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 72.780,00 €

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 188.368,00 €

ΚΡΗΤΗΣ 112.577,00 €

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ 321.237,00€

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ− 
ΙΟΝΙΟΥ

169.798,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 1.816.330,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ       ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 91/47699 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 227/130400/25.11.2015 κοινής 

υπουργικής απόφασης, ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλο−
ποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενι−
σχύσεων: Μέτρα υπέρ των παραγωγών της χώρας που 
οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημι−
ώθηκαν από πυρκαγιές κατά το έτος 2013 (2605/Β΄).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.δ. 131/1974, «Περί παρο−

χής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, κτηνοτροφι−
κή, δασική και αλιευτική παραγωγή» (Α΄320), όπως ισχύει,

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του Ν. 2065/1992, «Αναμόρ−
φωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄113). 

γ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 21 και των παρ. 1 
και 3 του άρθρου 24 του Ν. 3877/2010 (Α΄160), όπως οι 
παρ. 1 και 3 του άρθρου 24 αντικαταστάθηκαν με την 
παρ.3 του άρθρου 39 του Ν. 4061/2012 (Α΄66). 

δ) Των άρθρων 20, 66, 67 και 77 του Ν.4270/2014 «Αρ−
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας−δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄143).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98). 

στ) Του Π.δ. 113/2010 (Α΄ 194), «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους Διατάκτες.

2. Της αριθμ Υ29 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικον. Γ. Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ Β΄ 2168/2015 ).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ 702/2014 της Επιτροπής της 
25/6/2014 (L193/1, 1.7.2014) και ειδικότερα τα άρθρα 1−13 και 30.

4. Την από 24.12.2014 υποβολή του καθεστώτος κρα−
τικής ενίσχυσης μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής 
Διαδραστικό Σύστημα Κοινοποίησης Κρατικών Ενισχύ−
σεων (SANI) και την, σε συνέχεια, ανάρτηση στη σχετική 
ιστοσελίδα της ΕΕ http://ec.europa.eu/competition/state_ 
aid/cases/256159/256159_1611174_27_1.pdf.

5. Το από 21.01.2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΚΕΜΚΕ− 
Υπ Οικονομικών.

6. Την υπ’ αριθ. 108/33125/16−03−2016 Εισήγηση της 
ΓΔΟΥ βάσει του άρθρου 24, παράγραφος 5, περίπτωση Ε 
του Ν.4270/2014.

7. Την υπ’ αριθμ. 94/203527/22−03−2016 Εισήγηση της 
Δ/νσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης 
Παραβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες τροποποιή−
σεις δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 1 
Τροποποίηση διατάξεων της αριθμ. 227/130400/

25−11−2015 κοινής υπουργικής απόφασσης

Τροποποιείται η υπ’ αριθ. 227/130400/25−11−2015 όμοια 
απόφασή μας, ως εξής:

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Ζημιές από Πυρκαγιά», νοούνται οι άμεσες ζημιές 

που προκαλούνται από φωτιά, μεγάλης έκτασης και 
έντασης, με σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική δρα−
στηριότητα της περιοχής. Ως «μεγάλης έκτασης» θεω−
ρείται η πυρκαγιά που έκαψε συνολικά έκταση μεγαλύ−
τερη των 500 στρεμμάτων και ειδικά για τη νησιωτική 
χώρα μεγαλύτερη των 300 στρεμμάτων. Στη νησιωτική 
χώρα δεν περιλαμβάνονται η νήσος Κρήτη και η Εύ−
βοια. Στη συνολικά καμένη έκταση δεν προσμετράται 
έκταση που καίγεται από τους παραγωγούς για λόγους 
καλλιεργητικής τεχνικής, όπως απομάκρυνση υπολειμ−
μάτων της καλλιέργειας με κάψιμο (π.χ. σιτοκαλαμιές, 
υπολείμματα αραβοσίτου, βοσκότοποι, κλπ.).

2. Στον όρο «γεωργική εκμετάλλευση» περιλαμβάνο−
νται οι συγκροτημένες γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις. Ως «κτηνοτροφική εκμετάλλευση» νο−
ούνται γενικά όλες οι αμιγείς ή μικτές κτηνοτροφικές 
(χοιρινά) και πτηνοτροφικές (όρνιθες, κοτόπουλα, φρα−
γκόκοτες, στρουθοκάμηλοι, γαλοπούλες, πάπιες, χήνες).

3. «Κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης» θεωρείται:
α) Ο ιδιοκτήτης γεωργικής εκμετάλλευσης.
β) Ο μισθωτής ή αγρολήπτης της γεωργικής εκμετάλ−

λευσης, εφόσον η μίσθωση ή η αγροληψία έχει συναφθεί 
με έγγραφο δεόντως θεωρημένο, με χρονολογία προ−
γενέστερη της επελεύσεως του ζημιογόνου γεγονότος. 
γ) Ο κατέχων γεωργική εκμετάλλευση με πληρεξούσιο 
θεωρημένο, με χρονολογία προγενέστερη της επελεύ−
σεως του ζημιογόνου γεγονότος.

4. «Ευρύτερη περιοχή της εκμετάλλευσης»: Είναι η 
περιοχή στα πλαίσια της οποίας οι αποστάσεις μεταξύ 
μονίμου κατοικίας − όπως αυτή δηλώνεται από τον αι−
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τούντα, στο έντυπο Ε1 της Φορολογικής Δήλωσης − και 
εκμετάλλευσης, είναι τέτοιες, ώστε να δικαιολογούν 
μέχρι και καθημερινές μεταβάσεις για προσωπική πα−
ρακολούθηση και ασχολίες σ’ αυτή και οπωσδήποτε δεν 
είναι μεγαλύτερες των 150 χιλιομέτρων.

5. «Γεωργός», για τις ανάγκες της απόφασης αυτής 
θεωρείται: Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα:

α) Γεωργός κατά κύρια απασχόληση, κάτοχος γεωρ−
γικής εκμετάλλευσης, ο οποίος και είναι ασφαλισμένος 
στον Ο.Γ.Α. και το γεωργικό του εισόδημα είναι μεγα−
λύτερο του εξωγεωργικού.

β) Νέος αγρότης (κατά τις διατάξεις του Καν. 1257/1999, 
όπως ισχύει κάθε φορά), εφόσον η ένταξή του έγινε 
πριν την επέλευση του ζημιογόνου αιτίου, γεγονός που 
αποδεικνύεται με την υποβολή της σχετικής απόφασης 
ένταξης.

γ) Γεωργός μη κατά κύρια απασχόληση, καθώς επί−
σης ο μικροεπαγγελματίας, και ο μικροεισοδηματίας, 
εφόσον είναι ασφαλισμένος στον Ο.Γ.Α. και το ατομικό 
εξωγεωργικό εισόδημά του είναι μικρότερο από το Ει−
σόδημα Αναφοράς.

δ) Συνταξιούχος οποιουδήποτε ταμείου, εφόσον το 
ατομικό εξωγεωργικό του εισόδημα είναι μικρότερο 
από το Εισόδημα Αναφοράς.

ε) Ο περιστασιακός εργάτης, ο μερικής απασχόλησης 
μισθωτός, ο άνεργος, ο άεργος, εφόσον το ατομικό 
εξωγεωργικό του εισόδημα δεν ξεπερνά το 1/3 του Ει−
σοδήματος Αναφοράς.

Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, που εμφανίζονται 
με μια από τις παρακάτω μορφές:

• Εταιρείες με οποιαδήποτε νομική μορφή.
• Ομάδες Παραγωγών, Οργανώσεις Παραγωγών, ΑΣΟ 

των Ν.2810/2000 και 4015/2011, όπως ισχύουν.
θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά και τα παρα−

κάτω:
− Να είναι κάτοχος γεωργικής εκμετάλλευσης.
− Να ασκεί γεωργική δραστηριότητα, ως κύρια δρα−

στηριότητα.
− Οι εταίροι ή τα μέλη που κατέχουν την πλειοψηφία 

των μετοχών να ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη 
γεωργία.

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 11 τροποποιείται ως 
εξής:

«Τα έντυπα Φ−01010, Φ−01013 και Φ − 01012 οικονομικού 
έτους 2013 (χρήση 2012) που αφορούν τα νομικά πρόσω−
πα κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και το έντυπο Ε5 
(O.E., E.E., Αστικές, Αφανείς, ή Συμμετοχικές Εταιρείες, 
Κοινωνίες Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξίες) του ίδιου 
οικονομικού έτους. Αν στους δικαιούχους των ενισχύ−
σεων συμπεριληφθούν και τα νομικά πρόσωπα μη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα, τότε απαιτείται και το έντυπο 
Φ − 01012 οικονομικού έτους 2013»

3. Η περίπτωση Α της παρ. 2 του άρθρου 18, τροπο−
ποιείται ως εξής:

«Α. Ένσταση Διοικητικού Ελέγχου.
Στην αίτηση−ένσταση Διοικητικού Ελέγχου πρέπει να 

επισυνάπτονται απαραίτητα όλα τα ζητούμενα δικαιο−
λογητικά για να κριθεί ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος 
κρατικής ενίσχυσης. Προκειμένου για φορολογικά έντυ−
πα, δεν θα γίνονται δεκτές τροποποιήσεις φορολογικών 
στοιχείων. Η αίτηση − ένσταση Διοικητικού Ελέγχου 
υποβάλλεται ατελώς.».

4. Στο άρθρο 30 (Παράρτημα), αντικατάσταση του 
παρόντος ως εξής:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΝΟΜΟΣ/ΠΕ ΔΗΜΟΣ/ΔΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΚΑΜΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ (στρ) ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Αργολίδας

Δήμος Άργους − Μυκηνών− 
ΔΕ Άργους (θέση Άκοβα 

Άργους)
7/7/2013 950 στρ

αριθ. πρωτ. 2584 Φ. 
706.8/2.10.2013 

βεβαίωση ΠΥ Άργους

Δήμος Ερμιονίδας − ΔΕ Ερμι−
όνης («Πηγάδια» Θερμησίας) 7/8/2013 1600 στρ

από 7.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Ναυπλίου

Αττικής

Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
(ΔΚ Μαρκοπούλου Μεσογαίας) 

και Δ. Σαρωνικού 
(ΤΚ Κουβαρά)

2/8/2013 4.000 στρ

από 2.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Μαρκοπούλου

Δ. Μαραθώνος 
(ΔΚ Μαραθώνος − οικισμός 

Αύρας)
5/8/2013 750 στρ

από 2.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Νέας Μάκρης

Δ. Κυθήρων 
(ΤΚ Κυθήρων και Μυρτιδίων 1/8/2013 2.510 στρ

από 1.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Γυθείου

Δ. Κυθήρων 
(ΤΚ Καρβουνάδων) 26/8/2013 700 στρ

από 26.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Γυθείου
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Βοιωτίας

Δ. Ορχομενού (ΤΚ Διονύσου) 29/6/2013 6000 στρ

από 29.06.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Λιβαδειάς

Δ. Λεβαδέων (Αγ. Βλασίου, 
Χαιρώνειας Δαύλειας, 

Λιβαδειάς)
28/8/2013 24.000 στρ

από 28.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Λιβαδειάς

Δ. Τανάγρας (ΤΚ Δάφνης) 13/7/2013 702,5 στρ

από 13.07.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Θήβας

Δ. Αλιάρτου 
(ΤΚ Μαυρομματίου, Αλίαρτο 30/5/2013 571 στρ

από 30.05.2013 από−
σπασμα βιβλίου συμ−
βάντων ΠΥ Λιβαδειάς

Δωδεκανήσων

Δ. Ρόδου (ΔΕ Ν. Ρόδου − ΤΚ 
Ιστρίου, Αρνίθας, Προφυλίων, Βα−
τίου, Μεσαναγρα Απολλακιάς)

27/7/2013 38.000 στρ

από 27.07.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Ρόδου

Δ. Ρόδου (ΔΕ Καμείρου−ΤΚ 
Σαλάκου, Διμυλιάς, Καλαβάρ−

δας)
21/8/2013 300 στρ

από 21.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Ρόδου

Ευβοίας

Δ. Κύμης − Αλιβερίου (ΔΕ Δυ−
στίων −ΤΚ Αργυρού) 19, 21/06/2013 4.300 στρ

αριθ. 5012 Φ. 
702.18/4.09.2013 

έγγραφο της ΠΥ 
Χαλκίδας

Δ. Καρύστου (ΤΚ Μεσοχω−
ριών −οικισμός Δήλησο) 17/7/2013 1.500 στρ

αριθ. 5012 Φ 702.18/ 
4.09.2013 έγγραφο ΠΥ 

Χαλκίδας

Δ. Κύμης − Αλιβερίου (ΔΚ 
Αλιβερίου−ΤΚ Βέλους) 9/8/2013 1.800 στρ

αριθ. 5012 Φ 702.18/ 
4.09.2013 έγγραφο ΠΥ 

Χαλκίδας

Δ. Χαλκιδέων (ΔΚ Βαθέος 
Αυλίδος) 23/8/2013 2.400

αριθ. 5012 Φ 702.18/ 
4.09.2013 έγγραφο ΠΥ 

Χαλκίδας

Ηλείας

Δ. Ήλιδας (ΤΚ Γερακίου) 8/8/2013 600 στρ

αριθ. πρωτ. 1683 
Φ. 706.6/8.08.2013 

αντίγραφο βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Αμαλιάδας

Δ. Πύργου (ΤΚ Πεύκης) 11/8/2013 850 στρ
αριθ. πρωτ. 5713 Φ 

808.7/5.11.2013 βεβαί−
ωση ΠΥ Πύργου

Ηρακλείου
Δ. Φαιστού (ΔΔ Πόμπιας, 

Αληθινής, Αντισκαρίου, Πη−
γαιδακίων)

27−28/7/2013 17800 στρ μέτρηση GPS

Κεφαλονιάς

Δ. Κεφαλονιάς (ΤΚ Ληξουρίου 
και Φαβατάτων) 17/8/2013 500 στρ

αριθ. 3989 Φ. 808.7/ 
1.11.2013 βεβαίωση ΠΥ 

Αργοστολίου

Δ. Κεφαλονιάς (ΤΚ Καραβά−
δου) 22/8/2013 400 στρ

αριθ. 3989 Φ. 808.7/ 
1.11.2013 βεβαίωση ΠΥ 

Αργοστολίου
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Κορινθίας

Δ. Νεμέας (ΤΚ Αηδονιών) 24/7/2013 511 στρ

αριθ. 8360/18.11.2013 
έγγραφο Δήμου Νε−
μέας και μετρήσεις 

Υποκ/τος 

Δ. Κορίνθου (ΤΚ Στεφανίου) 6/7/2013 999 στρ
αριθ. 41044/799/ 

12.08.2013 έγγραφο 
Δασαρχείου Κορίνθου 

Δ. Ξυλοκάστρου − Ευρω−
στίνης (ΤΚ Άνω Συνοικ. και 

Κάτω Συνοικισμού
5−6/4/13 700 στρ

από 5.04.2013 
απόσπασμα βιβλίου 

συμβάντων ΠΥ 
Συκιώνος− Κιάτου

Κυκλάδων

Δ. Πάρου (περιοχή Βουτάκου) 22/7/2013 420 στρ
αριθ. 5824 Φ 706/ 

4.09.2013 βεβαίωση 
ΠΥ Ερμούπολης

Δ. Σερίφου (οικισμός Σκλαβο−
γιάννη, Αγίας Μαρίνας)

25 και 
26/07/2013 17.000 στρ

από 25 και 26/7/2013 
αποσπάσματα βιβλί−
ων συμβάντων της 
ΠΥ Ερμούπολης

Δ. Νάξου (ΤΚ Γαλήνης και 
Μελανών, οικισμός Αγ. Θαλα−

λαίος)
4/8/2013 500 στρ

αριθ. 5795 Φ 706/ 
5.08.2013 βεβαίωση 

ΠΥ Ερμούπολης

Δ. Ανδρου (Βιταλίου, Γαυρίου) 25/7/2013 800 στρ
αριθ. 5795 Φ 706/ 

5.09.2013 βεβαίωση 
ΠΥ Ερμούπολης

Δ. Άνδρου (Βουρκωτής, 
Πιτρόφου, Μεσαριάς) 10/8/2013 400 στρ

αριθ. 5795 Φ 706/ 
5.09.2013 βεβαίωση 

ΠΥ Ερμούπολης

Λακωνίας

Δήμος Ανατολικής Μάνης − ΤΚ 
Πύργου Διρού (Συνοικισμός 
Τριανταφυλλιάς, Χαρούδας, 
Μανταφόρου, Νικανδρίου)

29/5/2013 915 στρ
αριθ. 28570/ 965/ 

21.06.2013 έγγραφο 
Δασαρχείου Γυθείου

Δήμος Ανατολικής Μάνης − 
(Ελαιοχώρι − Οιτύλου) 4/11/2013 632

συμπλ. Δελτίο 
αα 834013000072 

/28.01.2014
ΔΑΣΑΡΧ. ΓΥΘΕΙΟΥ

Μεσσηνίας
Δήμος Πύλου − Νέστορος − 
ΔΕ Κορώνης (ΤΚ Χρυσοκελ−

λαριάς και Υάμειας)
30/8/2013 1000 στρ

από 30.08.2013 
απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ 

Καλαμάτας

Φωκίδος

Δ. Δελφών (ΔΕ Άμφισσας− 
ΔΚ Άμφισσας και ΤΚ Σερ−
νικακίου − ΔΕ Δελφών − ΤΚ 

Χρισσού)

5/8/2013 3.500 στρ
από 5.08.2013 

απόσπασμα βιβλίου 
συμβάντων της ΠΥ

Χανίων
Δ. Πλατανιά (ΔΕ Μουσούρων) 14/3/2013 900 στρ μέτρηση GPS

Δ. Αποκορώνου 25/3/2013 550 στρ μέτρηση GPS

Χίου Δ. Χίου (ΔΕ Καρδάμυλων −
ΤΚ Πιτυούς) 25/7/2013 2.500 στρ

από 25.07.2013 
απόσπασμα βιβλίου 

συμβάντων της ΠΥ Χίου

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2016

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ        ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
                 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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    Αριθμ. οικ. 2994 (3)
Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απογευματινής ερ−

γασίας εργάσιμων ημερών, για το διάστημα από την 
δημοσίευση της παρούσας έως 30/6/2016, για το προ−
σωπικό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής 
Μέριμνας ΠΕ Έβρου.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ΄και  
ιβ΄ και άρθρο 282 παρ. 1α).

2. Του Οργανισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης (Π.δ. 144/2010, ΦΕΚ Α΄ 237/2010).

3. Την Αρ. Απ. Δ.Δ. οικ 5319/22−9−2014 (ΦΕΚ 2596/Β/ 
30−9−2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης περί «παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων 
«ΜE ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του του Ν. 4354/2015, 
βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή 
εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό−
λησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και 
των ΟΤΑ μόνο για αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων 
και επειγουσών αναγκών.

5. Την απόφαση αρ. 244719/2/2015 (ΦΕΚ 418/Β/24−3−2015) 
του Ασκούντος τα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης που 
αφορά «Καθιέρωση ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετρά−
ωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας − Θράκης».

6. Την ανάγκη εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξε−
ων και Νόμων α) Υ1γ/ΓΠ/ οικ96967/2012, β) Α5/ 3010/1985, 
γ) Ν3868/2010 κτλ.

7. Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών.
8. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α. 

ΨΞΖΖ7ΛΒ−7Σ6 που αφορά την δέσμευση των απαιτού−
μενων ποσών για την αποζημίωση των υπαλλήλων που 
θα απασχοληθούν, διαπιστώνοντας την ανάγκη καθι−
έρωσης υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή κατά 
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών για το 
χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας 
έως 31/6/2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου, λόγω των 
αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεων, 
με αντικείμενο :

1. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζι−
κής εστίασης και των Κέντρων Διασκέδασης, τα περισ−
σότερα των οποίων λειτουργούν εκτός της διάρκειας 
ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον 
εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές (κέντρα Διασκέδασης).

2. Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής 
σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια), σε με−
γάλες εμποροπανηγύρεις οι οποίες πραγματοποιούνται 
εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές.

3. Τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου.
4. Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητη−

ριάσεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια 
ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και 
προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολογικής 
διερεύνησης.

5. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης 
του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

6. Τη διενέργεια ηχομετρήσεων για τη χορήγηση 
αδειών χρήσης μουσικών οργάνων ή και τη διαπίστω−
ση ηχορύπανσης. Οι ηχομετρήσεις διενεργούνται τις 
βραδινές ή πρώρες πρωινές ώρες προκειμένου να επι−
τυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες θορύβου βάθους ή 
να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα καταστήματα 
που ελέγχονται.

7. Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων 
και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορτα−
στικές περιόδους.

8. Τη διεκπεραίωση προγραμμάτων ελέγχου ποιότη−
τας, του παρεχόμενου από τους δήμους, νερού ανθρώ−
πινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της σύνταξης 
τεχνικών δελτίων και στατιστικών στοιχείων για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

9. Τον έλεγχο ανθυγιεινών εστιών και την έγκριση 
μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλή−
των, στερεών απορριμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων.

10. Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προ−
κύπτουν από τις δραστηριότητες του τμήματος Φαρμά−
κων− Φαρμακείων και του Τμήματος Πολιτισμού, (ανάγκη 
υλοποίησης − παρακολούθησης δράσεων που διοργα−
νώνονται από το φορέα μας).

11 Την διενέργεια κοινωνικών ερευνών.
12 Την αναγκαιότητα συμμετοχής σε συσκέψεις και 

επιτροπές.
13 Την ανάγκη παρακολούθησης του προγράμματος 

καταπολέμησης κουνουπιών, αποφασίζουμε:
την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή 

κατά τις απογευματινές ώρες εργασίμων ημερών για 
το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως 
30/6/2016 ως εξής:

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ : δώδεκα (12) υπάλ−
ληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινω−
νικής Μέριμνας και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας 
(Ορεστιάδας)

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗ−
ΜΑ από την δημοσίευση της παρούσας έως 30/6/2016 :

ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (μέχρι ώρα 22:00): μέχρι 
συνολικά μέχρι χίλιες τριακόσιες (1300) ώρες

Το συνολικό ποσό για αποζημίωση υπερωριακής απο−
γευματινής εργασίας υπολογίζεται σε 6.500,00 ευρώ 
και είναι εις βάρος του ΚΑΕ 4072.0511.0001 για το οποίο 
και υπάρχουν πιστώσεις και έχει ληφθεί η Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης.

Όλοι οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχοληθούν ο 
καθένας μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για εργασία 
κατά τις απογευματινές ώρες (ή όπως θα καθορίζεται 
από την από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).
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Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλ−
λήλους θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης της 
Δ/νσης, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες 
ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πι−
στώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2016.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλη−
σης των ανωτέρω ορίζεται η Προϊσταμένη της Δ/νσης, 
η οποία θα υπογράψει και τις σχετικές διαπιστωτικές 

πράξεις ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αμοιβή των 
απασχολουμένων υπαλλήλων. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 7 Απριλίου 2015 

Με εντολή Περιφερειάρχη 
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02013141105160008*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. 
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης 
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

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

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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