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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 268/114670 (1)
Παράταση απαγόρευσης αλιείας με συρόμενα 

εργαλεία σε τμήμα του Σαρωνικού κόλπου, λόγω 

έκτακτων φαινομένων. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 

«Αλιευτικός Κώδικας» (Α΄ 27) όπως το άρθρο 10 αντικα-
ταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 
«Αξιοποίηση και προστασία κοραλλιογενών σχηματι-
σμών ιχθυοτρόφων υδάτων, υδατοκαλλιεργειών και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 221), και ειδικά της παραγράφου 5, και 
τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2040/
1992 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γε-
ωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 70).

β) Της παρ. 3 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

γ) Της παραγράφου 5, του άρθρου 10, του β.δ. 917/ 
1966 (Α΄ 248).

δ) Του π.δ. 97/2017 (Α΄ 138) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

ε) Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1380/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή 
Αλιευτική Πολιτική (Ε.Ε. L354), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1967/2006 σχετικά με μέτρα δι-
αχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών 
πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως ισχύει και ειδικά 
το άρθρο 7.

4. Την ανάγκη λήψης έκτακτων προληπτικών μέτρων 
για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών στην περι-
οχή του Σαρωνικού κόλπου, στο πλαίσιο αντιμετώπισης 
φαινομένου ρύπανσης.

5. Την από 26/10/2017 σχετική πρόταση του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

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

7. Τη Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της αριθ. 270/30 -10-2017 
Συνεδρίασης, αποφασίζουμε:

Απαγορεύεται από 1η Νοεμβρίου 2017 έως και 31 
Δεκεμβρίου 2017, η αλιεία με συρόμενα εργαλεία (τρά-
τα βυθού με πόρτες (ΟΤΒ) και γρίπος που σύρεται από 
σκάφος (SB)) στο Σαρωνικό κόλπο, στην περιοχή που 
προσδιορίζεται παρακάτω:

Εσωτερικά της νοητής γραμμής που ενώνει την Δραπε-
τσώνα, τη νήσο Ψυττάλεια και τη νησίδα Αταλάντη με τη 
νότια άκρη του μυχού των Σεληνίων της Σαλαμίνας και 
της γραμμής που ενώνει το άκρο Κόγχη της Σαλαμίνας 
με το νότιο άκρο της νησίδας Φλέβες και αυτή με το 
ακρωτήριο Ζωστήρ Αττικής.

Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄ 27), 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του 
ν. 1740/1987 (Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του
ν. 2040/1992 (Α΄ 70) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181),) και της από-
φασης Υπ.Α.Α.Τ. αριθ. 3866/78486/14-7-2015 (Β΄ 1587) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών 
διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβα-
ρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   

Ι

 Αριθμ.: 14675 (2)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου Χανίων. 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

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

(ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010
(ΦΕΚ 229/Α΄/27-12/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτι-
κών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28 Α 
του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις», όπως το τελευταίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016.

5. Την αριθ. 14026/15-05-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4479/2017
(ΦΕΚ 94 Α΄) «Τροποποιήσεις του ν. 2725/1999 (121 Α΄) 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις αριθ. 25/40703/16-12-2016 (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-
Φ21) και 19/οικ.22159/30-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΟΜΒ465ΧΘ7-
ΑΤΖ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Την αριθ. 13678/01-11-2011 απόφαση (ΦΕΚ 2812/
τ.Β΄/12-12-2011), με την οποία εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του 
Δήμου Χανίων, όπως έχει τροποποιηθεί με την οικ. 
10102/06-08-2015 όμοια (ΦΕΚ 1688/τ.Β΄/13-08-2015).

9. Την αριθ. 3/2017 εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής του Δήμου Χανίων περί τροποποίησης του Οργανι-
σμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου.

10. Την αριθ. 40687/2017 σε ορθή επανάληψη βεβαίω-
ση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Χανίων.

11. Την αριθ. 499/2017 σε ορθή επανάληψη απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, σύμφωνα 
με την οποία η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του 
καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων θέσεων κα-
λύπτεται από τις εγγεγραμμένες στον οικείο προϋπολογι-
σμό πιστώσεις που αφορούν ανταποδοτικές υπηρεσίες, 
κατά παρέκκλιση της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του 
ν. 3584/2007.

12. Τις αριθ. 526/2017 και 678/2017 αποφάσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.

13. Το αριθ. 35/2017 πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ-
βουλίου Υπαλλήλων OTA Ν. Χανίων, με το οποίο παρέ-
χεται η θετική του γνωμοδότηση για την τροποποίηση 
του ΟΕΥ του Δήμου Χανίων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε μερικώς την αριθ. 13678/01-11-2011 
απόφαση (ΦΕΚ 2812/τ.Β΄/12-12-2011), με την οποία 
εγκρίθηκε ο ΟΕΥ του Δήμου Χανίων, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την οικ. 10102/06-08-2015 όμοια (ΦΕΚ 1688/
τ.Β΄/13-08-2015), ως προς τις παραγράφους 4 και 5 του 
άρθρου 33, η οποία διαμορφώνεται ως εξής για τις κά-
τωθι θέσεις:

Κλάδος και Κατηγορία/Ειδικότητα

Αριθμός
Υπαρχουσών
Οργανικών

θέσεων

Αριθμός
Καλυμμένων 

θέσεων

Αριθμός
Κενών

θέσεων

Αριθμός
Συνιστώμενων

θέσεων

ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας εξωτερικών 
χωρών 41 32 9 21

ΥΕ 16 Εργατών γενικών καθηκόντων 22 11 11 0

ΔΕ 29 Οδηγών οχημάτων Γ΄ κατηγορίας 25 20 5 14

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 10 5 5 0

ΔΕ 26 Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 3 3 0 2

ΔΕ 27 Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 1 1 0 1
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