
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2055
29 Ιουλίου 2014

25763

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 
όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έρ−
γων πριν την 1−1−1993 και τροποποίηση της από−
φασης συγκρότησης της σχετικής Επιτροπής.  . 1

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
εβδομήντα τεσσάρων (74) (σαράντα τριών (43) της 
Κεντρικής Υπηρεσίας και τριάντα ενός (31) των 
Περιφερειακών Τμημάτων) μόνιμων υπαλλήλων 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για 
το έτος 2014.  .................................................................................... 2

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 
εκατόν πενήντα έξι (156) υπαλλήλων (εκατόν δέκα 
έξι (116) της Κεντρικής Υπηρεσίας και σαράντα 
(40) των Περιφερειακών Τμημάτων) με σχέση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το 
έτος 2014.  ............................................................................................ 3

Ανάθεση έργου στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ−
ΣΤΙΚΗ Α.Ε».  ......................................................................................... 4

Ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας Περιορισμένης Χρο−
νικής Διάρκειας. ............................................................................. 5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ13/ο/8485 (1)
Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών όσων 

στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργων πριν 
την 1−1−1993 και τροποποίηση της απόφασης συγκρό−
τησης της σχετικής Επιτροπής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕTAΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Το N. 3481/2006 (ΦΕΚ 162A΄/2−8−2006) «Τροποποιή−

σεις στη νομοθεσία για το Εθνικό κτηματολόγιο, την 
ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 6, παρ. 6.

2. Το Π.Δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμμα−
τείας Δημοσίων Έργων», όπως συμπληρώθηκε με το 
Π.Δ. 340/4−10−90 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων κ.λπ.» και σε 

συνδυασμό με το Π.Δ. 910/1977 «Περί Οργανισμού τ.ΥΠ.
ΔΕ.», όπως εξακολουθεί να ισχύει σήμερα. 

3. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
και το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού. 

4. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τα Π.Δ. 118 (ΦΕΚ 152Α΄/25−6−2013) και Π.Δ. 119 (ΦΕΚ 
153Α΄/25−6−2013). 

6. Την με αρ. πρωτ. 1181/9−7−2013 κοινή υπουργική 
απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 332 ΥΟΔΔ/11−7−2013).

7. Την με αρ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ3070/23−7−2013 (ΦΕΚ 1839/
Β΄/29−7−2013) απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. περί μεταβί−
βασης δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους των 
Γενικών Διευθύνσεων των Διευθύνσεων και των Τμημά−
των της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ..

8. Την με αρ. πρωτ. Δ13ε/ο/21814/4−12−06 Εγκύκλιο Ε.33 
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

9. Την με αρ. πρωτ. Δ13/ο/4341/15−4−2010 Εγκύκλιο 9 
του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (Τροποποίηση της με αρ. 
πρωτ. Δ13ε/ο/21814/4−12−06 Εγκύκλιο Ε.33 του Υπουργού 
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με διαγραφή του εδαφίου «Στα περονοφό−
ρα (ανυψωτικά μηχανήματα) υπάγονται και οι εξέδρες 
εργασίας»). 

10. Την υπ’ αριθμ. Δ13ε/1764/29−1−2007 (ΦΕΚ 189/Β΄/
14−2−2007, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 619/Β΄/25−4−2007) 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων «α) Καθορισμός υποβολής δικαιο−
λογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων 
Έργου πριν την 1−1−1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής για 
την εξέταση και εκδίκαση των παραπάνω δικαιολογη−
τικών, γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω δι−
αδικασίας μέχρι 2−12−2007», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθμ. Δ13ε/23552 (ΦΕΚ 2429/Β΄/27−12−2007) και 
Δ13/ο/4243 (ΦΕΚ 516/Β΄/19−3−2009) αποφάσεις.

Β. Και επειδή:
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ακόμα μεγάλος αριθμός 

αιτημάτων διαγραφής Μηχανημάτων Έργων από κατό−
χους που δηλώνουν πως τα έχουν απωλέσει πριν την 
1−1−1993, αποφασίζουμε: 
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1. Τροποποιούμε την απόφασή μας Δ13ε/1764/29−1−2007 
(ΦΕΚ 189/Β΄/14−2−2007, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 619/
Β΄/25−4−2007), όπως αυτή ισχύει, στην παράγραφο 2 ως 
εξής: 

Ορίζουμε μέλη της Επιτροπής εξέτασης των αιτήσεων 
τους: 

α) τον Τσίγκα Γεώργιο, Μηχ/γο Μηχ/κό (ΠΕ3, Σ.Α.Χ. 
με Δ΄ βαθμό), αναπληρούμενο από την Καραμπέτσου 
Ειρήνη, Μηχ/γο Μηχ/κό (ΠΕ3, Σ.Α.Χ. με Δ΄ βαθμό). 

β) τον Πολυμέρου Βασίλειο, πτυχ. Μηχ/κό (ΤΕ3 με Β΄ 
βαθμό), αναπληρούμενο από τον Φλώρο Δημήτριο, πτυχ. 
Μηχ/κό (ΤΕ3 με Γ΄ βαθμό).

γ) την Τάττα Σοφία (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, 
Σ.Α.Χ. με Δ΄ βαθμό), αναπληρούμενη από την Φουσέκη 
Βασιλική (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, Σ.Α.Χ. με Δ΄ 
βαθμό).

Χρέη Γραμματέα θα εκτελεί η Αργύρη Βασιλική, Προ−
σωπικό Η/Υ (ΔΕ4, Σ.Α.Χ. με Δ΄ βαθμό), αναπληρούμενη 
από τον Γκίκα Κων/νο, Διοικητικό (ΔΕ6, Σ.Α.Χ. με Δ΄ 
βαθμό). 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η απόφαση Δ13ε/1764/29−1−2007 
(ΦΕΚ 189/Β΄/14−2−2007, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 619/
Β΄/25−4−2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων της 
παρ. 6 του άρθρου 6 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ Α΄ 162) έως 
31−12−2015. 

3. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Aριθμ. Δ16γ/335/12/287/Γ (2)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

εβδομήντα τεσσάρων (74) (σαράντα τριών (43) της 
Κεντρικής Υπηρεσίας και τριάντα ενός (31) των Περι−
φερειακών Τμημάτων) μόνιμων υπαλλήλων του Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το έτος 2014. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕTAΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 

Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντίστοιχα» (ΦΕΚ 152 Α΄) και Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 27−11/1926 
«Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων Διατάξεων» όπως 
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ 262/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 «Πρό−
σβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/
ΕΕ, κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107 Α΄).

6. Τα αριθμ. 17450/01−07−2014 και 18613/15−07−2014 έγ−
γραφα του ΤΕΕ καθώς και τις αριθμ. Γ1/Σ12/2014 και Γ2/
Σ12/2014 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
(12η Συνεδρίαση).

7. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
για να εκπληρώσει τους σκοπούς του, έχει δραστηρι−
ότητες που απαιτούν απογευματινή, πέραν του κανο−
νικού ωραρίου απασχόληση και πολλές φορές και τα 
Σαββατοκύριακα, ώστε να καλύψει: 

• τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των 
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντι−
προσωπείας του ΤΕΕ, των επιστημονικών επιτροπών, 
των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου κα−
θώς και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων,

• τη διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το 
Ν. 1225/1981 και τις εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας σε 
εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Δ11δ/87/9/25−02−2005 (ΦΕΚ 251/Β΄),

• τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων και 
λοιπών εκδηλώσεων, όπου είναι απαραίτητη η διοικητική 
υποστήριξη και η παρακολούθηση των εργασιών,

• τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης – Τεκμηρίωσης του 
ΤΕΕ, η οποία παραμένει ανοικτή απογεύματα και Σάβ−
βατο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών,

• τη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, 
η οποία παρέχει συνεχώς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στα 
Μέλη του ΤΕΕ,

• τη διοικητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων θεμάτων που ανακύπτουν.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη:

α) ύψους 26.928,00 € για 43 μόνιμους υπαλλήλους της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 0261 του Π/Υ του ΤΕΕ οικ. έτους 2014, όπου 
έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 116.340,00 €.

β) ύψους 21.296,60 € για 31 μόνιμους υπαλλήλους δώ−
δεκα (12) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, όπου έχει 
εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 50.810,32 € στους 
Π/Υ των Περιφερειακών Τμημάτων. 

9. Την αριθμ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23−07−2013 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Με−
ταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουρ−
γού” στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ 1839/Β΄), αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχό−
ληση για το έτος 2014, σαράντα τριών (43) μόνιμων 
υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και τρι−
άντα ενός (31) μόνιμων υπαλλήλων των Περιφερειακών 
Τμημάτων του ΤΕΕ, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο 
και συγκεκριμένα:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Για σαράντα τρεις (43) μόνιμους υπαλλήλους (16 ΠΕ, 

6 ΤΕ, 19 ΔΕ και 2 ΥΕ) μέχρι 5.160 ώρες συνολικά.
Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Για τριάντα ένα (31) μόνιμους υπαλλήλους των Περι−

φερειακών Τμημάτων μέχρι 3.704 ώρες συνολικά ήτοι:
1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για έξι (6) υπαλλήλους (2 

ΠΕ, 4 ΔΕ) μέχρι 720 ώρες συνολικά.
2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (1 ΠΕ, 

1 ΤΕ) μέχρι 240 ώρες συνολικά. 
3. ΘΡΑΚΗΣ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (1 ΠΕ, 1 ΔΕ, 1 ΥΕ) 

μέχρι 360 ώρες συνολικά. 
4. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Για τέσσε−

ρις (4) υπαλλήλους (1 ΠΕ, 1 ΤΕ, 2 ΔΕ) μέχρι 480 ώρες 
συνολικά.

5. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (2 
ΤΕ, 1 ΔΕ) μέχρι 360 ώρες συνολικά.

6. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για έναν (1) υπάλ−
ληλο (1 ΔΕ) μέχρι 120 ώρες συνολικά.

7. ΗΠΕΙΡΟΥ: Για δύο (2) υπαλλήλους (1 ΠΕ, 1ΥΕ) μέχρι 
240 ώρες συνολικά.

8. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για τέσσερις (4) υπαλλήλους 
(2 ΠΕ, 1 ΤΕ,1 ΔΕ) μέχρι 480 ώρες συνολικά.

9. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΔΕ) μέχρι 
84 ώρες συνολικά.

10. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (2 ΠΕ, 
1 ΔΕ) μέχρι 380 ώρες συνολικά.

11. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΠΕ) 
μέχρι 120 ώρες συνολικά.

12. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλλη−
λο (1 ΤΕ) μέχρι 120 ώρες συνολικά.

Στην παραπάνω απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των υπαλλήλων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ 
θα μπορεί να μετάσχει και μεγαλύτερος αριθμός υπαλ−
λήλων από τον ανωτέρω αναφερόμενο, εντός όμως του 
ίδιου συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων με την πα−
ρούσα απόφαση ωρών και της εγκεκριμένης πίστωσης.

Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης για μεν τους υπαλλήλους της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ θα βεβαιώνεται κάθε φορά 
από το αρμόδιο όργανο με εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης ή του Ανεξάρτητου Τμήματος, για δε 
τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού 
με εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ή των 
Προϊσταμένων των Τμημάτων κάθε άλλου Περιφερει−
ακού Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. Δ16γ/354/7/287/Γ (3)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης 

εκατόν πενήντα έξι (156) υπαλλήλων (εκατόν δέκα 
έξι (116) της Κεντρικής Υπηρεσίας και σαράντα (40) 
των Περιφερειακών Τμημάτων) με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) για το έτος 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕTAΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του 

Π.Δ. 85/2012 (Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας και Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντίστοιχα» (ΦΕΚ 152 Α΄) και Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153 Α΄).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Π.Δ. 27−11/1926 
«Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 
Επιμελητηρίου της Ελλάδος κειμένων Διατάξεων» όπως 
αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 295/2002 «Οργανισμός Τεχνι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (ΦΕΚ 262/τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 «Συ−
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολό−
γιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012−2015» (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις των παρ. 1 και 12 του άρθρου 45 του 
Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014 «Πρό−
σβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/
ΕΕ, κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 107 Α΄). 

6. Την αριθμ. 2/7093/5−2−2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/Β΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 410/1988 «Κώδικας προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

8. Την αριθμ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

9. Το γεγονός ότι το προσωπικό αυτό αμοίβεται κατά 
τον ίδιο τρόπο και απασχολείται κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες εργασίας με το μόνιμο προσωπικό του ΤΕΕ.

10. Τα αριθμ. 17450/01−07−2014 και 18613/15−07−2014 έγ−
γραφα του ΤΕΕ καθώς και τις αριθμ. Γ1/Σ12/2014 και Γ2/
Σ12/2014 αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ 
(12η Συνεδρίαση).

11. Το γεγονός ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
για να εκπληρώσει τους σκοπούς, του έχει δραστηρι−
ότητες που απαιτούν απογευματινή, πέραν του κανο−
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νικού ωραρίου απασχόληση και πολλές φορές και τα 
Σαββατοκύριακα, ώστε να καλύψει:

• τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη των 
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντι−
προσωπείας του ΤΕΕ, των επιστημονικών επιτροπών, 
των συνεδριάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου κα−
θώς και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών 
Τμημάτων,

• τη διενέργεια των εξετάσεων για τη χορήγηση 
της άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με το 
Ν. 1225/1981 και τις εξετάσεις δοκιμασίας επάρκειας σε 
εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 
Δ11δ/87/9/25−02−2005 (ΦΕΚ 251/Β΄),

• τη διοργάνωση Διεθνών Συνεδρίων, Ημερίδων και 
λοιπών εκδηλώσεων, όπου είναι απαραίτητη η διοικητική 
υποστήριξη και η παρακολούθηση των εργασιών,

• τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης – Τεκμηρίωσης του 
ΤΕΕ, η οποία παραμένει ανοικτή απογεύματα και Σάβ−
βατο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Μηχανικών,

• τη λειτουργία της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ, 
η οποία παρέχει συνεχώς Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στα 
Μέλη του ΤΕΕ,

• τη διοικητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση έκτα−
κτων θεμάτων που ανακύπτουν.

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη:

α) ύψους 72.792,00 € για 116 υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, σε βάρος των πιστώσεων 
του ΚΑΕ 0261 του Π/Υ του ΤΕΕ οικ. έτους 2014, όπου 
έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 116.340,00 €.

β) ύψους 23.760,40 € για 40 υπαλλήλους με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου δεκατρι−
ών (13) Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, όπου έχει 
εγγραφεί συνολική πίστωση ύψους 50.810,32 € στους 
Π/Υ των Περιφερειακών Τμημάτων.

13. Την αριθμ. ΔΟ/Ο/83/2/Φ.3070/23−07−2013 απόφαση 
του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Με−
ταβίβαση Δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουρ−
γού” στο Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 
των Γενικών Διευθύνσεων, των Διευθύνσεων και των 
Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 
(ΦΕΚ 1839/Β΄), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απογευματινή υπερωριακή απασχόλη−
ση για το έτος 2014, εκατό δέκα έξι (116) υπαλλήλων με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της 
Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ και σαράντα (40) υπαλ−
λήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ, η οποία 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά εξάμηνο, ανά υπάλληλο και συγκεκριμένα:

Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Για εκατόν δέκα έξι (116) υπαλλήλους με σχέση εργα−

σίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (45 ΠΕ, 12 ΤΕ, 
55 ΔΕ και 4 ΥΕ) μέχρι 13.920 ώρες συνολικά.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδι−

ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των Περιφερειακών 
Τμημάτων μέχρι 4.294 ώρες συνολικά ήτοι:

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για δεκαπέντε (15) υπαλ−
λήλους (9 ΠΕ, 2 ΤΕ, 4 ΔΕ) μέχρι 1.460 ώρες συνολικά.

2. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για δύο (2) υπαλλήλους (1 ΠΕ, 
1 ΤΕ) μέχρι 240 ώρες συνολικά. 

3. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο 
(1 ΠΕ) μέχρι 120 ώρες συνολικά.

4. ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΔΕ) 
μέχρι 120 ώρες συνολικά.

5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Για τρεις (3) 
υπαλλήλους (3 ΠΕ) μέχρι 360 ώρες συνολικά.

6. ΗΠΕΙΡΟΥ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΔΕ) μέχρι 120 
ώρες συνολικά.

7. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΠΕ) 
μέχρι 120 ώρες συνολικά.

8. ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΠΕ) μέχρι 
84 ώρες συνολικά.

9. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Για πέντε (5) υπαλλήλους (2 ΠΕ, 
2 ΔΕ, 1ΥΕ) μέχρι 600 ώρες συνολικά.

10. ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Για έναν (1) υπάλληλο (1 ΤΕ) 
μέχρι 120 ώρες συνολικά.

11. ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: Για δύο (2) υπαλλή−
λους (2 ΠΕ) μέχρι 240 ώρες συνολικά.

12. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ: Για τέσσερις (4) 
υπαλλήλους (3 ΠΕ, 1 ΔΕ) μέχρι 350 ώρες συνολικά.

13. ΕΥΒΟΙΑΣ: Για τρεις (3) υπαλλήλους (3 ΔΕ) μέχρι 
360 ώρες συνολικά.

Στην παραπάνω απογευματινή υπερωριακή εργασία 
των υπαλλήλων των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ 
θα μπορεί να μετάσχει και μεγαλύτερος αριθμός υπαλ−
λήλων από τον ανωτέρω αναφερόμενο, εντός όμως του 
ίδιου συνολικού αριθμού των εγκεκριμένων με την πα−
ρούσα απόφαση ωρών και της εγκεκριμένης πίστωσης.

Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευ−
ματινής απασχόλησης για μεν τους υπαλλήλους της Κε−
ντρικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ θα βεβαιώνεται κάθε φορά 
από το αρμόδιο όργανο με εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Διεύθυνσης ή του Ανεξάρτητου Τμήματος, για δε 
τους υπαλλήλους των Περιφερειακών Τμημάτων αυτού 
με εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του 
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ή των 
Προϊσταμένων των Τμημάτων κάθε άλλου Περιφερει−
ακού Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων

ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
F

Αριθμ. 491 (4)
  Ανάθεση έργου στην Εταιρία «ΘΕΜΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την περ. α΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 

(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996), όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄/
6−5−1997) και την παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 
(ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998) σε συνδυασμό με την περ. δ της 
παρ. 1 και την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.Δ. 189/2009 
(ΦΕΚ Α΄ 104).
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2) Την περ. β΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 15 του άρθρου 3 του Ν. 2749/1997 (ΦΕΚ 67 Α΄/
6−5−1997) και την περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του 
Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α΄/1−9−1997).

3) Την περ. γ΄ της παρ 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει αντικατασταθεί με την 
περ. γ΄ της παρ. 5 του άρθρου 21 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 
174 Α΄/1−9−1997) και έχει συμπληρωθεί με την παρ. 3 
του άρθρου 31 του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α΄/3−12−1998).

4) Την περ. ιβ΄ της παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ 104 Α΄/4−6−1996) όπως έχει προστεθεί με την παρ. 6 
του άρθρου 60 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165 Α΄/30−6−2003).

5) Την με αριθμό 166/22−1−2010 Γνωμοδότηση του Νο−
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά−
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

6) Το υπ’ αριθμ. Ε.Π. 7/17.4.2014 έγγραφο του Καταστή−
ματος Κράτησης Νεάπολης.

7) Την ανάγκη εκτέλεσης εργασιών για την περίφραξη 
του οικοπέδου, τη δημιουργία πύλης, σκοπιάς, οικίσκου 
έμπροσθεν της εισόδου και διαδρόμου κλωβού στο Κα−
τάστημα Κράτησης Νεάπολης.

8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε στην εταιρία «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε» τη μελέτη για δημιουργία πύλης, σκοπιάς, οικίσκου 
έμπροσθεν της εισόδου και διαδρόμου κλωβού στο Κα−
τάστημα Κράτησης Νεάπολης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 44966/2841 (5)

    Ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας Περιορισμένης 
Χρονικής Διάρκειας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις 
α. Του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/

7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β. Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/27−12−2010) Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μα−
κεδονίας».

γ. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δα−
σικού Κώδικα», όπως η παρ. 5 προστέθηκε με το άρθρο 
7 παρ. 3 του Ν. 177/1975.

2. Την αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/18−12−1985, 
Τεύχος Β), κοινή απόφαση των Υφυπ. Εθνικής Οικο−
νομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Μέτρα Διαχείρισης 
πτηνοπανίδας».

3. Το αριθμ. 5184/1464/22−2−2012 απόφαση της Γ. Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτ. Μακεδο−
νίας, «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 

και εγγράφων των προϊσταμένων των υπηρεσιών της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακε−
δονίας και την αριθμ. 21301/4889/3−4−2014 απόφαση της 
Γ.Γ.Α.Δ.Η.−Δ.Μ., περί τοποθέτησης αναπληρώτριας προ−
ϊσταμένης στην Δ/νση Δασών Θεσ/τίας.

4. Τις αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 και 67253/1710/
2−4−1996 δ/γές του Υπ. Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνη−
γίου ορισμένου χρόνου».

5. Το αριθμ. 28/21−5−2014 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Ηγουμενίτσας,το αριθμ. 35/11−6−2014 έγγραφο 
της Τ.Κ. Συβότων, μετά της αριθμ. 17/10−6−2014 απόφα−
σης του Τ.Συμβουλίου της και το αριθμ. 433/8−7−2014 
έγγραφο της Ε΄Κ.Ο.Η..

6. Την αριθμ. Δ.Υ./15−7−2014 πρόταση της Δασοπό−
νου − Κατερίνας Γκαμπρέλα, υπεύθυνη θήρας, με την 
οποία προτείνει την ανανέωση απαγόρευσης θήρας 
για μια τριετία, στην περιοχή της Τ.Κ. Συβότων, Δήμου 
Ηγ/τσας, διότι εξακολουθούν να επικρατούν στην εν 
λόγω περιοχή ιδανικές συνθήκες, για την προστασία, 
ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηρα−
ματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας, 
αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της αριθμ. 11701/546/14−7−2009 
απόφασης του Προϊσταμένου της Δ/νσης Δασών Θεσ/
τίας και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμά−
των (πτερωτών και τριχωτών) για τρία (3) χρόνια, στην 
περιοχή «Βραχωνά», Τοπικής Κοινότητας Συβότων, του 
Δήμου Ηγ/τσας, σε έκταση εμβαδού −9000− στρεμ. πε−
ρίπου και η οποία ορίζεται ως ακολούθως:

Αρχίζει από την συμβολή του δρόμου Σύβοτα − Πέρδι−
κα και του ρέματος «Μπατάλα», ακολουθώντας το ρέμα 
που έχει ανατολική κατεύθυνση, όπου και τα όρια της 
κοινότητας Πέρδικας με την Τ.Κ. Συβότων, συναντά τον 
δρόμο «Λούτσα Πέρδικας − Βραχωνάς − Σκουπιδότοπος 
Συβότων».

Ακολουθεί τον δρόμο «Λούτσα Πέρδικας − Βραχω−
νάς − Σκουπιδότοπος» με Β−Δυτική κατεύθυνση προς τον 
σκουπιδότοπο Συβότων, ο οποίος διέρχεται τον παλαιό 
οικισμό Βραχωνά. αφήνει αριστερά του τις κεραίες κινη−
τής τηλεφωνίας, δεξιά του την δεξαμενή ύδρευσης ζώων 
στη θέση «Κάμπος Ράφτη» και προχωρά ακόμη 1500 
μέτρα περίπου όπου η θέση «Μνήμα του Ζιώγα». Εδώ 
εγκαταλείπει τον δρόμο και ακολουθεί μικρό ανώνυμο 
ρέμα με νότια κατεύθυνση το οποίο ρέμα σε απόσταση 
περίπου −400− μέτρων το εγκαταλείπει και ακολουθεί 
το μονοπάτι που συναντά, με Ν−Ανατολική κατεύθυνση, 
προς τα μαντριά του Γοργόλη και μέχρι το σημείο που 
το μονοπάτι συναντά το ρέμα που ξεκινάει από τον 
υδροκρίτη στη θέση όπου η δεξαμενή «Κάμπος Ράφτη» 
πριν τις κεραίες.

Στη συνέχεια ακολουθεί το ρέμα με Ν−Δυτική κα−
τεύθυνση μέχρι του σημείου που συναντά το δρόμο 
Σύβοτα − Μαντριά Κατέρη − Βραχωνάς. Ακολουθεί τον 
δρόμο αυτό με ανατολική κατεύθυνση προς Βραχωνά 
μέχρι του σημείου που διασταυρώνεται με τον δρόμο 
προς «Πέντε Πηγάδια».

Ακολουθεί τον δρόμο προς «Πέντε Πηγάδια» με 
Ν−Δυτική κατεύθυνση μέχρι του σημείου που ο δρόμος 
διακλαδίζεται. Στην συνέχεια ακολουθώντας τον δε−
ξιό κλάδο με δυτική κατεύθυνση στην αρχή για μικρή 
απόσταση και στη συνέχεια με Ν−Δυτική κατεύθυνση 
φτάνουμε στη θέση «Πέντε Πηγάδια».
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Ακολουθεί τον δρόμο προς Σύβοτα με Δυτική κατεύθυν−
ση αγκαλιάζει το λόφο όπου τα μαντριά του Γουρνάρη και 
στη συνέχεια με νότια κατεύθυνση επί του δρόμου στις 
παρυφές του λόφου συναντά τον δρόμο Σύβοτα − Πέρδικα.

Ακολουθεί τον δρόμο Σύβοτα − Πέρδικα με Ν−Ανατολική 
κατεύθυνση μέχρι του σημείου που ο δρόμος αυτός συ−
ναντά το ρέμα «Μπατάλα» όπου και ξεκίνησε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 20−8−2014 και λήγει 
στις 31−7−2017.

Η δε τήρηση της ανατίθεται, στους Δασικούς υπαλ−
λήλους, Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους, στην 
Ελληνική Αστυνομία, Κυνηγ. Συλλόγους Π.Ε. Θεσ/τίας, 
Ομοσπονδιακούς Θηροφύλακες καθώς και σε κάθε φι−
λόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες της παρούσας θα τιμωρούνται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις του Δασικού 
Κώδικα. 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Με την παρούσα παύει να ισχύει η με αριθμ. 11701/
546/14−7−2009 απόφαση του Προϊσταμένου της Δ/νσης 
Δασών Θεσ/τίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηγουμενίτσα, 16 Ιουλίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Δασών
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02020552907140008*

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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