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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης δια−
γραμμάτων ή άλλων μελετών που απαιτούνται
και καθορισμός περιεχομένου και στοιχείων που
περιλαμβάνονται και αποτυπώνονται, για την
εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του
ν.3937/2011 (Α΄ 60) ..........................................................................
1
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη
χρόνια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκα−
τόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ.
Κοιν. Μάζιας, Κράψης και Γότιστας, Δήμων Ιωαν−
νιτών και Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων... 2
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γονέ−
ας διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη
έως τις 24−3−2010... ........................................................................ 3
’Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση
αυτής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώες, των
υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ξάνθης
για το διάστημα 1−10−2011 έως 31−12−2011................... 4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 39608
(1)
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών σύνταξης διαγραμμά−
των ή άλλων μελετών που απαιτούνται και καθορισμός
περιεχομένου και στοιχείων που περιλαμβάνονται και
αποτυπώνονται, για την εφαρμογή της παραγράφου
1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 (Α΄ 60).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 1ε του ν. 3937/2011
για τη «διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες δια−
τάξεις» (A΄ 60).
2. Τις διατάξεις του από 24.4−3.5.1985 π. δ/τος (Δ΄ 181)
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Tις διατάξεις των νόμων 3882/2010 (ΦΕΚ 166Α/
22.09.2010) και 3979/2011 (ΦΕΚ 138Α/16.06.2011).
5. Την απόφαση 2876/2009 του Πρωθυπουργού «Αλ−
λαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
6. Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 2 και 6 του π.δ/τος
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων (Α΄ 221).
7. Την απόφαση Υ 273/30−9−2010 του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι−
κόλαου Σηφουνάκη» (Β΄ 1595).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οι−
κείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το τρέχον
και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός έκτασης και περιεχομένου διαγραμμάτων
αποτύπωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων.
Α. Χωρικός προσδιορισμός σύνταξης διαγραμμάτων
1. Το διάγραμμα της αποτύπωσης του δικτύου κοι−
νοχρήστων χώρων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 35 παρ. 1 του ν.3937/2011 συντάσσεται, είτε για
όλη την έκταση που περιλαμβάνεται εντός των νομίμως
καθορισμένων ορίων οικισμών είτε για τμήμα αυτής,
μετά από αίτημα οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμ−
φέρον προσώπου.
Σε οικισμούς που δεν έχουν καθοριστεί όρια με την
εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 2 του άρ−
θρου 4 του από 24.4 − 3.5.1985 π.δ/τος (Δ΄ 181) όπως
ισχύει, αλλά ο καθορισμός των ορίων του οικισμού έγινε
μόνο με την εφαρμογή της παραγράφου 1β του άρθρου
4 του ανωτέρω π.δ/τος και ως όριο οικισμού νοείται η
κυκλική επιφάνεια ακτίνας, κατά περίπτωση 800μ, 500μ
η 300μ, η κύρωση του δικτύου κοινοχρήστων χώρων
γίνεται μόνο για το συνεκτικό και το διάσπαρτο τμήμα
του οικισμού καθώς και για τμήματα που βρίσκονται
σε μικρή απόσταση, μέχρι (100,00μ), προκειμένου το
όριο να ταυτιστεί με σημαντικό φυσικό η τεχνητό η
εύκολα αναγνωρίσιμο στοιχείο του περιβάλλοντος η να
συσχετιστεί με εύκολα αναγνωρίσιμα και μεταξύ τους
ορατά φυσικά η τεχνητά ορόσημα όπως διασταυρώσεις
οδών, γέφυρες, κ.λπ.
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2. Για το γεωγραφικό (χωρικό) προσδιορισμό των θε−
ματικών στοιχείων του παραπάνω διαγράμματος χρη−
σιμοποιούνται κατάλληλα υπόβαθρα σε ψηφιακή μορφή
ως εξής:
α) Υπάρχοντες ορθοφωτοχάρτες στο προβολικό σύ−
στημα ΕΓΣΑ 87 ή
β) υφιστάμενα τοπογραφικά διαγράμματα, διανυ−
σματικά ή ψηφιοποιημένα, γεωαναφερμένα στο εθνικό
προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87 που θα διατίθενται από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και των εποπτευόμενων
φορέων του (ΟΚΧΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ) μετά από αίτηση
του ενδιαφερομένου ή
γ) για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν υπό−
βαθρα ή δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση των θεματικών
στοιχείων στα διαθέσιμα υπόβαθρα, όπως σε περιοχές
που καλύπτονται από πυκνή και υψηλή βλάστηση ή πυ−
κνή δόμηση, η γεωμετρική ταυτότητα θα αποδίδεται
στο εθνικό προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ 87 με επίγειες
μεθόδους μέτρησης, GPS.
3. Επί των υποβάθρων αυτών σημειώνονται οι θεματι−
κές οντότητες της παρ. 1β του άρθρου 35 του ν.3937/2011
(οδοί, ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, ισχύοντα εγκεκρι−
μένα όρια κ.λπ.) οι οποίες απεικονίζονται γεωμετρικά
κατά περίπτωση ως σημεία, γραμμές ή κλειστά πολύ−
γωνα με χαρακτηριστική μοναδική ονοματολογία και
συνοδεύονται από πίνακες με αναλυτικά γεωγραφικά
και περιγραφικά δεδομένα όπως γεωαναφορά, όνομα,
περιγραφή, χρήση κ.λπ., σε κατάλληλη μορφή για εισα−
γωγή σε χωρική βάση δεδομένων και επεξεργασία σε
σύστημα GIS σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
του αρ. 3 της παρούσας
Β. Καθορισμός περιεχομένου αναγκαίων ειδικών με−
λετών
1. Σε περίπτωση που υπάρχουν συμβολαιογραφικές
πράξεις παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρή−
ση, οι οποίες έχουν μεταγραφεί, μέχρι την ημερομηνία
δημοσίευσης του ν. 3937/2011 αλλά οι χώροι αυτοί δεν
έχουν διαμορφωθεί στα πράγματα ως κοινόχρηστοι
χώροι, πρέπει να εκτιμηθεί από την αρμόδια Δ/νση
Χωρικού Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης η τυχόν αναγκαιότητα σύ−
νταξης υψομετρικού διαγράμματος ή και άλλης μελέτης,
όπως κυκλοφοριακή, ευστάθειας πρανών, οριοθέτησης
ρεμάτων κ.λπ.
2. Για τις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνονται ανάλογα
τα περιεχόμενα (τεχνική έκθεση και στοιχεία) των κατά
περίπτωση παραδοτέων−υποβαλλομένων στοιχείων του
άρθρου 2 της παρούσας.
Άρθρο 2
Τήρηση Διαδικασίας – Παραδοτέα στοιχεία
1. Τήρηση Διαδικασίας
Η έναρξη της διαδικασίας σύνταξης του τοπογραφικού
διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη κατάλληλης κλίμακας
κύρωσης του δικτύου κοινοχρήστων χώρων της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν.3937/2011 γίνεται με
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του οικείου δήμου
η οποία λαμβάνεται οίκοθεν είτε μετά από πρόταση της
Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της οι−
κείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είτε μετά από αίτηση
οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον προσώπου.
Κατά περίπτωση παραδίδονται ή υποβάλλονται τα
ακόλουθα στοιχεία στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρε−
σία του οικείου Δήμου η οποία μεριμνά για την συμπλή−

ρωση του φακέλου, την εξέταση τους, την υλοποίηση
και προώθηση της προβλεπόμενης από τον νόμο δι−
αδικασίας για την έκδοση της προβλεπόμενης από−
φασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρεί αρχείο των αποφά−
σεων κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων
των οικισμών με το σύνολο των σχετικών στοιχείων.
2. Περιεχόμενο Φακέλου− Παραδοτέα
Α. Οικισμός
1. Διάγραμμα απόδοσης της γεωμετρικής ταυτότητας
των χώρων σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο
3 της παρούσας.
Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζονται οι θεματικές
οντότητες της παρ. 1β του άρθρου 35 του ν.3937/2011 σε
μορφή κατά περίπτωση σημείων, γραμμών ή κλειστών
πολυγώνων ως εξής:
α) (με την μορφή κλειστών πολυγώνων)
• τα ισχύοντα όρια του οικισμού, το συνεκτικό/ά τμή−
ματα και τα τυχόν τμήματα που διαθέτουν εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο.
• πλατείες, ελεύθεροι χώροι και άλλοι κοινόχρηστοι
χώροι οι οποίοι έχουν ελάχιστο εύρος μεγαλύτερο από
10 μ.
β) (με την μορφή δικτύου γραμμών)
• τα προς κύρωση τμήματα οδών, με διαφορετική σή−
μανση κατά περίπτωση ως προς τον χρόνο δημιουργίας
τους και το εύρος τους ως εξής:
τα τμήματα του δικτύου που υπήρχε προ του 1985
(με μαύρη γραμμή), τα τμήματα που δημιουργήθηκαν
μεταγενέστερα (με μπλε γραμμή τα διαμορφωμένα και
με κίτρινη γραμμή αυτά που έχουν μεταγραφεί αλλά
δεν έχουν υλοποιηθεί−διαμορφωθεί). Επίσης το πλάτος
του δικτύου με την απεικόνιση συνεχών των παραπά−
νω γραμμών για πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο των 4.00μ.
και διακεκομμένων γραμμών για πλάτος μικρότερο των
4.00μ.
Σε περίπτωση παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε
κοινή χρήση, με πράξεις που δεν έχουν μεταγραφεί,
αλλά, οι υπόψη χώροι έχουν διαμορφωθεί στα πράγ−
ματα ως κοινόχρηστοι χώροι, αυτοί αποτυπώνονται με
ειδική ένδειξη (μπλε χρώμα) και συμπεριλαμβάνονται
στο δίκτυο, εφόσον, πριν την έκδοση της απόφασης του
Γεν. Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
μεταγραφούν.
β) (με την μορφή σημείων)
• οι ιδιοκτησίες που αποκτούν πρόσβαση στον προς
κύρωση κοινόχρηστο χώρο.
• τον αρ. πρωτοκόλλου ή/και την ημερομηνία έκδοσης
και μεταγραφής (επί συμβολαίων), ή τον κτηματολογικό
αριθμό (στην περίπτωση ύπαρξης κτηματολογίου στην
περιοχή).
• οι αύξοντες αριθμοί των διοικητικών και άλλων πρά−
ξεων των Πινάκων της περ. 3.A2.
• οι πλατείες και οι άλλοι κοινόχρηστοι χώροι οι
οποίοι έχουν ελάχιστο εύρος μικρότερο από 10 μ, θα
αποδίδονται ως σημεία.
• τα σημεία λήψης φωτογραφιών που πιθανόν να συ−
νοδεύουν ως στοιχεία τεκμηρίωσης τους προς κύρωση
χώρους.
2. Πίνακες ανά κατηγορία στοιχείων της προηγούμε−
νης παρ., οι οποίοι περιλαμβάνουν:
α. τον αύξοντα αριθμό της κάθε διοικητικής πράξης.
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β. τον αρ. πρωτοκόλλου ή/και την ημερομηνία έκδοσης
και μεταγραφής (επί συμβολαίων).
γ. το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή την υπηρεσία που
την εξέδωσε.
δ. την τυχόν δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.
ε. τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν με πρόσωπο στον
κοινόχρηστο χώρο και τον συνολικό αριθμός τους.
3. Τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρονται με χρο−
νολογική σειρά περιληπτικά οι πράξεις της διοίκησης
βάσει των οποίων επεκτάθηκε μετά το 1985 το κοινό−
χρηστο δίκτυο του οικισμού. Στην έκθεση αναφέρεται
το ειδικότερο κανονιστικό ή άλλο πλαίσιο που διέπει
τον οικισμό, καθώς και οι πράξεις ή βεβαιώσεις των
διοικητικών οργάνων για τα όριά του και για τις τυχόν
εγκρίσεις ρυμοτομικών σχεδίων σε τμήμα ή τμήματα
αυτού. Η έκθεση συνοδεύεται από:
4. Αεροφωτογραφία του οικισμού έτους 1985 ή η πλη−
σιέστερη προς τη χρονολογία αυτή.
5. Φωτογραφίες των χώρων, όπου θεωρείται αυτό
σκόπιμο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
6. Ακριβή αντίγραφα των υποβληθέντων στοιχείων
α. των διοικητικών πράξεων οριοθέτησης του οικισμού,
των διαγραμμάτων που ήταν προσαρτημένα σ’ αυτές
καθώς και τα τυχόν ΦΕΚ δημοσίευσής τους. Στις περι−
πτώσεις που τμήμα του οικισμού διαθέτει εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο, επισυνάπτονται αντίγραφα των σχε−
τικών σχεδίων (αφορά τυχόν τοπικά ρυμοτομικά).
β. των συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης
εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση, του διαγράμματος
που τις συνοδεύει (τυχόν εγκεκριμένου η μη), καθώς και
πιστοποιητικό μεταγραφής τους.
γ. των οικοδομικών αδειών (στελέχη) και τοπογραφικά
διαγράμματα αυτών.
δ. έντυπο αντίγραφο του υποβληθέντος διαγράμμα−
τος.
Β. Τμήματος του οικισμού μετά από αίτημα προσώπου
έχοντος έννομο συμφέρον.
1. Διάγραμμα απόδοσης της γεωμετρικής ταυτότητας
των χώρων σύμφωνα τα αναφερόμενα στο άρθρο 2
της παρούσας.
Για την απεικόνιση – σημείωση των ζητουμένων στοι−
χείων είναι δυνατή η χρήση ως υποβάθρου υπάρχοντος
τοπογραφικού διαγράμματος ή ορθοφωτοχάρτη σύμ−
φωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, καθώς και τοπο−
γραφικού διαγράμματος σε κλίμακα 1:500 που συντάσ−
σεται για την παρούσα περίπτωση.
Στο παραπάνω διάγραμμα σημειώνεται το προς κύ−
ρωση τμήμα ή τμήματα κοινοχρήστου χώρου καθώς
και ο τρόπος σύνδεσης τους με υφιστάμενο δίκτυο
κοινοχρήστων χώρων του οικισμού ώστε να προκύπτει
η λειτουργική συνέχεια του τμήματος αυτού με υφιστά−
μενο δίκτυο κοινοχρήστων χώρων του οικισμού.
Περαιτέρω η εν λόγω απεικόνιση (υφιστάμενου και
προς κύρωση κοινόχρηστου χώρου) θα πρέπει να εκτεί−
νεται σε κατάλληλο μήκος, να εξαρτάται από συγκεκρι−
μένα και αναγνωρίσιμα σημεία αναφοράς όπως ιδίως
πλατείες, σταυροδρόμια, εκκλησίες, κρήνες, δημόσια
κτίρια, κ.λπ. και να προκύπτει η λειτουργική τους χρήση
συνολικά με το υπόλοιπο δίκτυο του οικισμού.
Στο παραπάνω διάγραμμα απεικονίζονται οι θεματικές
οντότητες της παρ. 1β του άρθρου 35 του ν.3937/2011 σε
μορφή κατά περίπτωση σημείων, γραμμών ή κλειστών
πολυγώνων όπως περιγράφεται στη περ. 2Α1:
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α) (με την μορφή κλειστών πολυγώνων)
• τα ισχύοντα όρια του οικισμού, το συνεκτικό/ά τμή−
ματα και τα τυχόν τμήματα που διαθέτουν εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο.
• πλατείες, ελεύθεροι χώροι και άλλοι κοινόχρηστοι
χώροι οι οποίοι έχουν ελάχιστο εύρος μεγαλύτερο από
10 μ.
β) (με την μορφή δικτύου γραμμών).
• τα προς κύρωση τμήματα οδών, με διαφορετική σή−
μανση κατά περίπτωση ως προς τον χρόνο δημιουργίας
τους και το εύρος τους ως εξής:
τα τμήματα του δικτύου που υπήρχε προ του 1985
(με μαύρη γραμμή), τα τμήματα που δημιουργήθηκαν
μεταγενέστερα (με μπλε γραμμή τα διαμορφωμένα και
με κίτρινη γραμμή αυτά που έχουν μεταγραφεί αλλά
δεν έχουν υλοποιηθεί−διαμορφωθεί). Επίσης το πλάτος
του δικτύου με την απεικόνιση συνεχών των παραπά−
νω γραμμών για πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο των 4.00
μ. και διακεκομμένων γραμμών για πλάτος μικρότερο
των 4.00μ.
Σε περίπτωση παραχώρησης εδαφικών λωρίδων σε
κοινή χρήση, με πράξεις που δεν έχουν μεταγραφεί,
αλλά, οι υπόψη χώροι έχουν διαμορφωθεί στα πράγ−
ματα ως κοινόχρηστοι χώροι, αυτοί αποτυπώνονται με
ειδική ένδειξη (μπλε χρώμα) και συμπεριλαμβάνονται
στο δίκτυο, εφόσον, πριν την έκδοση της απόφασης του
Γεν. Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,
μεταγραφούν.
β) (με την μορφή σημείων)
• οι ιδιοκτησίες που αποκτούν πρόσβαση στον προς
κύρωση κοινόχρηστο χώρο.
• τον αρ. πρωτοκόλλου ή/και την ημερομηνία έκδοσης
και μεταγραφής (επί συμβολαίων), ή τον κτηματολογικό
αριθμό (στην περίπτωση ύπαρξης κτηματολογίου στην
περιοχή).
• οι αύξοντες αριθμοί των διοικητικών και άλλων πρά−
ξεων των Πινάκων της περ. 3.A2.
• οι πλατείες και οι άλλοι κοινόχρηστοι χώροι οι
οποίοι έχουν ελάχιστο εύρος μικρότερο από 10 μ, θα
αποδίδονται ως σημεία.
• τα σημεία λήψης φωτογραφιών που πιθανόν να συ−
νοδεύουν ως στοιχεία τεκμηρίωσης τους προς κύρωση
χώρους.
2. Πίνακες ανά κατηγορία στοιχείων της προηγούμε−
νης παρ., οι οποίοι περιλαμβάνουν:
α. τον αύξοντα αριθμό της κάθε διοικητικής πράξης
β. τον αρ. πρωτοκόλλου ή/και την ημερομηνία έκδοσης
και μεταγραφής (επί συμβολαίων).
γ. το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) ή την υπηρεσία που
την εξέδωσε.
δ. την τυχόν δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.
ε. τα γήπεδα που δημιουργήθηκαν με πρόσωπο στον
κοινόχρηστο χώρο και τον συνολικό αριθμό τους.
3. Τεχνική έκθεση στην οποία αναφέρονται με χρο−
νολογική σειρά περιληπτικά οι πράξεις της διοίκησης
βάσει των οποίων επεκτάθηκε μετά το 1985 το κοινό−
χρηστο δίκτυο του οικισμού. Στην έκθεση αναφέρεται
το ειδικότερο κανονιστικό ή άλλο πλαίσιο που διέπει
τον οικισμό, καθώς και οι πράξεις ή βεβαιώσεις των
διοικητικών οργάνων για τα όριά του και για τις τυχόν
εγκρίσεις ρυμοτομικών σχεδίων σε τμήμα ή τμήματα
αυτού. Η έκθεση συνοδεύεται από:
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4. Αεροφωτογραφία του οικισμού έτους 1985 ή η πλη−
σιέστερη προς τη χρονολογία αυτή.
5. Φωτογραφίες των χώρων, όπου θεωρείται αυτό
σκόπιμο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
6. Ακριβή αντίγραφα των υποβληθέντων στοιχείων.
α. των διοικητικών πράξεων οριοθέτησης του οικισμού,
των διαγραμμάτων που ήταν προσαρτημένα σ’ αυτές
καθώς και τα τυχόν ΦΕΚ δημοσίευσής τους. Στις περι−
πτώσεις που τμήμα του οικισμού διαθέτει εγκεκριμένο
ρυμοτομικό σχέδιο, επισυνάπτονται αντίγραφα των σχε−
τικών σχεδίων (αφορά τυχόν τοπικά ρυμοτομικά).
β. των συμβολαιογραφικών πράξεων παραχώρησης
εδαφικών λωρίδων σε κοινή χρήση, του διαγράμματος
που τις συνοδεύει (τυχόν εγκεκριμένου η μη), καθώς και
πιστοποιητικό μεταγραφής τους.
γ. των οικοδομικών αδειών (στελέχη) και τοπογραφικά
διαγράμματα αυτών.
δ. έντυπο αντίγραφο του υποβληθέντος διαγράμμα−
τος.
Άρθρο 3
Τεχνικές προδιαγραφές για την σύνταξη και απόδοση
της πληροφορίας των διαγραμμάτων
1. Για την απόδοση του δικτύου κοινόχρηστων χώρων
που περιγράφεται στο άρθρο 1 της παρούσας, τα υπό−
βαθρα του ιδίου άρθρου ενημερώνονται, διορθώνονται
και συμπληρώνονται με στοιχεία των διοικητικών πράξε−
ων που έχουν εκδοθεί για το συγκεκριμένο οικισμό, που
αφορούν ένταξη σε σχέδιο πόλης (ρυμοτομικά σχέδια,
καθορισμός κοινωφελών χώρων κ.λπ.), οριοθέτηση του
οικισμού, έκδοση οικοδομικών αδειών κ.λπ., καθώς και
συμβολαιογραφικές πράξεις παραχώρησης και θέσης
σε κοινή χρήση, εδαφικών τμημάτων ιδιοκτησιών με τα
συνοδευτικά τοπογραφικά διαγράμματά τους, τα οποία
είτε υπάρχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή
της Περιφέρειας είτε προσκομίζονται από τους ιδιοκτή−
τες μετά από πρόσκληση του οικείου Δήμου.
Οι διαμορφωμένοι κοινόχρηστοι χώροι που δεν εμ−
φανίζονται στα διαθέσιμα υπόβαθρα εντοπίζονται και
συμπληρώνονται κατόπιν αυτοψίας.
2. Οι κοινόχρηστοι χώροι αποδίδονται ως διανυσματι−
κά αρχεία στο εθνικό προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ87. Αυτά
τα αρχεία, εκτός από την γεωμετρία περιλαμβάνουν
και όλη την απαραίτητη περιγραφική πληροφορία που
προσδιορίζει την ταυτότητά τους σύμφωνα με τους κα−
νόνες κωδικοποίησης που περιγράφονται παρακάτω:
2.1. Το οδικό δίκτυο θα αποδοθεί ως γραμμικό αξονι−
κό στοιχείο της υφιστάμενης κατάστασης στο φυσικό
έδαφος. Οι πλατείες και οι άλλοι κοινόχρηστοι χώροι
οι οποίοι έχουν ελάχιστο εύρος μεγαλύτερο από 10 μ,
θα αποδίδονται ψηφιακά ως κλειστά πολύγωνα, αλλιώς
θα αποδίδονται ως σημεία.
2.2. Εφόσον υπάρχουν χαρτογραφικά αρχεία κτημα−
τογράφησης του οικισμού, θα αποδίδονται επίσης και
σε ξεχωριστό αρχείο όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι με την
μορφή κλειστών πολυγώνων.
2.3. Για την απόδοση της γεωμετρικής ταυτότητας
των χώρων που θα περιέχονται στα ψηφιακά αρχεία θα
χρησιμοποιούνται ως χαρτογραφικά υπόβαθρα:
α. Υπάρχοντες ορθοφωτοχάρτες στο προβολικό σύ−
στημα ΕΓΣΑ 87 που θα διατίθενται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και των εποπτευόμενων φορέων
του (ΟΚΧΕ, Κτηματολόγιο ΑΕ) μετά από αίτηση του
ενδιαφερομένου.

β. Υπάρχοντα ψηφιακά (διανυσματικά) αρχεία κτημα−
τογράφησης του οικισμού ή προϊόντα ψηφιοποίησης
αναλογικών αρχείων, εφόσον δεν υπάρχουν σε ψηφιακή
μορφή.
γ. Για τις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχουν υπό−
βαθρα, ή δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση, όπως σε πε−
ριοχές που καλύπτονται από πυκνή και υψηλή βλάστηση
ή πυκνή δόμηση, καθώς και στις περιπτώσεις που αυτοί
δεν απεικονίζονται στα διαθέσιμα υπόβαθρα, η γεωμε−
τρική ταυτότητα θα αποδίδεται στο εθνικό προβολικό
σύστημα ΕΓΣΑ 87 με επίγειες μεθόδους, GPS.
2.4. Τα εδαφικά τμήματα ακινήτων που έχουν τεθεί σε
κοινή χρήση με πράξεις παραχώρησης που έχουν μετα−
γραφεί αλλά δεν έχουν διαμορφωθεί ως κοινόχρηστοι
χώροι μεταφέρονται αν είναι εφικτό από τα διαθέσιμα
στοιχεία στα υπάρχοντα υπόβαθρα. Εάν αυτό δεν είναι
εφικτό η μεταφορά γίνεται με επίγειες μεθόδους που
εξασφαλίζουν την ακρίβεια του υποβάθρου.
2.5. Τα αρχεία θα παραδίδονται σε γνωστά ανοικτά
φορμάτ για διανυσματική χωρική πληροφορία, όπως
αρχεία τύπου shp, dxf κ.λπ.. Κάθε αρχείο θα συνοδεύ−
εται με πίνακα μεταδεδομένων (σε αρχείο κειμένου),
ο οποίος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω
στοιχεία:
α. Το Όνομα ψηφιακού αρχείου που συνοδεύει
β. το όνομα οικισμού
γ. τον κωδικό απογραφής ΕΣΥΕ 2011
δ. Το όνομα και την ιδιότητα του συντάκτη
ε. Την ημερομηνία σύνταξης
στ. Την προέλευση πρωτογενών στοιχείων και τα
μεταδεδομένα τους (πηγή, χρόνος παραγωγής, ακρί−
βεια)
ζ. Την ακρίβεια απόδοσης συντεταγμένων (με μονάδα
μέτρησης το μέτρο)
2.6. Ένα μέρος της περιγραφικής πληροφορίας των
αντικειμένων που θα αποδοθούν στα ψηφιακά αρχεία
θα καταγραφεί σε αυτά. Κάθε ψηφιακό αρχείο θα συ−
νοδεύεται και από αρχείο κειμένου στο οποίο θα περι−
λαμβάνεται η τεκμηρίωση και οι κανόνες κωδικοποίησης
αυτής της πληροφορίας, όπως:
α. Αν παραδίδονται αρχεία τύπου shp θα αναφέρο−
νται ονόματα των πεδίων της βάσης dbf, το είδος της
πληροφορίας που καταγράφεται σε αυτά, όπως και το
εύρος του πεδίου τιμών.
β. Αν παραδίδονται αρχεία DXF, και η πληροφορία
καταχωρείται σε διακριτά layers, θα πρέπει να κατα−
γράφεται η ονοματολογία των layers και το είδος της
πληροφορίας που καταχωρείται εκεί.
2.7. Πρόσθετα αρχεία τεκμηρίωσης (φωτογραφίες, το−
πογραφικά διαγράμματα, σκαριφήματα, έγγραφα) θα
παραδοθούν ως ψηφιακά αρχεία εικόνας (tiff, jpeg, bmp
κ.λπ.) και θα συνοδεύονται από ένα αρχείο τύπου shp
(σημειακό) το οποίο θα περιέχει ως σημεία την θέση των
αντικειμένων που αναφέρονται τα αρχεία τεκμηρίωσης.
Επίσης στο αρχείο dbf του shape file θα περιλαμβάνει
τουλάχιστον ένα πεδίο με το όνομα file όπου θα ανα−
γράφεται το όνομα του αρχείου και ένα πεδίο με όνομα
notes όπου θα περιγράφεται η ταυτότητα του αρχείου
τεκμηρίωσης.
Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των παραδοτέων στοι−
χείων υποβάλλεται τόσο σε μορφή ηλεκτρονική μορφή
(ψηφιακά αρχεία σχεδίων−διανυσματικά, εικόνας και
κειμένου), όσο και σε έντυπη.
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Τα ηλεκτρονικά αρχεία θα κατατίθεται σε (2) αντίγρα−
φα ψηφιακού δίσκου (CD ή DVD) στην αρμόδια εγκρίνου−
σα υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία
θα τηρεί και το σχετικό αρχείο των μελετών και ρυθμί−
θεων. Επίσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε σύστημα
τηλεφόρτωσης στο διαδίκτυο με διαδιαδικασίες που θα
καθοριστούν με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ.
2.8. Το ΥΠΕΚΑ δύναται να εκδόσει ερμηνευτική εγκύ−
κλιο με αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, η οποία θα
συνοδεύεται από πρότυπα αρχεία καθώς και συγκεκρι−
μένη τυποποίηση της ονοματολογίας των πεδίων ή των
layer που θα χρησιμοποιηθούν στα παραδοτέα.
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 1678
(2)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας, για δύο (2) ακόμη χρό−
νια σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν
είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοιν.
Μάζιας, Κράψης και Γότιστας, Δήμων Ιωαννιτών και
Μετσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 280.
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Ηπείρου − Δ. Μακεδονίας».
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν. Δ. 86/69 «Περί Δασι−
κού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7
του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεων τινών του Ν. Δ. 86/69».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18−12−
1985) κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτη−
νοπανίδας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01−07−1994 δ/γή του Υπ.
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρό−
νου».
4. Του Π.Δ. 94/1993 «Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων
που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις Περιφερει−
ακές αρχές κ.λ.π.»
5. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
6. Την υπ’ αριθμ. 2133/09−07−2008 (ΦΕΚ Β΄/14682/
29.7.2008) απόφασή μας «Περί Απαγόρευση Κυνηγίου
όλων των θηραμάτων, για (3) τρία χρόνια σε έκταση
(18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε στρεμ−
μάτων, περιφέρειας Δημ. Διαμ. Μάζιας, Γότιστας και
Κράψης, Δήμων Περάματος, Εγνατίας και Παμβώτιδας,
Νομού Ιωαννίνων».

30229

7. Το υπ’ αριθμ. 50/09−05−2011 έγγραφο του Κυνηγετι−
κού Συλλόγου Ιωαννίνων «Περί ανανέωσης απαγόρευσης
κυνηγίου της εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης».
8. Τα υπ’ αριθμ. 460/01−07−2011 και 538/03−08−2011 έγ−
γραφα της Ε’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί
ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της εις το θέμα ανα−
φερόμενης έκτασης».
9. Το υπ’ αριθμ. 12450/22−03−2011 έγγραφο του Δήμου
Ιωαννιτών «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου της
εις το θέμα αναφερόμενης έκτασης για δύο έτη».
10. Το υπ’ αριθμ. 32247/3741/05−08−2011 έγγραφο του
Δασαρχείου Ιωαννίνων, σχετικό με την ανανέωση απα−
γόρευσης θήρας, στην εν λόγω περιοχή.
11. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές
συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγω−
γή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και το
γεγονός ότι, η πανίδα παρά την παρέλευση των τριών
ετών απαγόρευσης του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω
προστασίας, προκειμένου να επιτευχθεί ο επιδιωκόμε−
νος σκοπός, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2133/09−07−2008
απόφασής μας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των
θηραμάτων για δύο (2) ακόμη χρόνια, ήτοι από 9−09−2011
μέχρι 31−07−2013, σε έκταση (18.125) δεκαοκτώ χιλιάδων
εκατόν είκοσι πέντε στρεμμάτων, περιφέρειας Τοπ. Κοιν.
Μάζιας, Κράψης και Γότιστας, Δήμων Ιωαννιτών και Με−
τσόβου, Περ. Ενότητας Ιωαννίνων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (άρθρο 3 του Ν. 177/75. ΦΕΚ 205/Α΄/1975).
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι−
νές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18
του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου
9 παρ. 3 της με αριθμό 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 9 Σεπτεμβρίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. τ.τ. 4773
(3)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από το ανήλικο
τέκνο αλλοδαπών, που ο ένας τουλάχιστον γονέας
διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πάνω από 5 έτη έως
τις 24−3−2010.
1. Με την υπ’ αριθμ. 4773/12.9.2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.
3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 5−7−2011 αίτηση των
γονέων της ανήλικης ΤΑΝΓΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ του ΤΖΟΤΖΙ
(ΧΗΟΧΗΙ) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την 13−07−1999
και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Μυ−
τιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας της στην
Ελλάδα από 13−06−2003 και παραγγέλλεται η εγγραφή
της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 05−07−2011.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ
Επώνυμο: ΤΑΝΓΚΟΥ (TANGU)
Κύριο όνομα: ΤΖΟΤΖΙ (ΧΗΟΧΗΙ)

ΜΗΤΕΡΑ
ΤΑΝΓΚΟΥ (TANGU)
ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ
(VALENTINA)
2. Με την υπ’ αριθμ. 4880/12.9.2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24
παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ.
1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν.
3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 08−07−2011 αίτηση
των γονέων της ανήλικης ΡΟΥΝΤΕΝΚΟ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ−
ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ του ΟΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR) που γεννήθηκε
στην Ελλάδα, την 27−06−2007 και κατοικεί στο Δήμο
Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης), για την απόκτη−
ση της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης
διαμονής της μητέρας της στην Ελλάδα από 30−12−2002
και παραγγέλλεται η εγγραφή της στο Δημοτολόγιο του
Δήμου Λέσβου με ημερομηνία κτήσης της Ελληνικής
Ιθαγένειας την 08−07−2011.
Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΡΟΥΝΤΕΝΚΟ
KOYXAPENKO
(RUDENKO)
(KUKHARENKO)
Κύριο όνομα: ΟΛΕΞΑΝΤΡ
ΟΛΕΞΑΝΤΡΑ
(OLEKSANDR)
(OLEKSANDRA)
3. Με την υπ’ αριθμ. 4879/12−9−2011 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.
2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της παρ. 1 του άρ−
θρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/ 2004),
γίνεται αποδεκτή η από 11−07−2011 αίτηση των γονέων του
ανηλίκου ΦΕΤΣΑΝΗ ΜΑΞΙ του ΒΑΣΙΛ (VASIL) που γεννή−
θηκε στην Ελλάδα, την 03−04−2005 και κατοικεί στο Δήμο
Λέσβου (Δημοτική Ενότητα Μυτιλήνης), για την απόκτηση
της ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συνεχούς νόμιμης δια−
μονής της μητέρας του στην Ελλάδα από 20−02−2004
και παραγγέλλεται η εγγραφή του στο Δημοτολόγιο και
το Μητρώο Αρρένων του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 11−07−2011.
Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΦΕΤΣΑΝΗ (FECANJI) ΦΕΤΣΑΝΗ (FECANJI)
Κύριο όνομα: ΒΑΣΙΛ (VASIL)
ΕΛΕΝΗ (ELENI)
4. Με την υπ’ αριθμ. οικ 6020/12−9− 2011 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 24 παρ. 2 του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49/Α/2010) και της
παρ. 1 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
(Ν. 3284/2004), γίνεται αποδεκτή η από 11−07−2011 αίτηση
των γονέων της ανήλικης ΦΕΤΣΑΝΗ ΜΑΡΚΕΛΑΣ του
ΒΑΣΙΛ (VASIL) που γεννήθηκε στην Ελλάδα, την 28−04−
2008 και κατοικεί στο Δήμο Λέσβου (Δημοτική Ενότητα
Μυτιλήνης), για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας,
λόγω συνεχούς νόμιμης διαμονής της μητέρας της στην
Ελλάδα από 20−02−2004 και παραγγέλλεται η εγγραφή
της στο Δημοτολόγιο του Δήμου Λέσβου με ημερομηνία
κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας την 11−07−2011.
Στοιχεία γονέων:
ΠΑΤΕΡΑΣ
ΜΗΤΕΡΑ
Επώνυμο: ΦΕΤΣΑΝΗ (FECANJI) ΦΕΤΣΑΝΗ (FECANJI)
Κύριο όνομα: ΒΑΣΙΛ (VASIL)
ΕΛΕΝΗ (ELENI)
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Αριθμ. Γ/ΟΙΚ/2487
(4)
’Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης και καθιέρωση
αυτής με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώες, των
υπαλλήλων του Τμήματος Εμπορίου Π.Ε. Ξάνθης για
το διάστημα 1−10−2011 έως 31−12−2011.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 186 II περ. Δ του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ
87 τ.Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Το άρθρο 22 παρ. 4γ του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237
τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας Θράκης.
3. Την υπ’ αριθμ. οικ. 39/14−01−2011 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπερειφερειάρχες».(ΦΕΚ 122
τ.Β/08−02−2011).
4. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 524/78 (ΦΕΚ 112 τ.Α/15−07−1978)
«περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυ−
ουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγω−
γήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και
Σταθμών».
5. Το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3103/03 (ΦΕΚ 23 τ.Α/29−01−
2003) με το οποίο μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα του
περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών από τις Αστυ−
νομικές Αρχές στις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρ−
χιακών Αυτοδιοικήσεων.
6. Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 12 του Νόμου
3190/2003 (ΦΕΚ 249/Α/30−10−2003) «Τροποποίηση του Ν.
2323/1995 {Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις} και
άλλες διατάξεις».
7. Το υπ’ αριθμ. Β2−5448/26−11−08 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης «Διαδικασία κατάθεσης χρηματικών
ποσών που προέρχονται από τα τέλη εξελέγξεως μέ−
τρων και σταθμών από 25−11−08».
8. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1636/10−12−2010 (ΦΕΚ 2010/τ.Β/2010)
απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία ορίζεται η
χρονική διάρκεια του περιοδικού ελέγχου Μέτρων και
Σταθμών έτους 2011.
9. Το υπ’ αριθμ. Φ2−245/04−02−2011 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξα−
γωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».
10. Την υπ’ αριθμ. Φ2−1307/4−8−11 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας «Παράταση περιόδου διενέργειας Περιοδικού
Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2011».
11. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/τ.Α/
9.9.1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια
Διοίκηση Μονιμοποιήσεις Συμβασιούχων Αορίστου χρό−
νου και άλλες διατάξεις».
12. Το άρθρο 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 297/τ.Α/23.12.2003)
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ Μονίμων στελεχών
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής
Αστυνομίας του Πυροσβεστικού και Λιμενικού σώματος
και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 38 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
13. Το υπάρχον δυναμικό της Υπηρεσίας μας και τις
γενικότερες ανάγκες αυτής, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή εργασία
πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης
των υπαλλήλων μας και ειδικότερα:
1) ΠΕ Διοικητικού − Λογιστικού (4)
2) ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (2)
3) ΑΕ Τεχνικών Οικοδομικών Εργασιών (1)
και καθιερώνουμε αυτή με αμοιβή για την αντιμε−
τώπιση των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών για το
διάστημα από 1−10−2011 έως 31−12−2011 κατά τις απογευ−
ματινές ώρες. Οι ώρες υπερωριακής εργασίας συνολικά
ανέρχονται σε 420 ώρες και δεν μπορούν να υπερβούν
τις 20 ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως. Σκοπός του πα−
ραπάνω συνεργείου είναι η διενέργεια του περιοδικού
ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2011 και ο έλεγχος
των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής
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υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης − κίνησης) και
λοιπών μετρικών οργάνων.
Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλεται στην υπηρεσία
έκθεση του συνεργείου με τα αποτελέσματα των ελέγ−
χων.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει υπολογίζεται
να ανέλθει στο ποσό των 2.750 € και θα καλυφθεί από
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού του οικονομικού
έτους 2011, Φορέα 2351 ΚΑΕ 0511.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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