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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1
(1)
Σύσταση Πολιτικού Γραφείου του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης και ενιαίων θέσεων ειδικών συμβούλων
− συνεργατών, μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων
και αποσπασμένων υπαλλήλων του Δημοσίου ή Νο−
μικού Προσώπου του Δημοσίου Τομέα.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 55 παράγραφοι 1, 3, 4
και 6, 56, 57 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
«Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση

της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98/Τ.Α΄/22.4.2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22, παράγραφος 3 του
Νόμου 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου
των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
247/Τ.Α΄/27.11.1995).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Τ.Α΄/17.06.2011)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Τ.Α΄/7.10.2009)
«Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση
του Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανά−
πτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» μετατροπή του Υπουρ−
γείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
5. Την απόφαση με αριθ. 2/56591/0020/3−8−2011 με την
οποία έχει εγγραφεί νέος φορέας στο Υπ. Οικονομικών.
6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους
447.640 ευρώ περίπου, για το τρέχον οικονομικό έτος
2011, 895.280 ευρώ περίπου για το 2012 και 895.280 ευρώ
περίπου, για καθένα από τα επόμενα έτη. Οι δαπάνες
αυτές θα καλυφθούν, όσον αφορά στο τρέχον οικονο−
μικό έτος από πιστώσεις του εκτελούμενου προϋπολο−
γισμού του Υπουργείου Οικονομικών (Ε.Φ. 23−730 ΚΑΕ
ομάδων 0200,0500,0700,0800 και 1000).
Κατά τα επόμενα έτη, η προκαλούμενη δαπάνη θα
καλύπτεται από τις πιστώσεις που εγγράφονται κατ’
έτος για το σκοπό αυτό στον ανωτέρω προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
1. Συνιστάται από 17.06.2011 Πολιτικό Γραφείο του Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης για να επικουρεί στο έργο
του τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του οποίου η θέση
συστάθηκε με το π.δ. 63/2011 (ΦΕΚ 145/Τ.Α΄/17.06.2011).
2. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο συνιστώνται για την
εκπλήρωση του σκοπού του 10 (δέκα) θέσεις μετακλη−
τών διοικητικών υπαλλήλων και 5 (πέντε) ενιαίες θέσεις
ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών.
3. Στο ως άνω Πολιτικό Γραφείο για την εκπλήρωση
του σκοπού του, αποσπώνται μέχρι 5 (πέντε) υπάλλη−
λοι του Δημοσίου ή Νομικού Προσώπου του Δημόσιου
Τομέα.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 2

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’αριθμ.Φ.800/133/134893/
Σ.3323/19−11−2007 απόφαση ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 2300).

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 3

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ö
Αριθ. Φ.800/101/133880
(2)
Μεταβίβαση Οικονομικής Αρμοδιότητας του Υπουργού
Εθνικής Άμυνας στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Οι−
κονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχε−
διασμού και Υποστήριξης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 19 του Ν. Δ. 721/70 «Περί Οικονομικής
Μέριμνας και Λογιστικού των Ε.Δ» (ΦΕΚ Α΄251).
β) Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργεί−
ου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄35).
δ) Του άρθρου 72 του Ν. 3433/2006 «Προμήθειες
Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α΄20),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις
του ν. 3978/2001 (ΦΕΚ Α΄137) και του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ
Α΄66).
ε) Του Π.Δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και
στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού
Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών
και Επενδύσεων και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και
Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»
(ΦΕΚ Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
Π.Δ. 70/2007 (ΦΕΚ Α΄85).
2. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δε προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η οικονομική εξουσία που έχει μεταβιβαστεί στον Γενι−
κό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχε−
διασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) με τις διατάξεις της
υπ’αριθμ.Φ.800/133/134893/Σ.3323/19−11−2007 απόφασης
ΥΦΕΟΑ (ΦΕΚ Β΄ 2300), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ−
ει με τις διατάξεις των υπ’αριθμ. Φ.800/88/131798/Σ.2063/
25−07−2008 (ΦΕΚ Β΄ 753) και υπ’ αριθμ.Φ.800/21/126709/Σ.
145/06−02−2008 (ΦΕΚ Β΄ 238) υπουργικών αποφάσεων,
μεταβιβάζεται στο Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονο−
μικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού
και Υποστήριξης ως εξής:
α. Για τα αντικείμενα που αναφέρονται στα συνημμένα
Παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ», «Ε», «ΣΤ», «Ζ» και «Η» της
υπουργικής απόφασης μέχρι του ποσού των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ, πλην των παραγράφων 1 και 4
περίπτωση α του Παραρτήματος «Α».
β. Για τα αντικείμενα απόρρητες ή ειδικές δαπάνες
και δαπάνες οδοιπορικών εξόδων προσωπικού που ανα−
φέρονται αντίστοιχα στις παραγράφους 1 και 4 περί−
πτωση α του Παραρτήματος «Α» της τροποποιούμενης
απόφασης μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) ευρώ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΓΛΙΤΗΣ

Ö
Αριθ. 217056/2441
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο
2011 – 2012.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα»
(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν. Δ 996/71 (άρθρο 11),
του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57,
58 και 59) και της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β/18−12−85)
κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονο−
μίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16−12−96 (ΦΕΚ
1188/τ.Β/31−12−96), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β/4−2−98),
87578/703/6−3−2007(ΦΕΚ 581/Β/23−4−2007) κοινές απο−
φάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας
και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1−9−2010 (ΦΕΚ 1495/Β/2010)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
2. Το άρθρο 255 του Ν. Δ. 86/69, όπως αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του Ν. 2637/98.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ−
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α/
24−12−2003).
4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη−
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος
της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (ΦΕΚ
32/Α/13−3−83).
5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιο−
τόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/
29−11−74).
6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (ΦΕΚ 106/Α/ 26−5−99).
7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη−
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα
σχετικές τροποποιήσεις της.
8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98,
2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.
10. Το Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής
κληρονομιάς».
11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27
του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/ 10−9−92).
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/ Α΄/2011), και της
απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή
τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).
14. Την αριθ. 23111/18−6−2010 κοινή υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 855/Β/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού
Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».
15. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης
16. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2011) Έρευνα – Με−
λέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανε−
πιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Πα−
ράρτημα Καρπενησίου με τον τίτλο «Η επίδραση
της θήρας στους πληθυσμούς των θηρευσίμων και
μη ειδών, ο έλεγχος της λαθροθηρίας και η διάρ−
κεια των περιόδων θήρας. – Τεύχος Α. Επίδραση της
χρονικής περιόδου θήρας επί των θηρευσίμων και
των απολύτως προστατευόμενων ειδών καθώς και
η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς ενός εκάστου
των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύχος Β.
Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – Τεύχος Γ.
Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που
προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδρα−
ση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία
των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από
την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους
καθηγητές Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη
Χρ. και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθή−
να − Μάιος 2011.
17.α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδι−
κής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπο−
νίας κου Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονί−
ας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι.
Λαμίας, με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας
μετά τις πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη
συνέχεια και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την
οικολογική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας,
εξετάζει: 1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω
των πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού
της θηραματοπανίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστά−
τωση των θηρεύσιμων ειδών και την πιθανή δυσμενή
κατάσταση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδι−
αιτημάτων τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης
της βιολογικής ισορροπίας, 5) την κυνηγετική πίεση
πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για
την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά,
6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των θηραμάτων που
ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα
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ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας
και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.
β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τε−
χνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας
μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επι−
στημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου
Ε. και Κιούση Δ.
18. Το 2356/21−7−2011 ενημερωτικό σημείωμα του τμή−
ματος Β΄ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και
Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:
α) τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας
της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών»
(2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα
υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η
Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών
Ερευνών Θεσσαλονίκης, καθώς και τις προτάσεις των
δασικών υπηρεσιών και του ΕΘΙΑΓΕ,, της Κ.Σ.Ε. και των
περιβαλλοντικών οργανώσεων (Ελληνική Ορνιθολογική
Εταιρία, ANIMA, WWF).
β) τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά
στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α.
σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων
στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα
της Επιστημονικής Βάσης ORNIS.
γ) την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των
ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα,
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημο−
νικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.
19.Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την
προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση
C−167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθε−
σίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας
79/409/ΕΟΚ.
20. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14−01−2004 περί διαγραφής
της υπόθεσης C−167/03.
21. Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07)
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».
22. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγι−
ών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές
υπηρεσίες, αποφασίζουμε:
Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
για το κυνηγετικό έτος 2011 – 2012 από 20 Αυγούστου
2011 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012.
2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επι−
τρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus
cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2012.
3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική
περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγι−
στος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται
να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του,
αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β αναφέρονται οι ειδικές ρυθ−
μίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ
ΕΙΔΩΝ».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax
rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης
για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2011 μέχρι και 20.1.2012
σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο
και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες
επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus
europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).
3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa)
σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευ−
σης μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο.
Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του
αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα
του νεαρού αγριόχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτη−
ριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρο−
μητέρων αυτών. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου
για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2011 και
ο επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης
περιορίζεται σε τρία (3) άτομα. Επίσης απαγορεύεται το
κυνήγι του αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια.
4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes)
και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2011 μέχρι
20.1.2012 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και
σκύλου δίωξης και από 21.1.2012 μέχρι 29.2.2012 χωρίς
σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χα−
ρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για
το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου υπόκεινται
στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της παρούσης.
5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus
europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι−
όδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.
6. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρού−
σα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.
7. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris chukar)
επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ει−
δών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω
εξαιρέσεις:
α) στο νομό Λέσβου και Χίου επιτρέπεται το κυνήγι
της τις παρακάτω Κυριακές: 18.9.2011, 25.9.2011, 02.10.2011,
09.10.2011, 16.10.2011, 23.10.2011, 30.10.2011, 6.11.2011 και
13.11.2011.
β) στο νομό Σάμου και στην περιοχή της Α΄ Κυνηγε−
τική Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α΄ ΚΟΚΔ)
επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2011 έως 30.11.2011
και μόνο τις ημέρες Τετάρτη−Σάββατο−Κυριακή,
γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της
αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β/21.08.2007)
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από
20.08.2011 έως 14.09.2011.
Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας
ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά
μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ−
τρων από τις ακτές
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1.7. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορι−
σμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85
(Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) κοινής υπουργικής απόφασης
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασι−
κές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκα−
γιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 22 του προοιμίου
της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και
ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού
Πολιτισμού.
2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες
κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.
3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυ−
νηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου
στις νήσους Λήμνο & Θηρασιά, όπου οι υπερπληθυσμοί
έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουρ−
γήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημιές πιστοποιούνται από
επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διεύ−
θυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Δασών,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών
Συνεταιρισμών.
Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοραπωλη−
σίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της
αρμόδιας δασικής αρχής.
4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνη−
γίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού,
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του
σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ−
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ö
Αριθ. Δ17α/10/111/φ.2.2.1
(4)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων Προϊσταμέ−
νης Αρχής στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος
περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ) για την εκ−
καθάριση των δικαστικών εκκρεμοτήτων των έργων:
α) « Παραλιακοί Συλλεκτήρες και Αντλιοστάσια Απο−
χέτευσης Θεσσαλονίκης» β) «Αποχέτευση χαμηλών
περιοχών Δυτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
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νομοθεσίας της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
2. Της παρ. 2 του άρθρου 180 της Κωδικοποίησης της
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του ν.3669/2008 (Α΄ 116).
3. Του άρθρου 6 παρ. 2 του π.δ. 189/2009 «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Α΄221)
4. Της υπ’ αρ. 2876/7−10−2009) απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή Τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234)
5. Της υπ’ αρ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 απόφασης
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις δημοσίων έργων
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων» (Β΄447), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
6. Του π.δ. 910/1977 όπως τροποποιήθηκε με τις δια−
τάξεις του Π.Δ. 69/1988 (ΦΕΚ 28/Α/1988) «Οργανισμός
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων».
7. Του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ.30/2007 «Τροποποίη−
ση των διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία
Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος πε−
ριοχής Θεσσαλονίκης.
8. Του π.δ. 52/2010 (ΦΕΚ 91Α /2010) «Τροποποίηση των
διατάξεων που αφορούν την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων
Έργων Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζο−
νος περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ).
9. Το γεγονός ότι τα έργα που αναφέρονται στο θέμα
περαιώθηκαν το 1993 και υπάρχουν σε εκκρεμότητα, δι−
καστικές εμπλοκές, οι οποίες απαιτούν συνολική διαχεί−
ριση των έργων με ανασυντάξεις (συγκριτικών πινάκων,
λογαριασμών κλπ) και το ότι είναι αναγκαία η κατά το
δυνατόν ταχύτερη εκκαθάριση των δικαστικών εκκρε−
μοτήτων των ως άνω έργων από την ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 180
του ν. 3669/2008, στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων
Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος πε−
ριοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ/ΑΕΛΜΠΘ) τις αρμοδιότητες
και τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής των έργων:
α) «Παραλιακοί Συλλεκτήρες και Αντλιοστάσια Αποχέ−
τευσης Θεσσαλονίκης» και β) «Αποχέτευση χαμηλών

περιοχών Δυτικού Τμήματος Θεσσαλονίκης» για την
ταχύτερη εκκαθάριση των δικαστικών εκκρεμοτήτων
των ως άνω έργων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Ö
(5)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος DEPAKINE CHRONO.
Με την αριθ. 36064/15−07−2011 απόφαση του ΕΟΦ
ανακαλείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ
Β΄ 59/2006), η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος DEPAKINE CHRONO.
Μορφή: Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 300mg/
TAB
Δικαιούχος σήματος: SANOFI − AVENTIS, FRANCE
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SANOFI − AVENTIS AEBE
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
Ö
(6)
Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος TILADE.
Με την αριθ. 36077/15−07−2011 απόφαση του ΕΟΦ
ανακαλείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 144 της
κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005 (ΦΕΚ
Β΄ 59/2006), η άδεια κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος TILADE.
Μορφή: Εκνέφωμα ρινικό σταθερών δόσεων 1,3mg/
DOSE
Δικαιούχος σήματος: FISONS LTD, ΑΓΓΛΙΑ
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: SANOFI − AVENTIS ΑΕΒΕ
Διότι: Κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας.
Η Αναπλ. Προϊσταμένη
ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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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€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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

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