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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Οικονομικών.

2

Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Ιθάκης, αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.

3

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για
το κυνηγετικό έτος 2018 - 2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/53526/0004
(1)
Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου
Οικονομικών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Κεφαλαίου Β' «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» του
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.A΄/22-4-2005).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181/τ.Α΄/23-11-2017).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του π.δ. 142/2017
«της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Οικονομικών,
με τις οποίες προΐσταται Διοικητικός Γραμματέας που
υπάγεται στον Υπουργό. Μέχρι την πλήρωση της θέσεως
του Διοικητικού Γραμματέα σύμφωνα με τις διατάξεις του
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Μέρους Α΄ του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), καθήκοντα Διοικητικού Γραμματέα, Προϊσταμένου της Γενικής Γραμματείας
του Υπουργείου Οικονομικών, θα ασκεί ο Προϊστάμενος
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ε) της αριθμ.
2/30508/0004/5-5-2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης
υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό
Οικονομικών » (ΦΕΚ 785/τ.Β΄/5-5-2015), όπως ισχύει.
6. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο της
Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής.
7. Το αριθμ. ΓΓ ΥΠΟΙΚ. 0007530 ΕΞ 2018/18.6.2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών,
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για
την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες λόγω της νεοσύστατης
λειτουργίας του.
8. Το αριθμ. 2/48117/0004/20.6.2018 έγγραφο της
υπηρεσίας μας.
9. Την αριθμ. ΔΟΔΑ 0008247 ΕΞ 2018/4.7.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην απογευματινή υπερωριακή εργασία της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας της Γενικής
Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών (Αρ. ανάληψης:
61492/2018 ΑΔΑ: ΩΘΖΚΗ-99Δ).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
συνολική δαπάνη εννιακοσίων ευρώ (900 €) περίπου, η
οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
Ειδικού Φορέα 23-110 και ΚΑΕ 0511, οικονομικού έτους
2018, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας της Γενικής
Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ και
έως 31.12.2018, και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες
συνολικά.
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2. Η ανωτέρω υπάλληλος δικαιούται υπερωριακής
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχος άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Στην ανωτέρω
υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά
τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι καθώς και αποσπασμένοι εντός του
ανωτέρω ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την
παρούσα απόφαση.
3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που
θα πραγματοποιηθούν, θα γίνει με ευθύνη της Προϊσταμένης του εν λόγω Αυτοτελούς Τμήματος. Οι σχετικές
αποφάσεις θα κοινοποιηθούν στο Γραφείο του Γενικού
Γραμματέα Υπουργείου Οικονομικών και στην Αυτοτελή
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
με ευθύνη της Προϊσταμένης του εν λόγω Αυτοτελούς
Τμήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2018
Με εντολή Υπουργού
Ο ασκών τα καθήκοντα Προϊσταμένου
της Γενικής Γραμματείας
Υπουργείου Οικονομικών
Ο Γενικός Γραμματέας
Πληροφοριακών Συστημάτων
ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΙΑΡΧΗΣ
I

Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.53504
(2)
Μετατροπή κενών οργανικών θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Ιθάκης, αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 6, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν. 4238/2014
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή
σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/τ.Α΄),
καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 23
του ιδίου νόμου, όπως ισχύουν,
β. των άρθρων 3 και 4 του ν. 4486/2017 «Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 115/τ. Α΄),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄).
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2. Τα π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄) και 125/2016 «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(ΦΕΚ 210/τ.Α΄).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων.» (ΦΕΚ 208/τ.Α΄).
4. Την υπ΄ αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»
(ΦΕΚ 2168/τ.Β΄).
5. Την υπ΄ αριθμ. Α3α/οικ.6578/7-4-1986 κοινή υπουργική απόφαση με θέμα «Σύσταση Κέντρου Υγείας Ιθάκης
Ν. Κεφαλληνίας.» (ΦΕΚ 227/τ.Β΄), όπως ισχύει.
6. Την υπ΄ αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινή υπουργική
απόφαση με θέμα «Σύσταση θέσεων προσωπικού των
Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας
(Κ.Ψ.Υ.) της χώρας» (ΦΕΚ 508/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
7. Την υπ΄ αριθμ. 1519/6-11-2014 διαπιστωτική πράξη
του Διοικητή της 6ης Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, περί αυτοδίκαιης
μεταφοράς πάσης φύσεως προσωπικού και των θέσεων
που κατέχει, του Κέντρου Υγείας Ιθάκης και των αποκεντρωμένων μονάδων του σε εφαρμογή των διατάξεων
του αρ.23 του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 3121/τ.Β’).
8. Το υπ΄ αριθμ. 50359/24-11-2017 έγγραφο της 6ης
Υ.Πε. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής
Ελλάδας.
9. Το πρακτικό της 80ης/23-2-2018 συνεδρίασης του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών.
10. Την υπ΄ αριθμ. Β1α/οικ.26296/29-3-2018 εισήγηση
της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5 περ. ε’ του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται ετήσια δαπάνη (μισθοδοσία και
επίδομα ανθυγιεινής εργασίας), σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, ύψους τριών χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (3.250€) περίπου, η οποία θα αντιμετωπιστεί
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Υπουργείου Υγείας (ΚΑΕ 0211, 0291, 0293, 0225 του
φορέα 210), αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 6368/28-6-1994 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, όσον αφορά τις θέσεις προσωπικού του Κέντρου
Υγείας (Κ.Υ.) Ιθάκης, αρμοδιότητας 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας, όπως αυτές μεταφέρθηκαν και διαπιστώθηκαν στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σύμφωνα
με την αρ. (7) σχετική και τις διατάξεις του άρθρου 23
του ν. 4238/2014 ως ακολούθως:
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• Τη μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Μαιευτικής σε μία (1) οργανική θέση
κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής.
• Τη μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Φυσιοθεραπείας σε μία (1) οργανική
θέση κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής.
• Τη μετατροπή της μοναδικής κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διαιτολογίας, με ταυτόχρονη
κατάργηση του κλάδου, σε μία (1) οργανική θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών
Εργαστηρίων, με ταυτόχρονη σύσταση του κλάδου.
• Τη μετατροπή μίας (1) κενής οργανικής θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών σε μία (1) οργανική
θέση κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού, με ταυτόχρονη
σύσταση του κλάδου.
Ως εκ τούτου το σύνολο των οργανικών θέσεων των
αντίστοιχων κλάδων των παραπάνω κατηγοριών, του
Κ.Υ. Ιθάκης, διαμορφώνεται ως ακολούθως:
Νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό Κατηγορία ΤΕ
Κλάδος ΤΕ Μαιευτικής
Μία (1) θέση
Κλάδος ΤΕ Νοσηλευτικής
Πέντε (5) θέσεις
Κλάδος ΤΕ Φυσιοθεραπείας
Μία (1) θέση
Κατηγορία ΔΕ
Κλάδος ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (πρώην ΔΕ Παρασκευαστών)
Μία (1) θέση
Κλάδος ΔΕ Τεχνικού
Μία (1) θέση
Κατηγορία ΥΕ
Κλάδος ΥΕ Επιμελητών
Μία (1) θέση
Κατά τα λοιπά, οι ως άνω αποφάσεις ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουλίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Αριθμ. 168574/1224
(3)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για
το κυνηγετικό έτος 2018 - 2019.
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 12 του ν.δ. 996/1971 «περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων κ.λπ.» και
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του άρθρ. 262 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κωδικός»,
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρ. 19 του
ν. 3170/2003 «περί ζώων συντροφιάς κ.λπ.» (ΦΕΚ 91/Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «περί προστασίας των
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α').
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 189/
2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Το π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) περί «Ανασύσταση των
Υπουργείων «και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .
8. Το π.δ. 132/23-10-2017 (ΦΕΚ 160/Α') «Οργανισμός
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν)»
9. Την υπ' αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β΄).
10. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α' 178 / 29.08.2014), όπως αυτό ισχύει.
11. Την αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168
Β΄/09-10-2015).
12. Τη σχετική θετική εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης
Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2018 - 2019 ως ακολούθως:
1. Για τους κυνηγούς οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυνηγετικών συλλόγων:
Κατηγορίες τελών
Ποσό σε ευρώ
Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας
10 ευρώ
κυνηγιού
Τέλη για την έκδοση περιφερειακής
30 ευρώ
άδειας κυνηγιού
Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας
60 ευρώ
κυνηγιού
2. Για τους υπηκόους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών
που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές
Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση
ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας
συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζε-
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ται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3
του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α').
Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.
Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από
τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.) :
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις
ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.
3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία
εκδίδεται από τη οικεία δασική αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση
Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν υφίσταται δασαρχείο), στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κατηγορία τέλη:
Διάρκεια της άδειας θήρας
α) Μέχρι 15 ημέρες
β) Μέχρι 2 μήνες
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική
περίοδο

3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141/Α'), σε συνδυασμό με εκείνες του π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α') και του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') που αφορούν στη μεταβίβαση
των σχετικών αρμοδιοτήτων έκδοσης των σχετικών πράξεων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές,
η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική
αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και
το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2018-2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

Τέλος σε ευρώ
60,00 ευρώ
120,00 ευρώ
150,00 ευρώ

Τεύχος Β’ 2861/17.07.2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
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