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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.2.ΓΒ/125080/Δ5 111920/
16.7.2014/Δ5 (Ν780/18.7.2014)
(1)
Χορήγηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/τ.
Α΄/1−09−1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ−
θρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12−10−2012)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής.... 2013−2016», όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25−01−2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις.... και άλλες
επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/9−05−2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής. .. και
4127/2013» και του άρθρου 33 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α΄/17−09−2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ−
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3
του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (Α΄/268) «Κύρωση
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και άλλες δι−
ατάξεις», του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄/
10−01−2014) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου
παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/15−05−14) «Άσκηση εμπο−
ρικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την αρ. 10135/18−11−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012»
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/3057/18−10−2012), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αρ. 34566/ΙΑ/12−03−2013 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 756/Β΄/3−04−2013).
4. Την αρ. 151678/ΙΑ/3−12−2012 υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών.... ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
3324/τ.Β΄/12−12−2012).
5. Την αρ. πρωτ. Τ.Ε.Ε./2924/89722/12−10−12 απόφαση
του Δήμου Θεσσαλονίκης.
6. Την από 11−07−2014 αίτηση της Μαρούγκα Βασιλικής
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑ/27261/10−07−2014 απόφαση
διατύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το άρθρο 2 της αρ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων... στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρο Δερμεντζόπου−
λο» (Β΄/1618), αποφασίζουμε:
Από το σχολικό έτος 2014−2015, χορηγούμε στην Μα−
ρούγκα Βασιλική άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ−
μιας Εκπαίδευσης − Νηπιαγωγείου, για αριθμό νηπίων
είκοσι οκτώ (28).
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο − ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΟΥΓΚΑ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Παρθενίου
12, στο Δήμο Ελευσίνας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 3213
(2)
Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις θέσεις «Λάκι−
ζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα, Ομβριόκαστρο του Δή−
μου Λαυρεωτικής Ν. Αττικής».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969
«Περί Δασικού Κώδικος» (άρθρα 251, 252, 254, 256, 258,
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259 και 261), του Ν.Δ. 996/1971 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975
(άρθρα 7 και 8) καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/1998
(άρθρα 57, 58 και 59).
2. Τις δ/ξεις της με αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής υπουργικής απόφασης Υφ. Εθνικής
Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων δια−
χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με τις με αριθμ. 366599/16−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/
Β΄/31−12−1996) και 294283/23−12−1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4−2−1998)
κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας
και Γεωργίας και της με αριθμ. 87578/703/6−3−1997 κοινής
υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23−4−1997).
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22−3−93)
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23−12−2010 «Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης».
6. Τη με αριθμ. 85352/3697/19−7−1993 και την αρ.
78006/2538/1−7−1994 εγκ. δ/γές της Δ/νσης Αισθητικών
Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.Τ.
7. Τη με αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο δ/γή της
ίδιας ως άνω Δ/νσης.
8. Την υπ’ αριθμ. 136753/3383/6−12−2013 απόφαση του
Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική
περίοδο 2013−2014 (ΦΕΚ 3100/Β/6−12−2014) καθώς και
προγενέστερες αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για
τη θήρα σύμφωνα με τις οποίες απαγορεύεται το κυνήγι
στις καμένες εκτάσεις».
9. Την αρ. 47032/2694/5−8−2014 αναφορά − εισήγηση
του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται η
εν θέματι απαγόρευση.
10. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση
− αναφορά i) από την πρόσφατη πυρκαγιά της 12 Ιουλίου
2014 υπέστησαν σοβαρές αλλοιώσεις οι βιότοποι όλων
των ειδών της άγριας ζωής στην ευρύτερη περιοχή της
Λαυρεωτικής και ιδίως στις θέσεις «ΛΑΚΙΖΑ, ΜΟΥΖΑΚΙ,
ΒΙΛΙΑ, ΔΙΨΕΛΙΖΑ, ΟΜΒΡΙΟΚΑΣΤΡΟ», και ως εκ τούτου
θα πρέπει να προστατευθούν και ii) κρίνεται αναγκαίο
να οριοθετηθεί με σαφή μορφολογικά στοιχεία και
οριογραμμές επί του εδάφους η εν λόγω απαγόρευση
προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή της και να
αποφευχθούν τυχόν αθέμιτες παραβιάσεις των ορίων
της, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση της θήρας όλων των θηραμάτων για
τρία (3) έτη μέχρι και την 5 Αυγούστου 2017 σε ολόκληρη
την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών μη καμένων
τμημάτων της, συνολικού εμβαδού Ε=12.366,00 στρ. δώδε−
κα χιλιάδων και τριακοσίων εξήντα έξι στρεμμάτων στις
περιοχές «Λάκιζα, Μουζάκι, Βίλια, Διψέλιζα, Ομβριόκαστρο»
του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής, όπως η έκταση αυτή
περικλείεται από την συνεχή με μπλε χρωματισμό γραμμή
υπό τα στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... 75, 76, 77, 1 και εμφαίνεται
στο προσαρτημένο στην παρούσα απόφασή μας απόσπα−
σμα χάρτη ΓΥΣ, κλίμακας 1:50.000 και ορθοφωτογραφία
έτους 2007, και η οποία οριοθετείται ως εξής: «Τα όρια της
προς απαγόρευση περιοχής άρχονται από την διασταύ−
ρωση της κεντρικής επαρχιακής οδού Λαυρίου−Κερατέας
προς Παλαιοκαμάριζα και ακολουθούν την λεωφόρο Πα−
λαιοκαμάριζας μέχρι την Άνω Πλάκα όπου συναντούν τον
παλαιό επαρχιακό δρόμο Λαυρίου Κερατέας. Στο ύψος
της Λάκιζας, στην στάση των λεωφορείων στρίβουν δεξιά
στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου την οποία ακολουθούν
μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο χωματόδρομο από τον
οποίο στρεφόμενα ανατολικά και κατόπιν προς βορρά
τον ακολουθούν μέχρι να συναντήσουν ανώνυμο ρέμα
στο ύψος των μαντριών στην περιοχή του Ομβριοκάστρου.
Τα όρια στην συνέχεια ακολουθούν δεύτερο ρέμα προς
βορρά περιβάλλουν την κορυφή «Αβρόκαστρο» από τον
πλησιέστερο χωματόδρομο και στρεφόμενα προς ανα−
τολάς φθάνουν στον πρώην ΧΑΔΑ Κερατέας, από τον
οποίο στρεφόμενα νότια ακολουθούν αγροτοδασικό δρό−
μο μέχρι την οδό 25ης Μαρτίου στην περιοχή Λουτρόθι,
Διψέλιζα. Ανατολικά τα όρια ακολουθούν την οδό 25η
Μαρτίου και μετά την οδό Ελαιοχωρίου μέχρι που συ−
ναντούν την διασταύρωση της Παλαιοκαμάριζας όπου
άρχισαν Η έκταση αυτή συνορεύει:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: οδός 25ης Μαρτίου και οδός Ελαιοχω−
ρίου
ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτοδασική οδό και ανώνυμο ρέμα
ΒΟΡΕΙΑ: Αγροτοδασική οδός βορείως του ΧΑΔΑ Κε−
ρατέας
ΝΟΤΙΑ: Λεωφόρο Παλαιοκαμάριζας
Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ούτε ανα−
τρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απα−
γόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες
διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ.,
που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφεί−
σης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου να προβεί στην έκδοση της
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας και
δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 3190
(3)
Μερική ανάκληση της αρ. 2938/14−8−2014 απόφασης απα−
γόρευσης θήρας στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώ−
καιας, του Αγ. Κωνσταντίνου και των Λεγραινών, Δή−
μου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού, Ν. Αττικής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του Ν.Δ. 86/1969 «Περί
Δασικού Κώδικος» (άρθρα 251, 252, 254, 256, 258, 259 και 261),
του Ν.Δ. 996/71 (άρθρο 11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8)
καθώς και τις δ/ξεις του Ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 και 59).
2. Τις δ/ξεις της με αριθμ. 414985/29−11−1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής υπουργικής απόφασης Υφ. Εθνικής
Οικονομίας και Αναπλ. Υπ. Γεωργίας «Περί μέτρων δια−
χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με τις με αριθμ. 366599/16−12−1996 (Φ.Ε.Κ. 1188/
Β΄/31−12−1996) και 294283/23−12−1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4−2−1998)
κοινές υπουργικές αποφάσεις Υπ. Εθνικής Οικονομίας
και Γεωργίας και της με αριθμ. 87578/703/6−3−1997 κοινής
υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23−4−1997).
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22−3−93)
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/4−6−2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α΄/2010).
5. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 135/23−12−2010 «Οργανισμός Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης».
6. Τη με αριθμ. 85352/3697/19−7−1993 εγκύκλιο δ/γή της
Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α. & Τ.
7. Την υπ’ αριθμ. 2938/14−08−2012 απόφαση Γεν. Γραμ−
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου αιτία πυρκαγιάς
στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώκαιας, του Αγίου Κω−
νταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και
Δήμου Σαρωνικού, Ν. Αττικής» (ΑΔΑ Β4ΘΟΟΡ1Κ−ΓΦΓ).
8. Τη με αριθμ. 46540/2680/4−8−2014 αναφορά − εισήγη−
ση του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται
μερική ανάκληση απαγόρευσης της θήρας που επιβλή−
θηκε για τρία έτη με την υπό στοιχείο [7] απόφαση σε
έκταση εμβαδού 348885 στρ.
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την ανωτέρω υπό στοι−
χείο [8] αναφορά − εισήγηση:
i) οι επιπτώσεις της από 16, 17−6−2012 πυρκαγιάς στη
θαμνώδη και φρυγανώδη βλάστηση −και κατά συνέπεια
στους άγριους θηραματικούς πληθυσμούς − έχουν απο−
κατασταθεί μετά την παρέλευση δύο (2) ετών και ως εκ
τούτου δεν υφίσταται πλέον αιτία για την απαγόρευση
της θήρας σε πολλές από αυτές τις περιοχές.
ii) για τις περιοχές που καλύπτονται από φυσική αναγέν−
νηση χαλεπίου πεύκης ή είναι υποβαθμισμένες κρίνεται
σκόπιμο να παραμείνει η απαγόρευση για ένα ακόμη έτος.
iii) κατόπιν νέων πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή αρμο−
διότητας Δασαρχείου Λαυρίου θα πρέπει να επανακαθο−
ρισθεί η περιοχή άσκησης της θήρας (ορθή χωροθέτηση,
κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η άσκηση υψηλής κυνη−
γετικής πίεσης σε συγκεκριμένες θέσεις, η οποία εκτιμάται
ότι μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα για
τους θηραματικούς πληθυσμούς, ενώ παράλληλα αυξάνει
την πιθανότητα πρόκλησης κυνηγετικών ατυχημάτων.
iν) κρίθηκε αναγκαίο να οριοθετηθεί με σαφή μορφολογι−
κά στοιχεία (δρόμοι, κορυφογραμμές κ.τ.λ.) ευδιάκριτα επί

28107

του εδάφους, τόσο η εν λόγω ανάκληση της απαγόρευσης,
όσο και η εναπομείνασα απαγορευμένη στο κυνήγι έκτα−
ση προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους και η
αναγνώριση τους στην ύπαιθρο και να αποφευχθούν τυχόν
αθέμιτες παραβιάσεις των ορίων τους, αποφασίζουμε:
Την μερική ανάκληση της απαγόρευσης της θήρας
που επιβλήθηκε για τρία (3) έτη με την υπ’ αριθμ. 2938/
14−08−2012 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αττικής στην παρακάτω έκταση υπό τα
στοιχεία [1, 2, 3,4,...37, 38, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 66, 67, 68, 69,...90, 1] εμβαδού Ε= 34.885,00
στρ., τριάντα τεσσάρων χιλιάδων και οκτακοσίων ογδόντα
πέντε στρεμμάτων, όπως αυτή εμφαίνεται στο προσαρ−
τημένο στην παρούσα απόφαση απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ
κλίμακας 1:50.000 και στον ανάλογο ορθοφωτοχάρτη έτους
2007 και με την εξής οριοθέτηση: «Τα όρια της προς ανά−
κληση της απαγόρευσης της θήρας έκτασης άρχονται από
την διασταύρωση της οδού Λεγραινών προς «ΜΕΤΟΧΙ» και
ακολουθούν τον κεντρικό ασφαλτόδρομο του Μετοχίου,
κατόπιν ακολουθούν την κορυφογραμμή προς «ΣΥΝΤΕΡΙ−
ΝΕΣ» βορείως μέχρι που συναντούν στο διάσελο μεγάλη
οικία επί της Λεωφόρου Λαυρίου (κεντρική άσφαλτος Αγίου
Κωνσταντίνου − Π. Φώκαιας), την οποία στρεφόμενα δυτικά
ακολουθούν μέχρι τον οικισμό ΑΤΕ στην Π. Φώκαια. Από
τον οικισμό της Π. Φώκαιας τα όρια της προς ανάκληση
έκτασης ακολουθούν προς νότο την κεντρική αμαξητή οδό
(οδός ΒΡΥΟΥΛΩΝ) και περιφερειακή οδό μέχρι που συ−
ναντούν την ακτογραμμή, η οποία αποτελεί το νότιο και
δυτικό εν μέρει όριο της ανάκλησης. Νοτίως όριο αποτελεί
η θάλασσα και ανατολικώς κεντρική δασική οδός από τα
Λεγραινά προς «ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ», μέχρι το σημείο που τα
όρια συναντούν δασική οδό κάτω από τις τεχνητές αναδα−
σώσεις νοτίως του Αγίου Κωνσταντίνου, την οποία ακολου−
θούν μέχρι που συναντούν τη διασταύρωση της Λεωφόρου
Λεγραινών προς «ΜΕΤΟΧΙ». Η έκταση αυτή συνορεύει:
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτοδασικός δρόμος από τεχνητές
αναδασώσεις Αγ. Κωνσταντίνου μέχρι Λεγραινά και
ακτογραμμή λόφου Αγίας Μαρίνας.
ΔΥΤΙΚΑ: Από ΑΤΕ, οδός Βρυούλων Π. Φώκαιας και ακτο−
γραμμή από τις θέσεις «Ασφακερή» μέχρι «Κασιδιάρα»
ΒΟΡΕΙΑ: Λεωφόρος Λαυρίου (άσφαλτος) και αγροτο−
δασική οδός
ΝΟΤΙΑ: Ακτογραμμή από «Άσπρο Λιθάρι» έως «Κασιδιάρα»
Για την υπόλοιπη έκταση υπό τα στοιχεία [38, 39, 40,
41, ..63, 64, 65, 66, 105, 104, 103 ,...91, 38] (με μπλε δια−
γράμμιση) εμβαδού Ε= 10.696,00 στρ. δέκα χιλιάδων και
εξακοσίων ενενήντα έξι στρεμμάτων παραμένει σε ισχύ
η υπ’ αριθμ. 2938/14−8−2012 απόφασή μας και η υπ’ αριθμ.
2661/16−8−2012 ΔΑΔ του Δασαρχείου Λαυρίου
Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ούτε ανα−
τρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απα−
γόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια
ισχύος της, καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες
διατάξεις των ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ.
που έχουν εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφεί−
σης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την τροπο−
ποίηση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης
θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
2.250 €

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: 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)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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