
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομά-
δας Εργασίας για την επιτάχυνση των διαδικασι-
ών διορισμού των διοριστέων της προκήρυξης 
1Κ/2017 του Α.Σ.Ε.Π.

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ. 382/2015 και 10/2016 αποφάσεων 
Δ.Σ. και τμηματική έγκριση της υπ’ αρ. 381/2015 
απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης.

3 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 
κίνησης εκτός έδρας της Προέδρου του Δ.Σ. και 
υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΝΠΙΔ «Κοινωφε-
λής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου».

4 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 111/4-5-2012 από-
φασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «ΚΑ-
ΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ.».

5 Άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην Π.Ε. Κοζάνης.

6 Άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην Π.Ε. Κοζάνης.

7 Υπερωρίες α’ εξαμήνου έτους 2019 υπαλλήλων 
του Ελληνικού Ινστιτούτου Πάστερ.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην Φ.951/4/76989/
Σ.18405/19.10.2018 απόφαση των Υπουργών Εθνι-
κής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 4805/τ.Β’/29.10.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 68955 οικ. (1)
  Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομά-

δας Εργασίας για την επιτάχυνση των διαδικασι-

ών διορισμού των διοριστέων της προκήρυξης 

1Κ/2017 του Α.Σ.Ε.Π.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (Α’/45) «Τρο-

ποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα Βασικών Κανόνων για 
τη Μεταχείριση των Κρατουμένων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 13-15 του ν.2690/1999 (Α’/45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β’ του ν. 3469/2006 (Α’/131) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’/176) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

ε) Του ν. 3861/2010 (Α’/112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’/98).

ζ) Του π.δ. 96/2017 (Α’/136) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων».

η) Του π.δ. 88/2018 (Α’/160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 157 /19/10/2018 έγγραφο της 
Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Δ.Υ.Ε.).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ομάδα Εργασίας 
με αντικείμενο τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπη-
ρεσιών και τη μεταξύ τους επικοινωνία, προκειμένου να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες διορισμού των διοριστέων 
της Προκήρυξης 1Κ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. σε θέσεις του κλά-
δου ΠΕ Γραμματέων στα δικαστήρια και τις δικαστικές 
υπηρεσίες της Χώρας.

Β. Συγκροτούμε την Ομάδα Εργασίας από έναν (1) 
Πρόεδρο και πέντε (5) μέλη εκ των οποίων: α) ο Πρό-
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εδρος και τα τρία (3) μέλη θα είναι υπάλληλοι της Κε-
ντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ.), 
το αντικείμενο εργασίας των οποίων σχετίζεται με το 
αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας και β) τα δύο (2) μέλη 
θα είναι δικαστικοί υπάλληλοι - εκπρόσωποι της Ομο-
σπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας (Ο.Δ.Υ.Ε.).

Γ. Ορίζουμε ως Πρόεδρο και μέλη της Ομάδας Εργα-
σίας τους κάτωθι:

1) Ευτυχία Κατσιγαράκη του Αντωνίου, μόνιμη υπάλλη-
λο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό 
Α’, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ως Πρόεδρο,

2) Αγόρω - Ελισάβετ Λαζάρου του Αχιλλέα, μόνιμη 
υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με 
βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Ποινικού Μητρώ-
ου και Απονομής Χάριτος της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ως μέλος,

3) Δημήτριο Γιουτίκα του Νικολάου, μόνιμο υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, 
Προϊστάμενο του Τμήματος Λειτουργίας Γραμματείας 
Δικαστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών 
Υπαλλήλων της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ως μέλος,

4) Ελένη Πολύζου του Αναστασίου, μόνιμη υπάλληλο 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Α’, 
υπηρετούσα στο Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού, 
Κρατικών Ενισχύσεων, Πληρωμών και Λοιπών Οικονο-
μικών θεμάτων της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ως μέλος,

5) Γεώργιο Διαμαντή του Ιωάννη, δικαστικό υπάλλη-
λο του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό 
Α’, του Υποθηκοφυλακείου Αθήνας - εκπρόσωπο της 
Ο.Δ.Υ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια αυτού τη Μαριάν-
θη Μισαηλίδου του Μιχαήλ, δικαστική υπάλληλο του 
κλάδου ΔΕ Γραμματέων με βαθμό Α’ του Πρωτοδικείου 
Αθήνας -εκπρόσωπο της Ο.Δ.Υ.Ε.,

6) Ανδρέα Πάσχο του Θεοδώρου, δικαστικό υπάλληλο 
του κλάδου ΔΕ Γραμματέων με βαθμό Α’, εκπρόσωπο της 
Ο.Δ.Υ.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Χρήστο 
Καϋμενάκη του Γεωργίου, του κλάδου ΠΕ Γραμματέων, 
με βαθμό Α’, δικαστικό υπάλληλο του Πρωτοδικείου Αθή-
νας- εκπρόσωπο της Ο.Δ.Υ.Ε.,

Γ. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας Εργασίας θα εκτελεί η 
Άννα Μαγειροπούλου του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλος 
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, με βαθμό Γ’, 
υπηρετούσα στο Τμήμα Λειτουργίας Γραμματείας Δι-
καστηρίων και Υπηρεσιακής Κατάστασης Δικαστικών 
Υπαλλήλων της Κ.Υ.Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

Δ. Η Ομάδα θα συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων, εντός του κανονικού ωραρίου 
λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που 
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, χωρίς την 
καταβολή πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης.

Ε. Η θητεία της Ομάδας Εργασίας άρχεται από τη δη-
μοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και λήγει με τον διορισμό και την ανάληψη 
καθηκόντων των διοριστέων της Προκήρυξης 1Κ/2017 
του Α.Σ.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός 
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

I

Aριθμ. 91457/798 (2)
    Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφω-

να με τις υπ’ αριθμ. 382/2015 και 10/2016 απο-

φάσεων Δ.Σ. και τμηματική έγκριση της υπ’ αρ. 

381/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Παλλήνης.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997 
(ΦΕΚ 107/Α’/30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ-
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) “Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Κα-
ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις“
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) “Μέτρα για την επι-
τάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις”.

4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/17.12.2014).

5. Το άρθρο 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορί-
ας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ. 9 
του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α’/17.12.2014).

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/
23-03-1999), περί δημοσίευσης αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α’/ 
27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αττικής» όπως ισχύει.

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β’/
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

9. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005) 
“Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα”.
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10. Την υπ’ αρ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την 
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

11. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: “Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλο-
φοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. και 
στους χερσαίους χώρους λιμένων”.

13. Την υπ’ αρ. οικ. 47601/17682/8-6-2017 (ΦΕΚ 2056/
Β’/14-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος 
υπογραφής.

14. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της 
Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

15. Την υπ’ αρ. πρ. οικ. 47870/39280/10-09-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999».

16. Την υπ’ αρ. πρ. οικ. 22769/12259/19-03-2015 (ΑΔΑ: 
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση 
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφο-
ρούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης 
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α 
του ν. 2696/1999».

17. Τα έγγραφα της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό πρωτ. 43335/ 
16343/2016, 48016/18289/2016 και 42633/16048/2016 
με το οποίο μας διαβιβάστηκαν αντίστοιχα, οι νομοτύ-
πως ληφθείσες, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμό-
δια Υπηρεσία, αποφάσεις με αρ. 382/2017, 10/2016 
και 381/2015 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Παλλήνης, που αφορούν σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 
με τα συνημμένα τους και έλαβαν, αντίστοιχα αρ. πρ. 
47980/458/2016, 51916/490/2016 και 47910/452/2016.

18. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 47980/458/2016, 51916/490/
2016 και 47910/452/2016 έγγραφα της υπηρεσίας προς 
τον Δήμο Παλλήνης.

19. Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 29885/2017, 29882/2017 και 
29889/2017 έγγραφα του Δήμου Παλλήνης προς την 
Υπηρεσία μας που έλαβαν αντίστοιχα 73088/743/2017, 
73090/744/2017 και 74036/752/2017.

20. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 31296/2018 έγγραφο του Δή-
μου Παλλήνης προς την υπηρεσία που έλαβε αρ. πρ. 
91457/798/2018.

21. Τις Τεχνικές Εκθέσεις, της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Παλλήνης βάσει των οποίων ελήφθησαν 

οι υπ’ αριθμ. 45/2015, 02/2016 και 46/2015 αποφάσεις 
της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 
των υπ’ αρ. αποφάσεων 382/2015, 10/2016 και 381/2015 
αντίστοιχα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλ-
λήνης.

22. Τις υπ’ αριθμ. 382/2015, 10/2016 και 381/2015 απο-
φάσεις του Δ.Σ του Δήμου Παλλήνης, με τα συνημμένα 
τους, με τις οποίες εγκρίνονται, οι υπόψιν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις.

23. Το γεγονός ότι, για την υλοποίηση των κυκλοφο-
ριακών ρυθμίσεων που προκύπτουν από τις παρούσες 
αποφάσεις, όπως προκύπτει από το (19) σχετικό έγγρα-
φο δεν επιβαρύνεται ο προυπολογισμός του Δ. Παλλή-
νης από την υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου 
Παλλήνης και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

1) Την απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης 
(Ρ-40) στο τμήμα της οδού Ιθάκης, μεταξύ των οδών Χίου 
και Κεφαλληνίας, στην αριστερή πλευρά, κατά τη ροή 
της κυκλοφορίας ,της οδού (με κατεύθυνση οδού Ιθάκης 
από την οδό Χίου προς την οδό Κεφαλληνίας). (382/15)

2) Την έγκριση ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ. (Ρ-32) στις 
οδούς Ησιόδου και Λεωνίδα στο ύψος της διαστάυρω-
σης τους. (381/15)

3) Την έγκριση ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ. (Ρ-32) στην 
οδό Λεονταρίου. (10/16)

4) Την υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστε-
ρή πλευρά της νησίδος η του εμποδίου Ρ-52α στην οδό 
Λεονταρίου στο ύψος του κτιρίου Καμπά (πριν από το 
κτίριο Καμπά με κατεύθυνση προς τις εργατικές κατοι-
κίες). (10/16)

Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋ-
ποθέσεις:

1. Με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλ-
λήνης να τοποθετηθούν σε κατάλληλες θέσεις οι ρυθμι-
στικές πινακίδες σήμανσης, της παρούσας απόφασης, 
Ρ-32 “Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφό-
μενο αριθμό”, στην διασταύρωση των οδών Ησιόδου και 
Λεωνίδα, ώστε η ρύθμιση να περιλαμβάνει το σύνολο 
των οδικών τμημάτων στην εν λόγω διασταύρωση.

2. Με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλ-
λήνης να τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις οι πι-
νακίδες αναγγελίας κινδύνου α)στις οδούς Ησιόδου και 
Λεωνίδα: Κ-16 “Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών”, 
β)στην οδό Λεονταρίου οι πινακίδες Κ-5 “Επικίνδυνη στέ-
νωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές” και οι πινακί-
δες Κ-25 “Προσοχή άλλοι κίνδυνοι (που δεν δηλώνονται 
στις πινακίδες Κ-1 έως Κ-24)“.

3. Με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Παλλήνης να τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις οι 
πληροφοριακές πινακίδες α)στην οδό Λεονταρίου, στο 
ύψος του κτιρίου Καμπά, η πληροφοριακή πινακίδα Π-78 
“Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή 
εμποδίου (συνδυάζεται η τοποθέτησή της πχ με τη Ρ-52 
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α) και β) στην οδό Ιθάκης μεταξύ Χίου και Κεφαλληνίας, 
η πινακίδα Π-94: “Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση. 
Οι παραβάτες (σταθμευμένα οχήματα) μεταφέρονται”.

4. Με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Παλλήνης θα τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις οι 
ανακλαστήρες οδοστρώματος εφόσον εξασφαλίσει ότι 
πληρούνται οι προυποθέσεις της (8) σχετικής απόφασης.

5. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

6. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

7. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

8. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από 
τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

9. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
10. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

11. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνικές - Εισηγητικές Εκθέσεις κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Παλλήνης, βάσει των οποίων ελήφθησαν οι εν λόγω απο-
φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παλλήνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2018

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

  ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 15470 (3)
    Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών 

κίνησης εκτός έδρας της Προέδρου του Δ.Σ. και 

υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΝΠΙΔ «Κοινωφε-

λής Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου».

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010, «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του 
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχε-
δίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/
2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο 
προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

5. Την αριθμ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 26-05-2017) περί διο-
ρισμού της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης Κοζυράκη Μαρίας. 

6. Την αριθμ. οικ. 10232/03-08-2017 (ΑΔΑ : ΩΥ-
ΘΡΟΡ1Θ-ΣΩΑ) απόφασή μας περί αναπλήρωσης της 
Συντονίστριας του φορέα από τον Αναστάσιο Ιωάννου.

7. Τα αριθμ. 381/31-10-2018 και 382/31-10-2018 έγ-
γραφα του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερ-
σονήσου», αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

8. Τις από 31-10-2018 βεβαιώσεις της Προέδρου του 
Δ.Σ. του ΝΠΙΔ «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Χερσονή-
σου», με τις οποίες βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό 
του ως άνω Φορέα οικονομικού έτους 2018 και συγκεκρι-
μένα στους Κ.Α 00-6423 και 00-6422 υπάρχουν πιστώσεις 
για την πληρωμή των εκτός έδρας οδοιπορικών εξόδων 
της Προέδρου του Δ.Σ. και των υπηρετούντων υπαλλήλων, 
αντίστοιχα συνολικού ύψους 7.000,00 €,αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος 
ημερών κίνησης εκτός έδρας της Προέδρου του Δ.Σ. και 
των υπαλλήλων υπηρετούντων στo ΝΠΙΔ «Κοινωφελής 
Επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου», ως κατωτέρω:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 15

Α/Α ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ
1 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 05
2 ΔΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 05
3 ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ 05

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 1 Nοεμβρίου 2018 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Γενικής Διεύθυνσης Δασών 
και Αγροτικών Υποθέσεων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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Αριθμ. 198464/1667 (4)
    Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 111/4-5-2012 

απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας 

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΖΩΩΝ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον Οργανισμό Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(π.δ. 146/2010 ΦΕΚ Α’/239).

3. Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/τ.Α’) «περί Υγειονομι-
κών Διατάξεων».

4. Τα άρθρα 1 και 15 της κοινής υπουργικής απόφασης 
Υ1 β/2000/1995 (ΦΕΚ Β’/343) Υγειονομική Διάταξη "περί 
των όρων ίδρυσης και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων"

5. Το ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/τ.Α’/2-10-2008 «Ρυθμίσεις 
θεμάτων κτηνοτροφίας κ.α. διατάξεις» και οι σχετικές 
εγκύκλιοι.

6. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κ.Α. Υ1 
γ/Γ.Π./Οικ.126227/1 8-3-2011 (ΑΔΑ: 4Α1ΤΘ-Α) «Όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας σταυλικών εγκαταστάσεων 
οικόσιτων ζώων».

7. Το ν. 4056/2012 (ΦΕΚ Α’/52) “ Ρυθμίσεις για την κτηνο-
τροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες δι-
ατάξεις”, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4235/2014, 
τον ν. 4351/201 5,τον ν. 4424/2016 και ισχύει.

8. Την υπ’ αρ. 111/04-05-2012 (ΦΕΚ Β΄ 1691, ΑΔΑ: 
Β4ΛΕ7ΛΨ-ΚΑΣ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Μα-
κεδονίας «Περί καθορισμού οικοσίτων ζώων».

9. Την υπ’ αρ. 940/81279/26-07-2017 (ΦΕΚ 2741/
τ.Β’/04-089-2017) απόφαση «Περί καθορισμού της δι-
αδικασίας , των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων σε 
εφαρμογή του άρθρου 1 7α του ν. 4056/2012 (Α’/52).

10. Το πρακτικό 4/11-5-2018 της Επιτροπής Σταυλι-
σμού Π.Ε. Καστοριάς.

11. Το πρακτικό 20/18-6-2018 της Επιτροπής Σταυλι-
σμών Π.Ε. Φλώρινας.

12. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν δημιουργεί δαπάνη 
εις βάρος του δημοσίου, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αρ. πρωτ. 111/04-05-2012 (ΦΕΚ 
Β΄ 1691, ΑΔΑ: Β4ΛΕ7ΛΨ-ΚΑΣ) απόφαση Περιφερειάρχη 
Δυτικής Μακεδονίας «Περί καθορισμού οικοσίτων ζώων» 
ως προς τον αριθμό των οικοσίτων ζώων της Περιφερεια-
κής Ενότητας Φλώρινας, καθώς και τους όρους υγιεινής.

I.
Για την ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Α. Οικισμοί με πληθυσμό μέχρι 200 κατοίκους: 
• Μέχρι 3 βοοειδή με τα παράγωγά τους ή
• Μέχρι 2 ιπποειδή με τα παράγωγά τους ή
• Μέχρι 30 αιγοπρόβατα με τα παράγωγά τους ή
• Μέχρι 3 χοιρινά πάχυνσης ή
• Μέχρι 50 συνολικά πτηνοκονικλοειδή.
Σε περίπτωση συνδυασμού των παραπάνω ειδών 

επιτρέπεται η διατήρηση του μισού αριθμού των ανω-

τέρω ορίων και όχι πάνω από 3 είδη. Δεκαδικοί αριθμοί 
στρογγυλοποιούνται στον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

Β. Οικισμοί με πληθυσμό από 201 μέχρι 1000 κατοί-
κους:

• Μέχρι 2 βοοειδή με τα παράγωγά τους ή
• Μέχρι 2 ιπποειδή με τα παράγωγά τους ή
• Μέχρι 15 αιγοπρόβατα με τα παράγωγά τους ή
• Μέχρι 2 χοιρινά πάχυνσης ή
• Μέχρι 30 συνολικά πτηνοκονικλοειδή.
Σε περίπτωση συνδυασμού των παραπάνω ειδών 

επιτρέπεται η διατήρηση του μισού αριθμού των ανω-
τέρω ορίων και όχι πάνω από 3 είδη. Δεκαδικοί αριθμοί 
στρογγυλοποιούνται στον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

Γ. Οικισμοί με πληθυσμό από 1001 μέχρι 5000 κατοί-
κους:

• Μέχρι 1 βοοειδές με το παράγωγό του ή
• Μέχρι 1 ιπποειδές με το παράγωγό τους ή
• Μέχρι 10 αιγοπρόβατα με τα παράγωγά τους ή
• Μέχρι 1 χοιρινά πάχυνσης ή
• Μέχρι 20 συνολικά πτηνοκονικλοειδή.
Σε περίπτωση συνδυασμού των παραπάνω ειδών 

επιτρέπεται η διατήρηση του μισού αριθμού των ανω-
τέρω ορίων και όχι πάνω από 3 είδη. Δεκαδικοί αριθμοί 
στρογγυλοποιούνται στον μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό.

Δ. Για τις πόλεις της Φλώρινας και του Αμυνταίου μόνο 
για τις κατοικίες που είναι εκτός σχεδίου και στις παρυφές 
επιτρέπεται η διατήρηση αριθμών και ειδών όμοια με 
της κατηγορίας Γ.

II.
Οι σταυλικές εγκαταστάσεις οικόσιτων ζώων και πτη-

νών σε εφαρμογή της σχετικής υγειονομικής διάταξης :
1. Όλοι οι σταυλισμοί των Π.Ε. σύμφωνα με τις ισχύ-

ουσες διατάξεις θα πρέπει να βρίσκονται πλησιέστερα 
στο σπίτι του ιδιοκτήτη, παρά σε οποιαδήποτε πλησιέ-
στερη νόμιμη κατοικία ώστε να μην δημιουργείται όχλη-
ση στους περιοίκους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η 
ανωτέρω δυνατότητα, τότε μπορεί ο ενδιαφερόμενος 
να διατηρεί τα οικόσιτα ζώα του σε πτηνοκτηνοτροφι-
κές εγκαταστάσεις που θα βρίσκονται μακριά από την 
κατοικία του, αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 30μ από 
κάθε άλλη νόμιμη κατοικία ή κατάστημα ή εργαστήριο 
ή βιοτεχνία, εκτός εάν κατά περίπτωση αναφέρεται με-
γαλύτερη απόσταση. Οι εγκαταστάσεις των οικόσιτων 
ζώων, θα πρέπει να απέχουν ικανοποιητική απόσταση 
κατόπιν κρίσης της Επιτροπής Σταυλισμού από Εθνικούς 
δρόμους, από πλατείες, από άλση αναψυχής, από νοση-
λευτήρια και κέντρα υγείας, από Σχολεία, από Ναούς και 
από λοιπά ιδρύματα κοινής ωφέλειας.

2. Θα είναι κατασκευασμένες από στερεά δομικά υλικά, 
μόνιμες, νόμιμες και ανάλογης, με το είδος και τον αριθ-
μό των σταυλιζόμενων ζώων ή πτηνών, χωρητικότητας. 
Στάβλοι κατασκευασμένοι με πρόχειρα υλικά πρέπει να 
αποκλείονται.

3. Θα αερίζονται και θα φωτίζονται επαρκώς.
4. Για τους χοίρους, τα βοοειδή, ιπποειδή και κουνέλια, 

το δάπεδο θα είναι από αδιαπότιστο υλικό (τσιμέντο) 
και σχετικά λείο με κατάλληλη κλίση, προς φρεάτιο δα-
πέδων με σιφόνι, για την αποστράγγιση των ούρων και 
των νερών, σε περιπτώσεις πλύσεως τούτων και τη σε 
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συνέχεια αποχέτευσή τους υπεδάφια (βόθρος). Όταν 
χρησιμοποιείται θερμή στρωμνή (για τα πουλερικά και 
τα αιγοπρόβατα), αυτή θα απομακρύνεται απευθείας 
στους αγρούς, τουλάχιστον 4 φορές των χρόνο. Θα κατα-
βάλλεται προσπάθεια, ώστε το δάπεδο να διατηρείται, με 
κάθε μέσο στεγνό. Απαγορεύεται η ροή βιολογικών και 
λοιπών υγρών έξω από το χώρο σταυλισμού των ζώων ή 
πτηνών. Αν στους σταυλισμούς αιγοπροβάτων ή πουλε-
ρικών παρουσιαστούν τέτοιες περιπτώσεις, επιβάλλεται 
η συγκέντρωση των υγρών αυτών σε βόθρους.

5. Οι επιφάνειες των τοίχων, θα είναι λείες και θα ασβε-
στώνονται ή αν είναι αδιαπότιστες, θα πλένονται τακτικά, 
ώστε να διατηρούνται καθαρές.

6. Στα ανοίγματα των τοίχων, θα είναι μονίμως τοπο-
θετημένο συρματόπλεγμα Νο 16.

7. Οι φάτνες και οι ποτίστρες, θα είναι κατά προτίμηση, 
από αδιαπότιστο υλικό με λείες εσωτερικές επιφάνειες.

8. Η κόπρος των χοίρων, βοοειδών, ιπποειδών και κου-
νελιών, θα συγκεντρώνεται τουλάχιστον τρεις φορές την 
εβδομάδα σε κοπροσωρό. Ο κοπροσωρός θα έχει δάπε-
δο, από τσιμέντο υπερυψωμένο, ώστε να μην επηρεάζε-
ται από τα γύρω επιφανειακά νερά, με κατάλληλη κλίση, 
για τη στράγγιση των υγρών σε βόθρο και θα καλύπτεται 
με στέγαστρα ή άλλη κατασκευή για να μην επηρεάζεται 
από τα νερά της βροχής, εφόσον το στέγαστρο αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, από την αρμόδια επιτροπή. Αν η 
συγκέντρωση της κόπρου γίνεται σε κοπροσωρό, μέσα 
σε κλειστό χώρο και του χώρου τούτου τα δάπεδα, θα 
είναι από τσιμέντο με λεία επιφάνεια και με κατάλλη-
λη κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, για τη στράγγιση των 
υγρών σε βόθρο. Η κόπρος των αιγοπροβάτων και των 
πουλερικών μπορεί, εφόσον δεν χρησιμοποιείται θερμή 
στρωμνή ή αν η αποτελεσματικότητα της χρησιμοποι-
ούμενης θερμής στρωμνής, δεν είναι ικανοποιητική, να 
συγκεντρώνεται σε κοπροσωρούς όπως ορίζεται ανω-
τέρω. Από το χώρο συγκεντρώσεώς της η κοπροσωρός, 
θα απομακρύνεται στους αγρούς, μια φορά τον μήνα την 
χειμερινή περίοδο ή δυο φορές την θερινή , όπου θα θά-
βεται κατά τρόπο που να μη δημιουργούνται προβλήμα-
τα σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος 
γενικότερα. Η εναπόθεση της κόπρου κατά σωρούς, θα 
γίνεται μακριά από κατοικίες, δρόμους, πηγές και πη-
γάδια και κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η Δημόσια 
Υγεία και το περιβάλλον.

9. Πέρα από τα ανωτέρω, οι ιδιοκτήτες των πτηνο-
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οφείλουν να παίρνουν 
τα απαραίτητα μέτρα, συμβουλευόμενοι την αρμόδια 
Υγειονομική Υπηρεσία, για την αποφυγή μολύνσεως των 
υπόγειων και επιφανειακών νερών, προκλήσεως δυσο-
σμιών, αναπτύξεως εντόμων και γενικά ρυπάνσεως του 
περιβάλλοντος. Τέτοια μέτρα είναι η εγκατάσταση των 
σταύλων, και των βόθρων καθώς και η συγκέντρωση των 
κοπροσωρών σε κατάλληλη απόσταση από πηγές, πηγά-
δια, εγκαταστάσεις υδραγωγείων, ποτάμια, λίμνες, ακτές 
κ.λπ., η διατήρηση καθαριότητας στο εσωτερικό και στο 
περιβάλλον των σταύλων, ο περιορισμός της επιφάνει-
ας των κοπροσωρών, η καλή στράγγιση της κόπρου, η 
χρήση επιτρεπόμενων χημικών μέσων καταπολεμήσεως 
των εντόμων κ.λπ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 111/04-05-2012 
(ΑΔΑ: Β4ΛΕ7ΛΨ-ΚΑΣ) απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής 
Μακεδονίας «Περί καθορισμού οικοσίτων ζώων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη 1 Νοεμβρίου 2018

Ο Περιφερειάρχης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Ι

(5)

    Άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην Π.Ε. Κοζάνης.

  Με την 2535/19-10-2018 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Δυτικής Μακεδονίας, χορηγείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1. Του κεφαλαίου ΙΓ’ του ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’/
7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικο-
νομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

2. Των άρθρων 13, 17 έως και 43 του ν. δ/τος 210/1973 
«Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Άδεια Μεταλλευτικών Ερευνών στην εταιρεία «Μ.Ε.Τ.Ε 
Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094085840, διάρκειας τριών (3) ετών σε 
χώρο συνολικής έκτασης 9.930,60 στρ. που βρίσκεται 
στην περιφέρεια της Κοινότητας Λιβαδερού της Π.Ε. 
Κοζάνης. Τα όρια του χώρου περιγράφονται από πολύ-
γωνο με κορυφές τα σημεία με τις εξής αζιμουθιακές 
συντεταγμένες:

Α/Α Χ Υ

Α -9.100,00 -26.500,00

Β -5.280,00 -24.100,00

Γ -5.280,00 -27.830,00

Δ -9.500,00 -27.830,00

Οι παραπάνω Αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρο-
νται στο κέντρο του Φ.Χ. «ΚΟΖΑΝΗ» κλίμακας 1:100.000 
με L = 40ο 15’ και Μ = -1ο 45’.

Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
των όρων που τέθηκαν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες 
και των λοιπών όρων που προβλέπονται από τις διατά-
ξεις της ισχύουσας Μεταλλευτικής Νομοθεσίας.

Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 34 του Μεταλλευτικού Κώδικα στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (τ.Β’).

Προσφυγή κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί 
στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο μέσα σε 
εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση περίληψης της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ
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(6)
    Άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην Π.Ε. Κοζάνης.

  Με την 2536/19-10-2018 απόφαση του Περιφερει-
άρχη Δυτικής Μακεδονίας, χορηγείται σύμφωνα με τις 
διατάξεις:

1. Του κεφαλαίου ΙΓ’ του ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/Α’/
7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικο-
νομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».

2. Των άρθρων 13, 17 έως και 43 του ν. δ/τος 210/1973 
«Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

Άδεια μεταλλευτικών ερευνών στην εταιρεία «Μ.Ε.Τ.Ε 
Α.Ε.» με Α.Φ.Μ. 094085840, διάρκειας τριών (3) ετών σε 
χώρο συνολικής έκτασης 9.920,35 στρ. που βρίσκεται 
στην περιφέρεια της Κοινότητας Λιβαδερού της Π.Ε. 
Κοζάνης. Τα όρια του χώρου περιγράφονται από πολύ-
γωνο με κορυφές τα σημεία με τις εξής αζιμουθιακές 
συντεταγμένες:

Α/Α Χ Υ

Α -5.280,00 -24.100,00

Β -2.820,00 -23.940,00

Γ -1.920,00 -25.700,00

Δ -3.060,00 -27.105,00

Ε -4.196,00 -27.720,00

Ζ -5.280,00 -27.830,00
Οι παραπάνω αζιμουθιακές συντεταγμένες αναφέρο-

νται στο κέντρο του Φ.Χ. «ΚΟΖΑΝΗ» κλίμακας 1:100.000 
με L = 40ο 15’ και Μ = -1ο 45’.

Η άδεια χορηγείται υπό την προϋπόθεση της τήρησης 
των όρων που τέθηκαν από τις συναρμόδιες υπηρεσίες 
και των λοιπών όρων που προβλέπονται από τις διατά-
ξεις της ισχύουσας Μεταλλευτικής Νομοθεσίας.

Περίληψη της απόφασης δημοσιεύεται σύμφωνα με το 
άρθρο 34 του Μεταλλευτικού Κώδικα στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (τ.Β’).

Προσφυγή κατά της απόφασης μπορεί να ασκηθεί 
στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο μέσα σε 
εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση περίληψης της 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 5470 (7)
    Υπερωρίες α’ εξαμήνου έτους 2019 υπαλλήλων 

του Ελληνικού Ινστιτούτου Πάστερ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/258/8.12.2014), 

όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 
Α’/83/11.5.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και ισχύει.

2. Τον ν. 4528/2018 «Κύρωση Σύμβασης για τη λει-
τουργία του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’, Αρ. Φύλλου 50).

3. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015.
4. Την υπ’ αριθμ. 73166/8.05.2018 κοινή απόφαση 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτού Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/
273/14.5.2018)

5. Το νόμο 3861/2010 (ΦΕΚ Α’/112/13.7.2010) “Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο Πρόγραμμα 
Διαύγεια”, όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθμ. 2601/21.05.2018 απόφαση της 5ης 
συνεδριάσεως (21.05.2018) του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα.

7. Την υπ’ αριθμ. 2604/21.05.2018 απόφαση της 5ης 
συνεδριάσεως (21.05.2018) του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Ε.Ι.Π., κατά την οποία το Δ.Σ. διόρισε προσωρινό 
Γενικό Διευθυντή.

8. Την υπ’ αριθμ. 4997/08.10.2018 εισήγηση της Προ-
ϊσταμένης του Τμήματος Διοίκησης και του Προϊστάμε-
νου του Τμήματος Οικονομικών.

9. Την υπ’ αριθμ. 5348/19.10.2018 εισήγηση της Προ-
έδρου του Δ.Σ.

10. Το Β2 θέμα της ημερήσιας διάταξης της 10ης/
22.10.2018 Συνεδριάσεως του Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε 
ότι οι υπηρεσιακές ανάγκες για το α’ εξάμηνο του έτους 
2019 επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση για 21 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 5 ιδιωτικού δικαί-
ου ορισμένου χρόνου υπαλλήλους. Το σύνολο των ωρών 
ανέρχεται σε 1.530, ενώ η συνολική δαπάνη ανέρχεται 
στο ύψος των 9.034,50 ευρώ.

Συγκεκριμένα:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΟΛΟ

για εννέα (9) ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου κλάδων ΔΕ/ΠΕ 
Διοικητικού και ή Οικονομικού

670

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου κλάδου ΠΕ 
Διοικητικού και ή Οικονομικού

25

για ένα (1) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου κλάδου ΤΕ Διοικητικών 
Γραμματέων

25

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κλάδου ΔΕ Φύλακα 30

για έξι (6) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κλάδων ΥΕ/ΔΕ Τεχνικών 270

για δύο (2) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου κλάδων Π Ε/ΤΕ Πληροφορικής 160
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για τρεις (3) ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κλάδων ΥΕ/ΔΕ Καθαριστριών 60

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου κλάδου ΔΕ Τεχνικός 
Εργαστηρίου

120

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου κλάδου ΠΕ Τεχνικός 
Εργαστηρίου

120

για έναν (1) ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου κλάδου ΤΕ Τεχνικός 
Εργαστηρίου

50

Αιτιολόγηση:
α) Φύλαξη των κτιριακών και μηχανολογικών εγκατα-

στάσεων του Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ, λόγω της φύσης του αντικειμέ-
νου και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του.

β) Υποστήριξη λειτουργίας του Αμφιθεάτρου για εκ-
παιδευτικούς σκοπούς, διενέργεια συνεδρίων/σεμινα-
ρίων/εκδηλώσεων.

γ) Συνεχής λειτουργία του Διαγνωστικού Τμήματος και 
των εργαστηρίων αναφοράς κατά την εκδήλωση κρίσε-
ων επιδημίας ή πανδημίας, τόσο για την εργαστηριακή 
επιδημιολογική επιτήρηση των επιδημιών, όσο και για 
την επείγουσα ανίχνευση των ιών σε κλινικά δείγματα 
ασθενών νοσοκομείων.

δ) Υποστήριξη των λοιπών εκπαιδευτικών επιστημο-
νικών δραστηριοτήτων και δράσεων προώθησης και 
ανάπτυξης του Ινστιτούτου.

Το κόστος της εν λόγω δαπάνης δύναται να καλυφθεί 
από ίδια έσοδα, το πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια», κα-
θώς και από έσοδα συμβολαίων με τρίτους, οικονομικού 
έτους 2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2018

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Φ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(8)
      Στην Φ.951/4/76989/Σ.18405/19.10.2018 απόφαση 

των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4805/τ.Β’/29.10.2018, στη σε-
λίδα 57830, στην α’ στήλη, στον 15ο στίχο, εκ των άνω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«Αριθμ. Φ.951 M/76989/Σ.18405»
στο ορθό:
«Αριθμ. Φ.951/4/76989/Σ.18405»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02049710711180008*
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