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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή προστίμου στον ALHASAN (επώνυμο) 
BASHAR (όνομα) του MOUSA και της FΑΤΙΜΑ.

   Με την αριθμ. 54/13/2014 πράξη του Διευθυντή του 
Τελωνείου Κομοτηνής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 121, 128 παρ. 1 και 2, 129 παρ. 1, 
2 και 3, 130 παρ. 1 και 2, 136 παρ. 1, 137 παρ. Α1 και Γ1, 
142 παρ. 1 και 152 παρ. 1 του Ν. 2960/01 περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα, το αριθμ. 54/2013 Πρωτόκολλο 
Τελωνειακής Παράβασης της Υπηρεσίας μας, που συ−
ντάχθηκε και καταχωρήθηκε στο τηρούμενο στην Υπη−
ρεσία μας βιβλίο Π.Τ.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 142 του Ν. 2960/01, και στο οποίο 
βεβαιώνεται ότι, στις 13/11/2013 κατά τη διενέργεια έρευ−
νας από όργανα του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης 
Ιάσμου, στο 7ο χλμ της Ε.Ο. Κομοτηνής − Ξάνθης κα−
τελήφθη ο ALHASAN (επώνυμο) BASHAR (όνομα) του 
MOUSA και της FΑΤΙΜΑ, γεν 30−01−1980 στη Δαμασκό 
της Συρίας, με αρ διαβ.005010220 Συριακών αρχών, κά−
τοικος Παγκρατίου Αττικής, οδό Ριζάρη 23 κατά δήλωσή 
του, και αγνώστου διαμονής όπως διαπιστώθηκε, να 

κατέχει και να κυκλοφορεί ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, με αρ. 
κυκλοφορίας ΕΒ 8277 AC, βουλγαρικών αρχών, μάρ−
κας BMW 530D, κυβισμού 2926 cm3, και αριθμό πλαι−
σίου WBADL81030GJ65664, ιδιοκτησίας της KOLEVA 
(επώνυμο) KREMENA MIROSLAVOVA (όνομα), το οποίο 
είχε εισαχθεί στο εσωτερικό της χώρας και τέθηκε σε 
κυκλοφορία χωρίς την άδεια της Τελωνειακής αρχής, 
και χωρίς να έχει καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος 
ταξινόμησης κατά σαφή και πρόδηλη παραβίαση των 
διατάξεων του άρθρου 137 Α παρ. 1 και 142 παρ. 1 του
Ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, τα λοιπά 
στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, αποφασίζουμε:

Επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο ποσού οκτώ χι−
λιάδων ευρώ (8.000 €) πλέον των νόμιμων προσαυξήσε−
ων και τελών χαρτοσήμου συν ΟΓΑ σε ποσοστό 2,4%.

Ο ανωτέρω καταλογισθείς δικαιούται να ασκήσει προ−
σφυγή κατά της παρούσας, εντός τριάντα (30) ημερών 
από την επομένη της επίδοσης της, ενώπιον του Διοι−
κητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, άλλως η παρούσα 
καθίσταται οριστική και τελεσίδικη.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν 
υποβολή αίτησης αναστολή δεν αναστέλλουν την κα−
ταβολή του τριάντα τοις εκατό (30%) του επιβληθέντος 
ως άνω διοικητικού προστίμου κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 150 παρ. 4 του Ν. 2960/01 περί 
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Αν το όχημα δεν παραληφθεί μέσα σε τρεις (3) μήνες 
από την οριστικοποίηση της παρούσης, περιέρχεται 
αυτοδικαίως στην κυριότητα του Δημοσίου και διαγρά−
φεται το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου. 

Κομοτηνή, 23 Ιουνίου 2014

  Ο Διευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

F

    Αριθμ. Φ.831/ΑΔ.875084/Σ.15 (2)
Εξουσιοδότηση Υ/ΓΕΑ για την Έγκριση Εξέτασης Υπη−

ρεσιακών Οργάνων του ΥΠΕΘΑ ως Μαρτύρων του 
Ελληνικού Δημοσίου στην Ένδικη Διαδικασία στις 
ΗΠΑ με Αντίδικο την Εταιρεία «EAGLE VAN LINES».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν. 2292/95 (ΦΕΚ 35 Α΄/15 Φεβ 95), «Οργάνωση και 

λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και 
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έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» 
και ειδικότερα το άρθρο 5, παρ. 20 αυτού.

β. Το Ν.3086/02 (ΦΕΚ 324 Α΄/23 Δεκ 02), «Οργανισμός 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των 
Λειτουργών και των Υπαλλήλων του», όπως τροποποι−
ήθηκε και εκάστοτε ισχύει.

γ. Το Ν.3469/06 (ΦΕΚ 131 Α΄/28 Ιουν 06), «Εθνικό Τυ−
πογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές δι−
ατάξεις».

δ. Τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ειδικότερα το 
άρθρο 400, παρ. 2, αυτού.

ε. Την υπ’ αριθμ. ΕΠ.Φ.400/653151/Σ.147/18 Αυγ 10/ΥΠΕ−
ΘΑ/ΓΕΑ/Γ4 απόφαση, με την οποία δόθηκε εντολή στο 
ΝΣΚ/Γρ ΝΣ ΥΕΘΑ για την εκδήλωση ενεργειών με σκοπό 
την προάσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημο−
σίου ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων (αστικά − ποι−
νικά), καθώς και ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων των 
ΗΠΑ, κατά της εταιρείας «EAGLE VAN LINES» (EVL), με 
σκοπό την ταχύτερη αποδέσμευση και απόδοση στις ΕΔ 
αμυντικών υλικών που παρακρατούνται από την εταιρεία 
στις αποθήκες της στην Πολιτεία του Maryland.

στ. Την υπ’ αριθμ. 49/2011 απόφαση Προέδρου του ΝΣΚ, 
με την οποία δόθηκε εντολή και πληρεξουσιότητα στο 
δικηγορικό γραφείο των ΗΠΑ «Butzel Long, Tighe Patton, 
PLLC», για τη διενέργεια των απαιτούμενων δικαστικών 
ενεργειών ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών των 
ΗΠΑ, ανεξαρτήτως των ενεργειών του Δημοσίου ενώπι−
ον των ημεδαπών δικαστηρίων, με σκοπό την υλοποίηση 
της ως άνω εντολής ΥΕΘΑ.

ζ. Την από 4 Ιουν 12 σύμβαση παροχής νομικών υπη−
ρεσιών, που υπογράφτηκε μεταξύ του ΑΚΑΜΟ και του 
πληρεξούσιου ως άνω δικηγορικού γραφείου, για τη 
νομική εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις ΗΠΑ.

η. Την κατατεθείσα στις 18 Μαρ 13 μήνυση ενώπιον του 
αρμόδιου αμερικανικού δικαστηρίου (District Court for the 
District of Maryland) κατά της εταιρείας EVL (Complaint 
for Replevin and Damages), ως τροποποιήθηκε −συμπλη−
ρώθηκε στις 14 Ιουν 13 με τη νεότερη μήνυση, «First 
Amended Complaint».

θ. Τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας στην Πολι−
τεία του Maryland, ως αυτές επιμέρους γνωστοποιούνται 
στο ΓΕΑ από το δικηγορικό γραφείο στο πλαίσιο της 
υπόθεσης θέματος.

ι. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

1. Εξουσιοδοτούμε τον Υ/ΓΕΑ, όπως εγκρίνει την εξέ−
ταση στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του ΥΠΕ−
ΘΑ, ως μαρτύρων του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο 
της ένδικης διαδικασίας στις ΗΠΑ, σε κάθε επιμέρους 
στάδιο αυτής, έως την τελεσφόρηση της, εφόσον προ−
κύπτει προς τούτο σχετική απαίτηση κατά την εξέλιξη 
υπόψη διαδικασίας.

2. Το σχέδιο της παρούσας συντονίστηκε με ΓΕΑ/
ΓΣΝΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

    Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/402 /14234 (3)
 Κατανομή προσωπικού έτους 2014.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά−
του του Ν. 4057/2012(ΦΕΚ 54/Α/2012),

2. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

3. Το υπ’ αριθμ. 8811/2−6−2014 έγγραφο του Γενικού 
Νοσοκομείο «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»,

4. Το υπ’ αριθμ. 229964/3249/16−6−2014 έγγραφο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,

5. Το υπ’ αριθμ. Υ10Β/Γ.Π.οικ.52999/17−6−2014 έγγραφο 
του Υπουργείου Υγείας,

6. Το υπ’αριθμ. Φ.400/ΑΔ.472374/Σ.759/11−4−2014 κα−
θώς και την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/90/10099/28−5−2014 
απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει,

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού έτους 2014, ως εξής:
Ι. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
• ΚΑΤΣΙΝΑ ΑΙΜΙΛΙΑ του Χριστοδούλου σε θέση κλάδου 

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού στο Γενικό Νοσοκομείο «ΑΣ−
ΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» από καθεστώς προσυνταξιοδοτικής 
διαθεσιμότητας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 3354/2013 
απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ,

• ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ του Χαραλάμπους σε 
θέση κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων στην Περι−
φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα 
Κιλκίς από καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμό−
τητας σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 3354/2013 απόφασης 
της Ολομέλειας του ΣτΕ,

• ΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ σε θέση ΔΕ Διοικητικού Λο−
γιστικού στο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ−ΟΦΘΑΛΜΙΑ−
ΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ−ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» σε εκτέλεση της υπ’ 
αριθμ. 329/21−3−2014 απόφασης του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου (Β΄ Τμήμα) και κατόπιν έκ−
δοσης της υπ’ αριθμ. 4961/2009 αμετάκλητης από−
φασης του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Β΄ Τριμελές 
Κακουργημάτων).

II. ΑΝΑΚΛΗΣΗ στην ενεργό υπηρεσία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.Δ. 1400/73 «Περί Κατα−
στάσεων των Αξιωματικών Ενόπολων Δυνάμεων» και 
του άρθρου 38 του ν.3883/2010 «Υπηρεσιακή Εξέλιξη και 
Ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων των 
μονίμων εν εφεδρεία Αξιωματικών του Γενικού Επιτε−
λείου Αεροπορίας»:



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 23707

• Ζάχο Χρήστο
• Μέττο Μιχαήλ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/405/3982 (4)
 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Δι−

αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το έτος 
2014.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του Ν. 3833/10 «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α΄/15−3−2010), όπως ισχύει.

2. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β/1 −3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί−
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λει−
τουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμ−
βάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του 
Ν. 3812/2009.

4. Το αριθμ. 10408/13−02−2014 έγγραφο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα συνημμένα σε αυτό 
έγγραφα.

5. Το ΦΕΚ 151/Γ΄/2014 με τους δημοσιευμένους πίνακες 
διοριστέων.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Α. Την κατανομή τεσσάρων (4) εκ των δέκα (10) κενών 
θέσεων Κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλλή−
λων ΠΕ Οικονομολόγων, σύμφωνα με το απόσπασμα πί−
νακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 151/Γ΄/2014 
κατόπιν των 3185/2013 και 3187/2013 αποφάσεων του Γ΄ 
Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

και
Β. Την κατανομή πέντε (5) εκ των δεκαπέντε (15) κενών 

θέσεων Κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Δικαστικών Υπαλ−
λήλων ΠΕ Ν.3274/2004, σύμφωνα με το απόσπασμα πί−
νακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 151/Γ΄/2014 
κατόπιν της 3186/2013 απόφασης του Γ΄ Τμήματος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

    Αριθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/20075/5302 (5)
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προ−

σγείωσης υπερελαφρών αεροσκαφών στην περιοχή 
«Χαλοκόφτη Αμπέλι» στο Δήμο Μεγαρέων Αττικής, 
με την επωνυμία «Dounis Airfield».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 211/1947, άρθρο 28 (ΦΕΚ 35/Α/28−02−1947) περί 

«Κύρωσης της Σύμβασης του Σικάγο»
β) Του Ν.Δ. 714/1970, άρθρο 11, εδάφιο στ΄ (ΦΕΚ 238/

Α/07−11−1970) «Περί ιδρύσεως Διεύθυνσης Εναέριων 
Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και ορ−
γανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με 
τον Ν.1340/1983, άρθρο 2 (ΦΕΚ 35/Α/18−03−1983).

γ) Του Ν.1815/1988, άρθρο 9, παρ. 2 (ΦΕΚ 250/Α/
11−11−1988) περί «Κύρωσης του Κώδικα Αεροπορικού Δι−
καίου», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρ. 23 παρ. 
2 του Ν. 3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α/2005).

δ) Του Π.Δ. 56/1989, άρθρο 7 (ΦΕΚ 28/Α/01−02−1989) 
«Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ 18Α΄) περί «Αναδιοργανώσεως 
της ΥΠΑ και άλλες διατάξεις».

στ) Του Π.Δ. 158/2002 (ΦΕΚ 137/Α/2002) περί «Ίδρυ−
σης, κατασκευής, εξοπλισμού, οργάνωσης, διοίκησης, 
λειτουργίας και εκμετάλλευσης πολιτικών αερολιμέ−
νων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και 
ιδίως το άρθρο 12, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
348/2003 (ΦΕΚ 315/Α/2003). 

ζ) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013) τροποποίη−
ση του Π.Δ. 85/12 (ΦΕΚ 141/Α/2012) «Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων…».

η) Του Π.Δ. 119/13 (ΦΕΚ/153/Α/25−6−2013) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Της υπ’ αριθμ. πρ. Δ10/Α΄/50277/2655/4−12−2008 (ΦΕΚ/
Β΄/2539/15−12−2008) απόφαση του Υπουργού Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των και δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουρ−
γού» στους Διοικητή, Υποδιοικητές, γενικούς Διευθυντές 
και λοιπούς Προϊσταμένους Οργανικών Μονάδων της 
ΥΠΑ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις με αρ. πρωτ. 
Δ/10/Α΄/17010/1145/2−6−11 (ΦΕΚ/Β΄/1198/9−6−2011), Δ10/
Α14966/946/10−5−12 (ΦΕΚ Β΄/1587/10−5−2012) και συμπλη−
ρώθηκε με την υπ’ αρ. ΥΠΑ/Δ10/Α΄/14244/1044/15−5−14 
(ΦΕΚ/Β΄/1325/23−5−2014).

3. Το Παράρτημα 2, έκδοση 10η, τροποποίηση 39η 
της Σύμβασης του Σικάγο όπως ενσωματώθηκε στην 
Ελληνική Έννομη Τάξη με την υπ΄ αρ. ΥΠΑ/Δ2/1614/514/
14−01−2008 (ΦΕΚ 87/Β/2008) Απόφαση Διοικητή ΥΠΑ «Υι−
οθέτηση του Παραρτήματος (Annex) 2, το οποίο έχει 
εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου».

4. Το Παράρτημα 14 της Σύμβασης του Σικάγο, όπως 
αυτό ενσωματώθηκε στην Ελληνική Έννομη Τάξη με 
την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/33387/10002/30−8−2007 (ΦΕΚ 
1816/Β/2007) Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Υιοθέτηση του 
Παραρτήματος (Annex) 14, Τόμος Ι, έκδοση 4η, τροποποί−
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ηση 7 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας 
περί «αεροδρομίων−Σχεδιασμού και λειτουργιών αερο−
δρομίου» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης 
του Σικάγου».

5. Την υπ’αριθ. Δ3/Γ/35526/8161/1−9−2008 (ΦΕΚ Β΄1810/
9−9−2008) Απόφαση Διοικητού ΥΠΑ «Έγκριση Κανονισμού 
Πυρασφάλειας για αεροδρόμια−ελικοδρόμια και πεδία 
προσγειώσεων αεροσκαφών» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

6. Την υπ’ αριθ. ΥΠΑ/Δ2/26314/8802/27−7−2010 (ΦΕΚ Β΄/
1360/2−9−2010) Απόφαση Διοικητή περί έγκρισης Κανο−
νισμού Υπερελαφρών Πτητικών Αθλητικών Μηχανών.

7. Την από 08−03−2012 αίτηση του Πέτρου Ντούνη.
8. Το υπ’αρίθμ. 11728/18−09−2006 έγγραφο του Τμήμα−

τος Πολεοδομίας Δήμου Μεγαρέων.
9. Την υπ’αριθμ. 62/2004 οικοδομική άδεια του Πολε−

οδομικού Γραφείου Μεγάρων της Νομαρχίας Δυτικής 
Αττικής.

10. Το υπ’αριθμ. 4046/19−12−2006 έγγραφο του Δασαρ−
χείου Μεγάρων.

11. Το με αρ. πρ. ΓΕΑ/Α4/171/13−06−2012 έγγραφο του 
Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

12. Το με αρ. πρ. Φ. 551/27/665394/Σ.802/10−7−2012 έγ−
γραφο του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

13. Το υπ’αρίθμ. ΥΠΑ/Δ16/B/240/06−06−2014 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Ε.Κ. 

14. Την υπ’αρίθμ. ΥΠΑ/Δ3/Α/676/28−01−2014 έκθεση αυ−
τοψίας υπαλλήλων της ΥΠΑ.

15. Το υπ΄αρίθμ. Δ3/Α/4163/27−05−2014 Ενημερωτικό−
Εισηγητικό Σημείωμα.

16. Το γεγονός ότι από την δημοσίευση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε Άδεια Ίδρυσης−Λειτουργίας Αεροδρομίου 
Κατηγορίας Β΄ υπερελαφρών αεροσκαφών κατά την 
έννοια των άρθρων 5 και 12 του Π.Δ. 158/2002, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πεδίο προσγείωσης που 
βρίσκεται στην περιοχή «Χαλοκόφτη Αμπέλι» στο Δήμο 
Μεγαρέων Αττικής με φορέα λειτουργίας τον Πέτρο 
Ντούνη.

2. Η ισχύς της χορηγούμενης άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας είναι αόριστος.

3. Στοιχεία και φυσικά χαρακτηριστικά του πεδίου 
προσγείωσης:

3.1. Σημείο Αναφοράς Αεροδρομίου (Aerodrome 
Reference Point), με συντεταγμένες 38ο01’27’’Β και 
023ο18’13’’Α.

3.2. Προσανατολισμός διαδρόμου 18/36.
3.3. Επιφάνεια διαδρόμου ασφάλτινη.
3.4. Υψόμετρο διαδρόμου 145 μέτρα από Μ.Σ.Θ. 
3.5. Ο διάδρομος είναι μη ενόργανος.
3.6. Διαστάσεις διαδρόμου: μήκος 170 μέτρα, πλάτος 

13 μέτρα.
3.7. Διαστάσεις ζώνης ασφαλείας (strip) 230Χ60 μέτρα.
3.8. Ζώνη ασφαλείας μήκους 30 μέτρων και στα δύο 

κατώφλια του διαδρόμου.
3.9. Τα κατώφλια Δ/Δ 18 και Δ/Δ 36 ταυτίζονται με τα 

ανωτέρω ορισθέντα άκρα.
3.10. Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:

TORA TODA ASDA LDA
RWY 18 170m 170m 170m 170m
RWY 36 170m 170m 170m 170m

3.11. Ο διάδρομος έχει διαγράμμιση λευκού χρώματος, 
σύμφωνα με τα κριτήρια του ICAO Annex 14 και περι−
λαμβάνει διαγράμμιση άξονα και κατωφλίων.

3.12. Υπάρχει ένα (1) ανεμούριο στο μέσο του διαδρό−
μου και ένα (1) στα δυτικά του κατωφλίου διαδρόμου 
36, επί της οικίας του ιδιοκτήτη.

4. Υπάρχει ο απαιτούμενος διασωστικός εξοπλισμός, 
που είναι σύμφωνος με τον Κανονισμό Πυρασφάλειας 
για αεροδρόμια−ελικοδρόμια και πεδία προσγειώσεων 
αεροσκαφών Κατηγορίας Πυρασφάλειας 1.

5. Ο πυροσβεστικός εξοπλισμός του αεροδρομίου 
αντιστοιχεί σε κατηγορία πυρασφάλειας 1, για την οποία 
απαιτούνται, σύμφωνα με τον ισχύοντα «Κανονισμό Πυ−
ρασφάλειας για αεροδρόμια – ελικοδρόμια και πεδία 
προσγείωσης αεροσκαφών», κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:

5.1 Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 230 λίτρων.
5.2 Σύστημα παραγωγής υγραφρού με δοχείο αφρού 

χωρητικότητας 14 λίτρων, δεξαμενή νερού χωρητικότη−
τας 230 λίτρων και ρυθμό εκροής διαλύματος υγραφρού 
230 λίτρων ανά λεπτό.

5.3 Τροχήλατοι πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης 45 κι−
λών με ρυθμό εκροής 2,25 κιλών ανά δευτερόλεπτο και 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 18 κιλών.

5.4 Όχημα για τη ρυμούλκηση του ανωτέρω εξοπλι−
σμού.

5.5 Όλοι οι πυροσβεστήρες και το διασωστικό υλικό, 
πρέπει να παραμένουν σε άριστη κατάσταση, να επιθε−
ωρούνται σε τακτική βάση και να βρίσκονται σε ετοι−
μότητα για άμεση χρήση, οποτεδήποτε πραγματοποι−
ούνται πτήσεις αεροσκαφών στο πεδίο προσγείωσης.

6. Η χρησιμοποίηση του αεροδρομίου θα πραγματο−
ποιείται σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προ−
ϋποθέσεις:

6.1 Το αεροδρόμιο θα χρησιμοποιείται για την εξυπη−
ρέτηση πτήσεων υπερελαφρών αεροσκαφών γενικής 
αεροπορίας του φορέα λειτουργίας και των προσώπων 
που έχουν εξασφαλίσει την έγκρισή του, χωρίς αμοι−
βή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η τήρηση, με ευθύνη 
του φορέα λειτουργίας του αεροδρομίου, των όρων 
και προϋποθέσεων της παρούσας για την ασφαλή λει−
τουργία του.

6.2 Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και 
Διατάξεις, Διατάγματα, Κανονιστικές Αποφάσεις και 
Κανονισμούς, σε συνάρτηση με την ευθύνη του χειρι−
στή του αεροσκάφους, των επιδόσεων και περιορισμών 
του αεροσκάφους, ως προς τον τύπο και το βάρος 
προσγείωσης−απογείωσης, λαμβανομένων υπόψη των 
επικρατουσών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

6.3 Ειδικότερα για το εν λόγω αεροδρόμιο υφίστανται 
οι παρακάτω περιορισμοί και προϋποθέσεις λειτουρ−
γίας:

6.3.1 Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο θα εκτε−
λούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εναέριας 
κυκλοφορίας, όπως περιγράφονται στο AIP GREECE−
MAIP GREECE, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες 
καιρικές συνθήκες της περιοχής. Επίσης, θα πρέπει να 
επισημανθεί η υποχρέωση υποβολής σχεδίου πτήσης 
από τα αεροσκάφη που θα χρησιμοποιούν το αερο−
δρόμιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο AIP GREECE.

6.3.2 Θα εκτελούνται μόνο VFR πτήσεις.
6.3.3 Τα αεροσκάφη θα πρέπει να ακολουθούν τα δι−

αλαμβανόμενα στο AIP−Greece ENR 1.2.7 Communication 
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requirements for VFR Flights, ENR 1.2.8 Transponder 
operation for VFR Flights και AD 2.22.5 Procedures for 
VFR Flights within ATHINAI TMA.

6.3.4 Ο φορέας λειτουργίας του πεδίου θα ενημερώνει 
το Αεροδρόμιο Μεγάρων (2ο ΣΥΑΣ) για τις πτητικές 
δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στο εν λόγω 
πεδίο.

6.3.5 Επιτρέπεται η χρήση κύκλου αεροδρομίου (traffic 
pattern) μόνο δυτικά του διαδρόμου, ώστε να μην επηρε−
άζεται η ATZ του Αεροδρομίου Μεγάρων. Απαγορεύεται 
η χρήση ανατολικού traffic pattern.

6.3.6 Τα πάσης φύσεως αεροσκάφη που θα πετούν 
στην περιοχή, θα είναι σε επαφή με το ATHINA TMA 
INFO.

6.3.7 Κατά τη διάρκεια που είναι ενεργοποιημένη η 
περιοχή LGD 75, δε θα εκτελείται καμία δραστηριότητα 
στο εν λόγω πεδίο και καμία προσγείωση−απογείωση 
ή προσέγγιση υπερελαφρού αεροσκάφους στην υπόψη 
περιοχή.

6.3.8 Με μέριμνα του φορέα λειτουργίας, θα εξασφα−
λίζεται ενημέρωση των ιπταμένων που επιχειρούν από/
προς το εν λόγω πεδίο προσγείωσης σχετικά με την 
κατάσταση της επικίνδυνης περιοχής LGD 75.

6.3.9 Οι δραστηριότητες της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
στην περιοχή θα έχουν άμεση προτεραιότητα.

6.3.10 Σε περίπτωση που απαιτηθεί έκτακτη ενεργο−
ποίηση της περιοχής LGD 75, για κάλυψη επιχειρησια−
κών−εκπαιδευτικών αναγκών της Στρατιωτικής Υπηρε−
σίας, θα διακόπτεται οποιαδήποτε δραστηριότητα στο 
πεδίο προσγειώσεως.

6.3.11 Σε περίπτωση διεξαγωγής αεραθλητικών δρα−
στηριοτήτων:

α. δε θα διεξάγεται καμία αεραθλητική δραστηριότητα 
που να επηρεάζει την ΑΤΖ του Αεροδρομίου Μεγάρων 
και δε θα εγκρίνεται καμία σχετική αεροναυτική αγγε−
λία (NOTAM).

β. για αεραθλητικές δραστηριότητες οι οποίες δεν 
επηρεάζουν την ΑΤΖ του Αεροδρομίου Μεγάρων και 
επηρεάζουν την περιοχή LGD 75, η ΕΛΑΟ υποχρεούται 
να εξασφαλίσει την έγκριση των στρατιωτικών υπηρεσι−
ών πριν από οποιαδήποτε αεραθλητική δραστηριότητα 
και να κοινοποιήσει την απάντηση στην ΥΠΑ για την 
έκδοση ή μη της σχετικής έγκρισης.

γ. Θα εκδίδεται εγκαίρως η σχετική αεροναυτική αγ−
γελία (NOTAM).

6.3.12 Στην περίπτωση επαναλαμβανόμενων δραστη−
ριοτήτων, για τη διεξαγωγή των οποίων απαιτείται η 
έκδοση NOTAM, η ισχύς της να μη διαρκεί πλέον των 
επτά (7) ημερών.

6.3.13 Προ των πτήσεων επιβάλλεται η ενημέρωση για 
NOTAMs και μετεωρολογικά δεδομένα, με μέριμνα του 
φορέα λειτουργίας.

6.3.14 Ο φορέας λειτουργίας είναι υπεύθυνος για την 
συνεχή επιτήρηση – έλεγχο προς αποφυγή χρησιμο−
ποίησης του εν λόγω αεροδρομίου για απογειώσεις 
– προσγειώσεις ανεξέλεγκτων πτήσεων.

6.3.15 Η χρήση του αεροδρομίου από υπερελαφρά αε−
ροσκάφη δεν επιτρέπεται όταν η κάθετη στο διάδρομο 
συνιστώσα ανατολικού ανέμου υπερβαίνει τους δέκα 
(10) κόμβους.

7. Παράβαση των όρων και περιορισμών των, από τις 
οικείες διατάξεις, καθοριζομένων θεμάτων Αερολιμενι−

κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας 
Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, 
καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του αε−
ροδρομίου, βαρύνει απευθείας τον φορέα λειτουργίας 
του αεροδρομίου ή τον χειριστή του α/φους κατά πε−
ρίπτωση.

8. Ειδικά μνημονεύεται ότι πτήσεις από και προς το 
εξωτερικό πραγματοποιούνται μέσω Διεθνούς Αερο−
λιμένα ή Αερολιμένα χαρακτηρισμένου ως Νομοθετη−
μένου σημείου εισόδου−εξόδου για τη διενέργεια των 
κατά νόμο απαιτουμένων ελέγχων.

9. Επισημαίνεται ότι δημιουργία τυχόν εμποδίων 
στις επιφάνειες περιορισμού εμποδίων και εφόσον δεν 
υπάρχει δυνατότητα αλλαγής των επιφανειών αυτών, 
θα επιφέρει τη μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας 
του αεροδρομίου ή ακόμη και την άρση λειτουργίας του.

10. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων 
του αεροδρομίου ανήκει στην αρμοδιότητα της ΥΠΑ.

11. Οι πάσης φύσεως δαπάνες συντήρησης και λειτουρ−
γίας του αεροδρομίου βαρύνουν τον κάτοχο της Άδειας.

12. Θέματα αναγόμενα στην εν γένει ασφάλεια των πτή−
σεων, στον περαιτέρω εξοπλισμό του αεροδρομίου, στις 
εγκαταστάσεις του κ.λπ. ρυθμίζονται με απόφαση του 
Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, μετά από 
σχετική εισήγηση της ΥΠΑ. Τροποποίηση στα φυσικά χα−
ρακτηριστικά και στον πάσης φύσεως εξοπλισμό θα πραγ−
ματοποιείται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.

13. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τρο−
ποποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, μετά από σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, μονομερώς και ελεύθερα χωρίς 
οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του Δημοσίου, αν ειδικοί 
λόγοι το επιβάλλουν.

14. Ισχύς της παρούσας από δημοσιεύσεώς της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014 

Με εντολή Υπουργού
Ο Διοικητής ΥΠΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΚΗΣ
F

    Αριθμ. 1197/118576 (6)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου 

χρόνου .

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα» (ΦΕΚ 7/τ.
Α΄/1969)

2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 280 « 
Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ Ι και VI. 

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).
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4. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 Απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.−
Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ 
648/τ.Β΄/19−4−2011). 

5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 Δ/γή του Υπουρ−
γείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου 
χρόνου».

 6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 
757/τ.Β΄/18−12−1985) κοινής υπουργικής απόφασης Εθνι−
κής Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π.. 37338/1807/ Ε. 
103/1−9−2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Οικο−
νομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
− Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κα−
θορισμός μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της 
άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/6−9−2010).

7. Την αριθμ. 2360/1−6−2009 Απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας 
για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1034,00 
στρεμμάτων περιοχή του Διακατεχόμενού δάσους Ιε−
ράς Μονής Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» στις θέσεις  
«Ράχη Σταυρός, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Κοινότητας Μαυροματίου 
του Δήμου Μουζακίου (Φ.Ε.Κ. 1069 /τ.Β΄/4−6−2009)

8. Την αριθμ. 1646/108633/19−6−2014 αναφορά − εισή−
γηση του Δασαρχείου Μουζακίου. 

9. Το αριθμ. 22/03−6−2014 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Μουζακίου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα 
απαγόρευσης του κυνηγίου για την προστασία, ανάπτυ−
ξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού 
πλούτου και της άγριας πανίδας της χώρας μας. 

10. Το αριθμ. 63/17−6−2014 έγγραφο της Ιεράς Μονής 
Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη» με το οποίο αποδέχονται 
την ανανέωσης της απαγόρευσης κυνηγίου για πέντε 
(5) έτη.

11. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 2360/1−6−2009 
Απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και Απαγορεύουμε το κυ−
νήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) έτη, ήτοι από 
20−8−2014 έως 19−8−2019, σε έκταση εμβαδού 1.034,00 
στρεμμάτων στην περιοχή του Διακατεχόμενου δάσους 
Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου «Καραϊσκάκη», στις θέσεις 
«Ράχη Σταυρός, Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Καραϊσκάκη, 
Μέγα Ρέμα» της Δημοτικής Κοινότητας Μαυρομματίου 
του Δήμου Μουζακίου.

Το εμβαδόν της απαγορευμένης περιοχής ανέρχεται 
σε 1.034,00 στρέμματα, καταλαμβάνει έκταση της Δημο−
τικής Κοινότητας Μαυρομματίου του Δήμου Μουζακίου 
και τα όριά της, όπως αποτυπώνονται στο συνημμένο 
απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:25.000, έχουν αναλυτικά 
ως εξής:

Αρχίζει από τη ράχη «Σταυρός» στη θέση «Δεξαμε−
νή» επί της οδού από Μουζάκι προς Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου «Καραϊσκάκη» και ακολουθεί τη ράχη «Σταυ−
ρός» με κατεύθυνση νοτιοανατολική. Διέρχεται από το 
εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και με κατεύθυνση νότια 
ακολουθεί τη ράχη «Σταυρός» μέχρι να καταλήξει στο 
ρέμα «Μέγα ρέμα». Ακολουθεί το «Μέγα ρέμα» μέχρι την 
εκβολή του στον ποταμό «Πάμισο» και τον ακολουθεί μέ−
χρι να συναντήσει τη θέση «Δεξαμενή» απ’ όπου άρχισε.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής 
Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομοσπονδία 
Θεσσαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε 
φιλόνομο πολίτη. 

Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δ.Α.Δ.. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

  Καρδίτσα, 25 Ιουνίου 2014 
Με εντολή Γενικής Γραμματέως 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών

ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018851007140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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