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Αρ. Φύλλου 1554

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

21 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αστυνομικού
υπαλλήλου που έχει διατεθεί για την ασφάλεια
του Δημάρχου Πατρέων. .........................................................
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΜΠΙΤΖΙΛΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ον. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν. 1985
στην Αλβανία και ΜΠΙΤΖΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ον. πατρός
ΘΑΝΑΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία........................................
Τροποποίηση της αριθμ Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22−6−
2010 υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 920).
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο.
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ιδιωτικής
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής, στην περιοχή
Ασκύφου Σφακιών Ν. Χανίων για το κυνηγετικό
έτος 2010−2011. ..................................................................................
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυ−
νηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής
περιόδου 2010. ..................................................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29323
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αστυνομικού υπαλ−
λήλου που έχει διατεθεί για την ασφάλεια του Δη−
μάρχου Πατρέων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3833/2010.
2. Το αριθμ. πρωτ. 15012/ 17−5−2010 έγγραφο του Δή−
μου Πατρέων, σχετικά με την καθιέρωση υπερωριακής
εργασίας ενός (1) αστυνομικού υπαλλήλου.
3. Την αριθμ.6740/5−665284/26−3−2010 διαταγή της
ΑΕΑ/ΚΑΤ/ΔΚΑ/2 ΤΠΠ/Β/26−3−2010, με την οποία δια−
τέθηκε ο ανωτέρω, για την προσωπική ασφάλεια του
Δημάρχου Πατρέων.

4. Την Α.Π. 28104/7906/2009 (ΦΕΚ 1167/Β/16−6−2009) Από−
φαση του Γενικού Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με την οποία καθιερώνεται η λειτουργία του
Γραφείου Δημάρχου Πατρέων σε εικοσιτετράωρη βάση.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους τριών χιλιάδων εννι−
ακοσίων εξήντα οκτώ (3968) ευρώ ετησίως περίπου, η
οποία θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 10−6012 του προϋπο−
λογισμού του Δήμου Πατρέων.
6. Την αριθμ. πρωτ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29/Β/18−1−2010)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εσωτερικών η ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Εσωτερικών στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρα
Τζάκρη και Γεώργιο Ντόλιο, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας
μέχρι 31/12/2010, για έναν (1) αστυνομικό υπάλληλο, ως
ακολούθως −Απογευματινής υπερωριακής εργασίας
σαράντα (40) ώρες μηνιαίως −Εργασίας τις Κυριακές
−Αργίες οκτώ (8) ώρες μηνιαίως −Νυχτερινής εργασίας
καθημερινών ημερών οκτώ (8) ώρες μηνιαίως Η δαπάνη
θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων.
Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα μήνα πριν από τη δημοσίευ−
ση της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

F
(2)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΜΠΙΤΖΙΛΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ον. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν. 1985
στην Αλβανία και ΜΠΙΤΖΙΛΗ ΒΑΣΙΛΗ ον. πατρός ΘΑ−
ΝΑΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία.
1. Με την Φ. 126103/39079/17.9.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΤΖΙΛΗ
ΒΑΓΓΕΛΗ ον. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία,
για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.
2. Με την Φ.126108/39080/17.9.2010 απόφαση της Υφυ−
πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφη−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΜΠΙΤΖΙΛΗ
ΒΑΣΙΛΗ ον. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία, για
την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο Μόνο

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

1. Τροποποιούμε την αριθμ Δ6Α 1083438 ΕΞ 2010/22−6−
2010 (Β΄920) απόφασή μας, με τη συμπλήρωση εδαφίου
στο τέλος της περίπτωσης ιβ του άρθρου 1 αυτής, ως
εξής:
«Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης
στο ΕΣΠΑ, του έργου για την πάταξη της γενικευμέ−
νης φοροδιαφυγής και επίτευξη βιώσιμης φορολογικής
συμμόρφωσης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονο−
μικών ως φορέα πρότασης, χρηματοδότησης και υλο−
ποίησης, καθώς και υπογραφή κάθε άλλου σχετικού
εγγράφου.».
2. Ύστερα από τα ανωτέρω, το άρθρο 1 διαμορφώνεται
ως εξής:

F
Αριθμ. Δ6Α 1128876ΕΞ2010
(3)
Τροποποίηση της αριθμ Δ6Α 1083438ΕΞ2010/22−6−2010
υπουργικής απόφασης «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματεί−
ας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Β΄ 920).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 41, 50, 51, 54 και 90 του «Κώδικα νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα»,
(Α΄ 98).
β) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Πα τον εκσυγχρο−
νισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (Α΄ 128), όπως ισχύει.
δ) των άρθρων του π.δ. 61/1997 «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Α΄ 53).
ε) του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(Α΄ 213),
στ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221)
2. Την υπ’ αριθμ. 2672/03−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄ 2408).
3. Την υπ’ αριθμ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 κοινή
απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και
Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών πράξεων ή εγγρά−
φων του Υπουργείου Οικονομικών από τον περιορισμό
των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/
1990» (Β΄ 756).
4. Την αριθμ Δ6Α 1083438 ΕΞ 2010/22−6−2010 απόφαση
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
(Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄920)
5. Την ανάγκη να διασφαλισθεί η εύρυθμη και αποδοτι−
κή λειτουργία των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων, επί των οποίων ασκούμε
αρμοδιότητες, καθώς και η ταχεία διεκπεραίωση των
υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σ’ αυτές.

«Άρθρο 1
Στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πλη−
ροφοριακών Συοτημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του Υπουργείου Οι−
κονομικών μεταβιβάζουμε την εξουσία να υπογράφει
«Με εντολή Υπουργού» τις πιο κάτω πράξεις:
α) Θέματα συναρμοδιότητος Υπηρεσιών της Γενικής
Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.
β) Προσυπογραφή των ερωτημάτων και αποφάσε−
ων για την απόσπαση, τοποθέτηση, προαγωγή ή άλλη
υπηρεσιακή μεταβολή των υπαλλήλων όλων των κατη−
γοριών, κλάδων και βαθμών των οργανικών μονάδων
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συοτημάτων
(ΓΓΠΣ).
γ) Έγκριση συμμετοχής των υπάλληλων των οργανι−
κών μονάδων της ΓΓΠΣ σε εκπαιδευτικά προγράμματα,
συνέδρια ή σεμινάρια στο εσωτερικό ή στο εξωτερι−
κό, που οργανώνονται από άλλους φορείς εκτός του
Υπουργείου,
δ) Αποφάσεις μετάβασης εκτός έδρας για εκτέλεση
υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο εσωτερι−
κό ή στο εξωτερικό του Προϊστάμενου Γενικής Δ/νσης
ΚΕΠΥΟ.
ε) Αποφάσεις μετάβασης των υπαλλήλων των οργανι−
κών μονάδων της ΓΓΠΣ στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό
για υπηρεσία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς και
ερωτήματα και αποφάσεις χορήγησης άδειας στο προ−
σωπικό αυτό για εκπαίδευση ή για μετεκπαίδευση στο
εξωτερικό ή στο εσωτερικό.
στ) Έγκριση των κανονικών αδειών του Προϊστάμενου
της Γενικής Δ/νσης ΚΕΠΥΟ.
ζ) Αποφάσεις μετακίνησης υπαλλήλων μεταξύ των
οργανικών μονάδων της ΓΓΠΣ.
η) Έγκριση κάθε είδους δαπανών, παροχής πιστώσεων
εντολών προμηθειών ή εκτέλεσης έργων και κατάρτιση
και υπογραφή συμβάσεων για τα έργα αρμοδιότητος
του, όπως και για έργα του Υπουργείου που εμπίπτουν
στον τομέα αρμοδιότητος του, μέχρι του ποσού των
5.000.000 ευρώ.
θ) Έγκριση δαπανών, παροχής πιστώσεων, εντολών
προμηθειών ή εκτέλεσης έργων καθώς και κατάρτιση
και υπογραφή συμβάσεων όλων των έργων αρμοδιό−
τητος του που προβλέπονται στις ενταγμένες σε συγ−
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προ−
γράμματα,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ι) Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπών
και ομάδων−υποομάδων εργασίας για θέματα αρμοδι−
ότητος του, όπως και των επιτροπών προμήθειας και
παραλαβής.
ια) Αποδοχή προτάσεων συγκρότησης και συγκρότη−
ση των οικείων Επιτροπών προμήθειας και παραλαβής,
συλλογικών οργάνων, επιτροπών και ομάδων έργου
πληροφοριακών Συστημάτων και συναφών έργων του
τομέα αρμοδιότητος της ΓΓΠΣ.
ιβ) Υποβολή των τεχνικών δελτίων έργων που εντάσ−
σονται σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αρμοδι−
ότητος του, όπως και αυτών που εμπίπτουν στον τομέα
αρμοδιότητος του, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικο−
νομικών ως φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης.
Υποβολή Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης στο
ΕΣΠΑ, του έργου για την πάταξη της γενικευμένης φο−
ροδιαφυγής και επίτευξη βιώσιμης φορολογικής συμ−
μόρφωσης, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Οικονομικών
ως φορέα πρότασης, χρηματοδότησης και υλοποίησης,
καθώς και υπογραφή κάθε άλλου σχετικού εγγράφου.
ιγ) Την ευθύνη λειτουργίας της ΓΓΠΣ ως Κέντρο Δε−
δομένων (Data Center) του Υπουργείου Οικονομικών και
την αρμοδιότητα να εγκαθιστά στους χώρους της ΓΓΠΣ,
να λειτουργεί και να υποστηρίζει τεχνικά το σύνολο των
κεντρικών υπολογιστών (servers) των πληροφοριακών
συστημάτων των Υπηρεσιών του Υπουργείου.
ιδ) Έγγραφα που απευθύνονται σε συναρμόδια Υπουρ−
γεία, στη ΜΕΑ/ΕΕ ή άλλους εθνικούς εκπροσωπευτικούς
μας φορείς, σε διεθνείς οργανισμούς ή ξένες ομόλογες
Διοικήσεις, εφόσον διατυπώνονται θέσεις ή εκτιμήσεις ή
δίνονται οδηγίες ή απαντήσεις επί θεμάτων γενικότερου
ενδιαφέροντος, στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής
και εφόσον, λόγω εξαιρετικής ειδικής διαδικασίας, εθι−
μοτυπίας ή πρωτοκόλλου, πρέπει να υπογραφούν από
το Γενικό Γραμματέα της ΓΓΠΣ.
ιε) Εκκαθαριστικά σημειώματα γενικά.
ιστ) Τον καθορισμό της τεχνολογικής στρατηγικής
του Υπουργείου Οικονομικών.
ιζ) Τον καθορισμό της χρήσης των χώρων του κτιρί−
ου στο οποίο στεγάζεται η ΓΓΠΣ (Θεσσαλονίκης και
Χανδρή 1, Μοσχάτο).
ιη) Ερωτήματα προς το ΝΣΚ για θέματα της αρμοδι−
ότητας του».
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ Δ6Α 1083438 ΕΞ
2010/22−6−2010 (Β΄920) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 7223
(4)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο.
Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (ΦΕΚ 90 Α΄) «Ίδρυση
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων
για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λπ.», όπως αυτές
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (ΦΕΚ
153 Α΄) «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».
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2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
3. Την αριθ. 8063/2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός εισηγη−
τών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με Ε.Γ.Γ.Π.Κ.Μ.
αποφάσεων, εγγράφων κ.λ.π.» (ΦΕΚ Β΄ 2317).
4. Τις διατάξεις του ΝΔ. 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού
Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κωδικός και κωδι−
κοποιήσεως».
6. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού
Διατάγματος 86/69».
7. Το άρθρο 57, «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του ΝΔ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν.
2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ
200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και
254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).
8. Την αριθ. 414 985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) κοινή
απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανα−
πληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της
άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
366599/16.12.96 (ΦΕΚ 1188/B/31.12.90) και 294283/23.12.97
(ΦΕΚ 68/Β/4.2.98), κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνι−
κής Οικονομίας και Γεωργίας.
9. Την αριθ. 74316/2−2−1989 απόφαση του Υπ. Γεωργίας
με την οποία απαγορεύθηκε η θήρα στην περιοχή ΜΗ−
ΔΕΝ του Ποταμού Λουδία και της οποίας η τελευταία
απόφαση ανανέωσης με αριθ. 8245/5−8−2005 (ΦΕΚ Β΄
1239) του Δ/ντή Δασών Π.Κ.Μ. λήγει την 19−8−2010.
10. Το αριθ. 29/16−8−2010 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου «Ο Φασιανός».
11. Την αριθ. 3003/19−8−2010 εισήγηση του Δασαρχείου
Εδεσσας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνη−
γίου για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της
άγριας πανίδας της περιοχής.
12. Την αριθ. 2437/30−8−2010 σύμφωνη γνώμη της Δ/
νσης Δασών Ν.Πέλλας, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την ισχύ της αριθ. 8245/5−8−2005 από−
φασης Δ/ντή Δασών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
για πέντε (5) χρόνια ήτοι από 20−8−2010 έως 19−8−2015,
με τα όρια που περιγράφονται σ’ αυτήν.
Το Δασαρχείο Εδεσσας να μεριμνήσει για την έκδοση
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 14 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΣ
F
Αριθμ. 4400
(5)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ιδιωτικής Ελεγχό−
μενης Κυνηγετικής Περιοχής, στην περιοχή Ασκύφου
Σφακιών Ν. Χανίων για το κυνηγετικό έτος 2010−2011.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ 200149/2834/6−8−20−10 απόφαση των
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Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για τον «Καθορισμό τελών
έκδοσης αδειών κυνηγίου για το κυνηγετικό έτος 2010−
2011».
2. Την υπ’ αριθμ 200148/2833/6−8−2010 απόφαση Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ρυθμίσεις
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010−2011».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 και του άρθρου 6
παρ. 3 του Π.Δ. 453/77 «Περί των Ελεγχόμενων Κυνηγε−
τικών Περιοχών (ΕΚΠ) και των όρων και προϋποθέσεων
ασκήσεως θήρας σε αυτές.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν,Δ. 86/69
«Περί Δασικού Κώδικα», όπως έχουν αντικατασταθεί και
συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.
5. Την με αριθ. 934/27−2−2001 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κρήτης που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.
499/τΒ/30−4−2001 « Χαρακτηρισμός και ίδρυση ιδιωτικής
ελεγχόμενης κυνηγετικής περιοχής στα Ασκύφου Σφα−
κιών Ν. Χανίων».
6. Το από 3−8−2010 πρόγραμμα κυνηγίου, που συντά−
χθηκε από την ΚΟΥΦΟΣ Π. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟ−
ΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΠ),
και συμπληρώθηκε από την Υπηρεσία μας.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνω−
ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
107/τΑ/30−5−97).
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6730/12−8−2003 (ΦΕΚ Β΄
1288) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Κρήτης «Ορισμός εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας
υπογραφής με Ε.Γ.Γ.Π. Κρήτης αποφάσεων, εγγράφων και
άλλων πράξεων στους προϊσταμένους και υπαλλήλους
των Υπηρεσιών της Περιφέρειας», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ιδιωτικής
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής −Περιοχής ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑ−
ΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΑΣΚΥΦΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΕΚΠ), για την κυνηγετική περίοδο
2010−2011 όπως παρακάτω.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
Θ. Ο.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΚΥΦΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2009−2010
Άρθρο 1
Δυνατότητα κυνηγιού στην ΚΟΥΦΟΣ Π−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
Θ, ΟΕ ΑΣΚΥΦΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ (EXIT) έχει κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός κυνη−
γός με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1.1 Να είναι εφοδιασμένοι με την καθιερωμένη άδεια
κυνηγίου που να ισχύει για τον Νομό Χανίων.
1.2 Να εξασφάλισα την ειδική άδεια κυνηγιού που εκ−
δίδα η ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ.Ο.Ε.
Άρθρο 2
Διαδικασία
2.1. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός απευθύνεται στην
ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ.Ο.Ε. στην διεύθυνση: «Είδη
κυνηγιού − Εκτροφείο θηραμάτων Σκοπευτήριο Ασκύ−
φου Δήμου Σφακίων (τηλ 6977444959)» στην τοποθεσία
Πηγαδάκια, και γνωστοποιεί στον επόπτη λειτουργίας
την επιθυμία του να κυνηγήσει γνωστοποιώντας το ονο−
ματεπώνυμο, την δ/νση κατοικίας του, το τηλέφωνο, το
επάγγελμα του, θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται
και ημερομηνία κυνηγίου.

2.2. Η ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. ΟΕ με βάση το βι−
βλίο προτεραιότητας, καθορίζει τις πιθανές ημερομη−
νίες κυνηγίου και εκδίδει την ειδική άδεια κυνηγίου,
ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
23. Τουλάχιστον 24 ώρες, πριν από την καθορισμένη
ημέρα κυνηγίου ο κυνηγός θα πρέπει να επικοινωνήσει
με την γραμματεία της ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. ΟΕ,
για να επιβεβαιώσει την διάθεση του να κυνηγήσει.
2.4. Την ημέρα του κυνηγιού, ο κυνηγός παρουσιάζεται
στο καφέ μπαρ της εταιρίας που ευρίσκεται στην τοπο−
θεσία Πηγαδάκια Ασκύφου περί πρωινή ώρα, παραδίδει
την κανονική άδεια και παραλαμβάνει από τον επόπτη
της ΚΟΥΦΟΣ Π. − ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. ΟΒ. την ειδική άδεια.
2.5. Ακολουθεί ο έλεγχος της ασφάλειας του οπλι−
σμού και καταλληλότητας των φυσιγγίων για αποφυγή
ατυχημάτων.
Στον κυνηγό γνωστοποιούνται βασικοί κανόνες κυνη−
γίου που θα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς απόκλιση
και παραδίδεται το πρόγραμμα του κυνηγιού καθώς και
άλλα έντυπα συνοδευόμενα με τα όρια της Ελεγχόμενης
Κυνηγετικής Περιοχής (E.Κ.Π).
2.6. Μετά την παραπάνω διαδικασία ακολουθεί η οργά−
νωση, ο σχεδιασμός και το κυνήγι στην E.Κ.Π. σύμφωνα
με τους ειδικούς κανόνες της επομένης ποιραγράφου
και της ρυθμίσεις της παραγράφου Α.
2.7. Μετά την λήξη του κυνηγιού, ο κυνηγός επιστρέ−
φει στο χώρο υποδοχής του καφέ −σκοπευτηρίου όπου
ακολουθεί η λογιστική τακτοποίηση του.
Άρθρο 3
Κανόνες κυνηγίου
Με την παραλαβή της ειδικής άδειας κυνηγίου, ο κυ−
νηγός ακολουθεί πιστά και αδιαμαρτύρητα τις οδηγίες
του επόπτη και εφαρμόζει οπωσδήποτε τους παρακάτω
κανόνες.
3.1. Εισέρχεται στο χώρο κυνηγιού της Ε.Κ.Π. με την
συνοδεία εντεταλμένου οργάνου της ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥ−
ΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε και χωρίς συνοδό επισκέπτη για λόγους
ασφαλείας.
3.2. Ο σκύλος ή τα σκυλιά που χρησιμοποιούνται πρέ−
πει να υπακούουν πιστά στις εντολές του ιδιοκτήτη
τους.
33. Κινείται μόνο μέσα στον τομέα που αναγράφει η
ειδική άδεια του και στη κατεύθυνση που κρίνα σωστή
ο επόπτης, ώστε να εξασφαλίζεται α) η ασφάλααοιπό
κυνηγετικά ατυχήματα β) η μεγαλύτερη επιτυχία και γ)
η μικρότερη διασπορά θηραμάτων.
3.4. Ο κυνηγός δεν πυροβολεί χαμηλά ποτέ, όταν το
θήραμα ευρίσκεται μακρύτερα από το δραστικό βελη−
νεκές του όπλου του.
3.5. Μόλις συμπληρώσει τον αριθμό θηραμάτων που
έχα δηλώσα, ειδοποιεί τον επόπτη, ο οποίος αποφάσιζα
στην συνέχεια αν πρέπα να αποσυρθεί η όχι.
3.6. Γι α λόγους ασφαλείας των κυνηγών και βελτίωση
της λατουργικότητας της κυνηγετικής περιοχής έχει
διαχωριστεί σε δυο τομείς με σαφή οριοθέτηση και με
βάση την τοπογραφική διαμόρφωση της περιοχής.
3.7. Ο συνολικός αριθμός κυνηγών που θα κυνηγούν
ταυτόχρονα στην ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε, δεν
θα υπερβαίνει τους ΔΕΚΑ, ενώ κατανομή τους κατά
ομάδες και τομείς θα γίνεται με απόλυτη πρωτοβουλία
του επόπτη.
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3.8. Επιτρέπεται στον κυνηγό να φέρει τα δικά του κυ−
νηγετικά τουφέκια με γέμισμα μέχρι 3 φυσίγγια. Επίσης
μπορεί να χρησιμοποιεί τα δικά του σκυλιά μέχρι δυο
και εφόσον, με κτηνιατρικά πιστοποιητικά αποδεικνύεται
η άριστη υγεία των.
3.9 Από την ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε, διατίθε−
νται σκυλιά φέρμας, άριστα εκπαιδευμένα καθώς επίσης
και κυνηγετικά τουφέκια δωρεάν.
3.10 Ο συνολικός αριθμός θηραμάτων που θα θη−
ρευτούν κατά την κυνηγετική περίοδο καθορίζεται ως
εξής:
Φασιανοί: 1500
Πέρδικες: 1000
Ορτύκια: 1000
Οι παραπάνω αριθμοί μπορούν να διαφοροποιηθούν
με απόφαση της Δ/ντριας Δασών ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερομένου.
3.11 Τα θηράματα των οποίων επιτρέπεται το κυνήγι
στην ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ.Ο.Ε είναι μόνο τα είδη
που εκτρέφονται στο ομώνυμο εκτροφείο της εταιρεί−
ας με τα οποία εμπλουτίζεται η περιοχή Κανένα άλλο
είδος θηράματος δεν θα μεταφέρεται η εξαπολύεται
στην κυνηγετική περιοχή.
3.12 Οι τιμές των παραπάνω θηραμάτων (θηρευμένων)
είναι:
Φασιανοί 20 ευρώ ο καθένας
Πέρδικες 16 ευρώ η κάθε μία
Ορτύκι 8 ευρώ το κάθε ένα
Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π. Α 11%
3.13 Ο επιτρεπόμενος αριθμός προς θήρα για κάθε
θήραμα είναι μέχρι 40 φασιανοί, 20 πέρδικες και 40
ορτύκια ανά κυνηγό και έξοδο.
3.14 Μετά το τέλος του κυνηγιού ο εξουσιοδοτημένος
υπάλληλος της ΚΟΥΦΟΣ Π.− ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ Θ. θα εκδίδει
διπλότυπη απόδειξη για τον αριθμό και την αξία των
φονευθέντων θηραμάτων.
Αντίγραφο της παραπάνω απόδειξης παραδίδεται
στον κυνηγό και αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό δια−
κίνησης και κατοχής των θηραμάτων.
3.15 Όλοι οι κυνηγοί κατά την άσκηση θήρας στην
Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή είναι ασφαλισμένοι με
το υπάριθμ 44421 συμβόλαιο της Διεθνής Ένωσης σε
περίπτωση ατυχήματος.
3.16 Η Κυνηγετική περίοδος για την ΚΟΥΦΟΣ Π.−ΒΑΛΥ−
ΡΑΚΗΣ Θ. Ο.Ε αρχίζει από 20−8−2010 έως 28.2.2011.
3.17 Σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινόμενων δεν
θα ασκείται κυνήγι (χιονόπτωση και για όσες ημέρες
η κυνηγετική περιοχή είναι χιονοσκεπής, κυνήγι επίσης
δεν θα ασκείται σε περίπτωση που δεν υπάρχει καλή
ορατότητα λόγω ομίχλης).
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χανιά, 27 Αυγούστου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Γενικός Δ/ντής Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ
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Αριθμ. 71179/3395
(6)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνη−
γετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής πε−
ριόδου 2010.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση − Οργάνωση
− Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
2. Τις δ/ξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ.86/69
«Περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί
αντίστοιχα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.
3. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 του Π.Δ 453/1977 «περί
ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και
προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σ’ αυτές».
4. Τις αριθμ. 103803/3872/22−7−2002 και 101729/2252/
10−5−2004 δ/γές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτ. και Τροφίμων
«Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π στο νησί Αταλαντονήσι».
5. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. στο
νησί Αταλαντονήσι».
6. Την αριθ. 2594/31−5−2007 απόφαση του Γ. Γ.Π.Στ.Ε
«Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Προϊσταμένους
των Δασικών Υπηρεσιών.» (ΦΕΚ 957/Β΄/14−6−2007) η οποία
διατηρήθηκε σε ισχύ δυνάμει της αριθμ. 11090/1073/
10−2−2009 (ΦΕΚ Β΄ 346) όμοιά της.
7. Το πρόγραμμα Κυνηγίου που συντάχθηκε και υπο−
βλήθηκε σε μας από το Δασαρχείο Αταλάντης με την
αριθ.70073/3283 /31−8−2010 αναφορά του, αποφασίζου−
με:
Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγε−
τικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου
2010 ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Αταλα−
ντονήσου κυνηγετικής περιόδου 2010.
Άρθρο 1
Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην
κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται:
Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περι−
φερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό
Φθιώτιδας.
Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγ−
χόμενη Κυνηγετική περιοχή.
Άρθρο 2
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδι−
κή άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο,
το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας,
ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας
κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η
δασική αρχή που την εξέδωσε. β) Την άδεια θήρας που
εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρθρ. 262 του Ν.Δ.
86/69, η υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986
στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός
και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε.
2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών
θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:
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2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκό−
ους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους
υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας
πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλ−
λήλους Ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
Για τους Έλληνες Κυνηγούς που κατοικούν στο Νομό
Φθιώτιδας 15 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται
από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε παραμονή και
εργασία πέραν της 15ετίας των αλλοδαπών θα βεβαι−
ώνεται από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημοσίας Τάξης.
2.2.β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός
Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν
χρειάζεται:
Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας
με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια
απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Ειδική άδεια Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).
2.3. Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που
αναγράφεται σ’ αυτή.
2.4. Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν
να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι τέσ−
σερις (4), να υποβάλλουν μία αίτηση στην οποία θα
αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να
συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται
στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.
2.5. Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου
αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην
Ε.Κ.Π., η δε αίτηση του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο
του Δασαρχείου.
2.6. Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία
κυνηγίου, για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των κυ−
νηγών σε κάθε είσοδο κλπ.
2.7. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει
αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου
από το Γενικό Γραμματέα της Π.Σ.Ε. και να ακολουθήσει
τη λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση
της κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλεί−
ται, δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται,
σε ειδικά βιβλία.

Υπηρεσία θα του ανακοινώσει με έγγραφο της, την ημέ−
ρα κυνηγίου. Σε κυνηγούς οι οποίοι θα προσέλθουν για
κυνήγι, χωρίς να ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία,δεν θα
επιτραπεί η είσοδο τους στο Αταλαντονήσι, εφόσον είναι
συμπληρωμένος ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών.
Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών
δεν έχει συμπληρωθεί με απόφαση του εκάστοτε υπεύ−
θυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να
επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει
σχετική αίτηση.
4.2. Σε κάθε τομέα κατά τις ημέρες κυνηγιού των
πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπεται
να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός
των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους έξι (6).

Άρθρο 3

6.1. Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα
κυνηγετικό όπλο μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επανα−
ληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να
δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα
τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.
6.2. Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του
αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω
του No 5.
6.3. Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μι−
μητές φωνών κλπ απαγορεύονται παντελώς. Κινητά
τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως
βοηθητικά μέσα κυνηγίου.
6.4. Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει
μέχρι δυο υγιή πουλόσκυλα, τα οποία θα υπακούουν
απόλυτα στο πρόσταγμα του. Ομάδα με τρεις (3) κυνη−
γούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρία (3) σκυλιά.
6.5 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί
να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα
της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα
από πέντε (5) σκυλιά.

3.1. Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία του
άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα
δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.
3.2. Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση
του Επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η Υπηρε−
σία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει
στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβάρυνα μένα με
τα έξοδα αποστολής κατά την διαδικασία περί επιστρο−
φής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
Άρθρο 4
4.1. Με βάση το βιβλίο προτεραιότητας κυνηγίου,ο
Επόπτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές κατα−
στάσεις των κυνηγών κατά ημερομηνίες.
Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός οφείλει να τηλεφωνήσει
στο Δασαρχείο Αταλάντης, δέκα (10) ημέρες μετά την
υποβολή της αιτήσεως, στα τηλέφωνα 22330−22171 και
22330−22268, για να μάθει την ημερομηνία κυνηγίου που
καθορίσθηκε γι’ αυτόν ή εφ’ όσον δεν επιθυμεί ο ίδιος, η

Άρθρο 5
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσια−
σθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία
Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την
07:00 ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγήσουν.
Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια και
παίρνουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το κυνήγι
από τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.
5.2. Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκε−
ντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για
τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.
5.3. Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και
τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π
5.4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την
μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντο−
νήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν
τους κυνηγούς εξ’ ολοκλήρου.
5.5. Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει
μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από
αρμόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η Υπηρεσία δε φέρει
καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λ.π.
κυνηγού κατά την διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε
αιτία. Συνιστάται για την αποφυγή ατυχημάτων στους
κυνηγούς να φορούν διακριτικά −φωσφορίζοντα ρούχα
ή αξεσουάρ.
Άρθρο 6
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6.6 Όλα τα σκυλιά, πρέπει να έχουν βιβλιάριο υγείας,
με πρόσφατη θεώρηση κτηνιάτρου και να έχουν την νό−
μιμη σήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα σης διατάξεις
του Ν. 3170/2003 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και
εγκύκλιες διαταγές, αλλιώς τα σκυλιά αυτά θα απαγο−
ρεύεται να συμμετέχουν στο κυνήγι.
6.7. Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται
για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε
ανθρώπους ή ζώα,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απωλεσθεί
ο σκύλος εντός της ΕΚΠ Αταλαντονήσου δεν υφίσταται
υποχρέωση των οργάνων της για την ανεύρεση του και
θα απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό
του στην ΕΚΠ Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυ−
νηγετική περίοδο.
Άρθρο 7
7.1. Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνη−
γίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνονται
με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της,
θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγε−
τικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ
και απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση
υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή
και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και, οι κυνηγοί, θα
διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάτα−
ξης κυνηγίου, κατά το αρθρ.287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
7.2. Εάν από κυνηγό η ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήρα−
μα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο
εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι
διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής
θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και
για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (αρθρ.
287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/69), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου
θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα
στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέ−
χουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα
θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της
δημοπρασίας.
7.3. Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα
και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται
επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π, ο κυνηγός δε, διώκεται
ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για
την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.4. Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων πτερω−
τών θηραμάτων κάτω των τριών (3) μηνών. Οι παραβά−
τες κυνηγοί, πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά το
άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.Δ. 86/69, καταβάλουν την αξία
τους στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας
κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
7.5. Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση
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μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του
ευθυνών (άρθρο 287 παρ 21 του Ν.Δ. 86/69), απομακρύ−
νεται άμεσα από την ΕΚΠ.
7.6. Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα
των επιτρεπομένων, για κάθε ημέρα κυνηγίου θηράματα
η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και εφαρμόζο−
νται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 7.2.
7.7. Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα
τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του
κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.
Άρθρο 8
8.1. Μετά το τέλος του κυνηγίου, ο φύλακας ή το
εντεταλμένο δασικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει απόδει−
ξη πληρωμής από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει
το σχετικό ποσό. Το αντίγραφο της απόδειξης που θα
δίνεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής
των θηραμάτων που αναγράφονται για την μεταφορά
κ.λπ. αυτών.
8.2. Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων δικαιούται
να κατανέμει μεταξύ των μελών αυτής, μέχρι το ανώ−
τερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα που κυνηγήθηκαν
από αυτή.
8.3. Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς
και κυνηγούς υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμά−
των καθορίζονται από τις τιμές των θηραμάτων που
αναγράφονται στη στήλη (3) του παρακάτω πίνακα. Αν
η ομάδα έχει και αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων
κρατών τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη (4) του
πίνακα.
Άρθρο 9
9.1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Π.Σ.Ε ή του
αρμοδίου προς τούτο οργάνου ύστερα από εισήγηση
του Επόπτη, είναι δυνατό να τροποποιηθεί το πρόγραμ−
μα θήρας ή να διακοπεί για ορισμένο χρόνο το κυνήγι
ή οριστικά για ένα ή όλα τα είδη θηραμάτων εφόσον
συντρέχουν λόγοι (π.χ. έλλειψη θηραμάτων).
9.2. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτω−
ση κρίνει ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας
κυνηγετικής ημέρας.
9.3. Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. μπορεί, σε περίπτωση κακο−
καιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να κα−
θορίσει ως μέρα αυτού την επομένη ή και άλλη μέρα.
Άρθρο 10
10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2010 επιτρέπεται
για κάθε κυνηγό το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων
σε αριθμό και τιμή μονάδας.
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είδος θηράματος
(1)

Επιτρεπόμενος
Αριθμός
(2)

Τιμή μονάδας
Ευρώ
(3)

Τιμή μονάδος
Ευρώ
(4)

Κυνηγοί
Έλληνες
υπήκοοι Κρατών
Ε.Ε. Διπλωματικοί
υπάλληλοι, κ.λ.π.

Αλλοδαποί
κυνηγοί εκτός
Ε.Ε

1.

Φασιανός

2

10,50

17,60

2.

Πέρδικα

4

8,80

14,67

3.

Ορτύκι

5

4,40

5,88

4.

Αγριοκούνελο

10

4,00

8,80

5.

Μπεκάτσα

10

5,88

8,80

6.

Περιστεροειδή

15

4,40

6,45

7.

Τσίχλες− Κοτσύφια

25

2,35

3,52

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 11%.
Ο ανώτερος αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί
να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2010, ανά
είδος είναι 2.500 Φασιανοί, 4.000 Πέρδικες και απεριό−
ριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων.
Άρθρο 11
11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου
αρχίζει τις 16 Οκτωβρίου 2010 ημέρα Σάββατο και λή−
γει στις 20 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα Δευτέρα. Ημέρες
κυνηγίου ορίζονται: η Δευτέρα και το Σάββατο εκτός
εάν είναι ημέρα αργίας.
Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας είναι δυνατό
οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι
συνθήκες το επιβάλλουν.
Άρθρο 12
12.1 Οι συνοδοί κυνηγών οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει
να είναι ενήλικες χωρίς όπλο στη διάρκεια του κυνη−
γίου, πληρώνουν τέλος εισόδου 5 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.

23%), για κάθε ημέρα. Οι άλλοι επισκέπτες μπορούν να
μπαίνουν χωρίς να πληρώνουν.
12.2 Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανο−
νισμό προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.
Άρθρο 13
13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέ−
πτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και
χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς,
ψυχαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρ−
χείου Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου. Ο τρόπος,
ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι λοιπές υπο−
χρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται
με τη σχετική άδεια.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 13 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
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