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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.  2/64255/0022 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Υπη−

ρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. To άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα κυβερνητικά όργανα», π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/

Α) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
με το άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/30−3−2010) 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 

3. Την αριθ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408/Β/3−12−2009) 

απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Το αριθμ. 2/64195/0004/28−9−2010 έγγραφο της Δ4−
Προσωπικού, όπου αναφέρονται οι λόγοι για την ανάγκη 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας, προκειμένου το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να αντιμετωπίσει έκτα−
κτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και 
τις ευθύνες που έχει επωμιστεί στο πλαίσιο της άσκη−
σης δημοσιονομικής πολιτικής για την εφαρμογή του 
Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη ύψους 734.200€ περίπου σε βάρος του Κρατι−
κού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, η οποία 
θα αντιμετωπισθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
Ειδικού Φορέα 23−140 και ΚΑΕ 0511, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής 
εργασίας, υπαλλήλων υπηρεσιών του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους για το χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν 
τη δημοσίευση και μέχρι 31−12−2010, ως εξής: 

Σε 44 υπαλλήλους της Δ51−Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συνοχής για 30 ώρες το 
μήνα έκαστος. 

Σε 31 υπάλληλους της Δ56–Προγραμματισμού και 
Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη−
ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων που εντάσσονται στο στόχο Ευρωπαϊκή 
Εδαφική συνεργασία για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 26 υπαλλήλους της Δ53 – Πληροφοριακών Συστη−
μάτων για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 50 υπαλλήλους της Δ4 Προσωπικού για 30 ώρες 
το μήνα έκαστος.

Σε 24 υπαλλήλους της Δ23 Δημοσίου Χρέους για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 24 υπαλλήλους της Δ24 Λογαριασμοί του Δημοσίου 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 17 υπαλλήλους της Δ26 Συντονισμού και Ελέγχου 
εφαρμογής Δημ/κών Διατάξεων για 30 ώρες το μήνα 
έκαστος.
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Σε 18 υπαλλήλους της Δ40 Οικονομικού για 30 ώρες 
το μήνα έκαστος.

Σε 14 υπαλλήλους της Δ41 Δημοσιονομικών Σχέσεων 
με Ευρωπαϊκή Ένωση για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 26 υπαλλήλους της Δ42 Κανονισμού Πολιτικών Συ−
ντάξεων για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 17 υπαλλήλους της Δ43 Κανονισμού Συντάξεων 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών για 30 ώρες 
το μήνα έκαστος.

Σε 23 υπαλλήλους της Δ44 Κανονισμού Πολεμικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων για 30 ώρες το μήνα έκα−
στος.

Σε 42 υπαλλήλους της Δ45 Ελέγχου και Εντολής Πλη−
ρωμής Πολιτικών και Προσωπικών για 30 ώρες το μήνα 
έκαστος.

Σε 28 υπαλλήλους της Δ46 Ελέγχου και Εντολής Πλη−
ρωμής Πολεμικών και Στρατιωτικών Συντάξεων για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 10 υπαλλήλους της Δ47 Συνταξιοδοτικής – Νομο−
παρασκευαστικής Εργασίας, Ενστάσεων και Προσφυγών 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 10 υπαλλήλους της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 26 υπαλλήλους της Τ48 Ανεξάρτητο Τμήμα Διεκπε−
ραίωσης και Αρχείου για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 14 υπαλλήλους στο Τμήμα Εξυπηρέτησης πολιτών 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 11 υπαλλήλους της Δ49 Χρηματοδοτικού Προγραμ−
ματισμού και Διαχείρισης Κρατικών Διαθεσίμων για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 24 υπαλλήλους της Δ50 Εκκαθάρισης, Ελέγχου 
και Εντολής Πληρωμής Αποδοχών για 30 ώρες το μήνα 
έκαστος.

Σε 34 υπαλλήλους της Δ52 Σχεδιασμού και αξιολόγη−
σης Ελέγχων για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 1 υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Επι−
κοινωνίας για 30 ώρες το μήνα.

Σε 3 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Π.Σ.Ε.Α για 30 ώρες 
το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στην Προεδρία της Δημο−
κρατίας για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 12 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Προστα−
σίας του Πολίτη για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 12 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Εξωτερι−
κών για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 15 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Οικονο−
μικών για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 15 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 12 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 18 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για 30 ώρες το 
μήνα έκαστος.

Σε 12 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Οικονο−
μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Εθνικής 
Οικονομίας) για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης για 30 ώρες το μήνα έκα−
στος.

Σε 14 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Οικονο−
μίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (πρώην Ανά−
πτυξης) για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 11 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων (πρώην Μεταφορών και 
Επικοινωνιών) για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού (πρώην Τουριστικής Ανάπτυξης) για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στη Γενική Γραμματεία 
Ναυτιλιακής Πολιτικής (πρώην Υπουργείο Εμπορικής 
Ναυτιλίας) για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 3 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στις Υπηρεσίες που υπάγο−
νται στον Πρωθυπουργό για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Μακεδο−
νίας − Θράκης για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο και Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για 30 ώρες το μήνα 
έκαστος.

Σε 6 υπαλλήλους του Ειδικού Λογιστηρίου στο Υπουρ−
γείο Εθνικής Άμυνας για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε ΝΠΔΔ Εποπτευομένων από 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 11 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 16 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για 30 ώρες 
το μήνα έκαστος.

Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού (πρώην Πολιτισμού) για 30 ώρες το μήνα 
έκαστος.

Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στη Νομαρχία Δυτικής 
Αττικής για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 22 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στη Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 14 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομαρχιακό Τομέα 
Ανατολικής Αθήνας για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 16 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομαρχιακό Τομέα 
Δυτικής Αθήνας για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 13 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομαρχιακό Τομέα 
Νότιας Αθήνας για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 13 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε Νοσοκομειακής Περίθαλ−
ψης για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 19 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε Ιατροφαρμακευτικής Πε−
ρίθαλψης για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 6 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Δήμο Αθηναίων για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 19 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στη Νομαρχία Αθηνών 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 8 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στη Νομαρχία Πειραιά για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 12 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε Νοσηλείων Πειραιά για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 11 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Αιτωλοακαρνα−
νίας για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Άρτας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Αργολίδας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Αρκαδίας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.
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Σε 15 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Αχαΐας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 6 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Βοιωτίας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 2 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Γρεβενών για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 6 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Δράμας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 2 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Δωδεκανήσου 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Έβρου για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 12 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Εύβοιας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ευρυτανίας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ζακύνθου για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 8 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ηλείας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ημαθίας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 15 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ηρακλείου για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Θεσπρωτίας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 21 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Θεσσαλονίκης 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 24 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νοσηλείων Θεσσα−
λονίκης για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ιωαννίνων για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 10 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Καβάλας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 8 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Καρδίτσας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Καστοριάς για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Κέρκυρας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 3 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Κεφαλληνίας 
για 30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Κιλκίς για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Κοζάνης για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 9 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Κορινθίας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Κυκλάδων για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 6 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Λακωνίας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 11 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Λάρισας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Λασιθίου για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 11 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Λέσβου για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Λευκάδας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 10 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Μαγνησίας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 11 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Μεσσηνίας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 3 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ξάνθης για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Πέλλας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 2 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Πιερίας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Πρέβεζας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ρεθύμνης για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 8 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Ροδόπης για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 5 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Σάμου για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Σερρών για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 8 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Τρικάλων για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 6 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Φλώρινας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 10 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Φθιώτιδας για 
30 ώρες το μήνα έκαστος. 

Σε 4 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Φωκίδας για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Χαλκιδικής για 
30 ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 8 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Χανίων για 30 
ώρες το μήνα έκαστος.

Σε 7 υπαλλήλους της Υ.Δ.Ε στο Νομό Χίου για 30 ώρες 
το μήνα έκαστος.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο−
ζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιού−
χοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής απαι−
τείται βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου Δ/νσης. 

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία η οποία θα 
πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπο−
ρούν να μετέχουν και περισσότεροι υπάλληλοι κα−
θώς και αποσπασμένοι εντός του ανωτέρω συνολι−
κού αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

 Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση των συνεργείων 
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα 
πραγματοποιηθούν θα γίνει με ονομαστικές αποφάσεις 
των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων. Οι αποφάσεις αυ−
τές θα κοινοποιούνται στη Δ−4 Προσωπικού και στο 
Γραφείο του Γενικού Γραμματέα.

 Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η πα−
ράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στη Δ.4 
Προσωπικού του Γ.Λ.Κ. από τους Προϊσταμένους των 
Διευθύνσεων. 

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν από την 
δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
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   (2)
 Σύσταση Θέσης στην Περιφέρεια Ανατολικής 

Μακεδονίας − Θράκης.

  Με την αριθμ. 45289/5048/27−8−2010 απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδο−
νίας− Θράκης που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 2503/1997, των άρθρων 24, 25, 26 και 32 του 
Π.Δ.57/2007, του άρθρου 22 του Ν.1388/1983, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3200/2003 (άρθρα 12 
και 24), του άρθρου 19 του Ν.2738/1999, του άρθρου 12 
του Ν. 2527/1997, των άρθρων 16 και 17 του Ν.3528/2007, 
την αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.3/30/15499/30−7−2010 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και την αριθμ. 9993/Φ.224.02/30−6−
2010−Ορθή επανάληψη (22−7−2010) απόφαση της Εθνικής 
Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διορίζεται ο Αθανασά−
κης Κωνσταντίνος του Νικηφόρου, σε προσωποπαγή 
θέση που συνιστάται με την απόφαση αυτή της Περιφέ−
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας−Θράκης, ως υπάλληλος 
με βαθμό Β΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, 
αναδρομικά από 1−7−2010, δηλαδή την επομένη της ημε−
ρομηνίας κατά την οποία αποφοίτησε από την Εθνική 
Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

(Αριθμ. βεβ. Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης 5681/12−10−2010)

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ

    F 
 Αριθμ. 40381/22874 (3)
Λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σεπόλια της Ε΄ Αθηνών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 2323/ 
1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3377/ 
2005, σύμφωνα με την οποία «Ο Γενικός Γραμματέας 
Περιφέρειας μπορεί με απόφασή του να εγκρίνει την 
ίδρυση, τη μετακίνηση ή την κατάργηση λαϊκών αγορών 
στην περιφέρεια της Ν.Α. Αθηνών−Πειραιώς και Θεσσα−
λονίκης, ύστερα από πρόταση του οικείου Οργανισμού 
Λαϊκών Αγορών και γνώμη του οικείου δημοτικού συμ−
βουλίου και της υπηρεσίας Τροχαίας».

3. Το με αριθμ. πρωτ. 18163/5−10−10 έγγραφο του Ορ−
γανισμού Λαϊκών Αγορών Αθηνάς−Πειραιά με το οποίο 
μας διαβιβάστηκε α) η 34/30−9−10 (θέμα 13°) πράξη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού β) η αρ. 24/10 
πράξη του 4ου Διαμερισματικού Συμβουλίου Δήμου Αθη−
ναίων και γ) το 2009/4/59−α΄/30−7−2010 έγγραφο της 
Τροχαίας Αθηνών σχετικά με το χώρο λειτουργίας της 
λαϊκής αγοράς Σεπόλια της Ε΄/Αθηνών.

4. Την αριθμ. οικ. 15132/6400/19−4−2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, ΦΕΚ 576/Β/2010 
τ.β΄ «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογρα−
φής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ» αποφάσεων, 
εγγράφων και άλλων πράξεων στον Γενικό Διευθυντή 
Περιφέρειας, στους προϊστάμενους των Διευθύνσεων 
Αυτοδιοίκησης − Αποκέντρωσης, Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Διοίκησης Αν. Αττικής − Δυτ. Αττικής − Πειραιώς και 
στους Προϊσταμένους των τμημάτων των Διευθύνσεων 
αυτών της Περιφέρειας Αττικής», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Σεπόλια 
Ε΄/Αθηνών εκ περιτροπής ανά τετράμηνο ως εξής:

1. Οδός Δωδώνης με το εμπορικό τμήμα στην οδό 
Αγχιάλου (από Δωδώνης έως Βορ. Ηπείρου).

2. Οδός Χειμάρας, με το εμπορικό τμήμα στην οδό 
Πρεβέζης (από Χειμάρας έως Φιλιππουπόλεως).

Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Διευθύντρια

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΓΚΑ
    F

(4) 
 Έγκριση πολιτογράφησης του ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ, Ον. 

Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ κ.λπ.

  1. Με την αρ. πρωτ. Φ. 39104/22846/01−11−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ΚΩΣΤΑΣ ΝΙ−
ΚΟΛΑΣ, Ον. Πατρός: ΔΗΜΗΤΡΗΣ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

2. Με την αρ. πρωτ. Φ. 51580/22835/01−11−2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, γίνεται 
αποδεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
ΓΚΟΡΟΥ, Ον. Πατρός: ΣΠΥΡΙΔΩΝ σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 23 του Νόμου 3838/2010 «Σύγχρονες 
διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική 
συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων μετα−
ναστών και άλλες διατάξεις».

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ

    F
(5) 

 Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών αλλοδα−
πών κατόχων ΕΔΤΟ .

 1. Με την αρ. πρ. 3976/28−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 23/11/2009 αίτηση του ομογενούς 
ΜΑΤΟ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

2. Με την αρ. πρ. 3972/28−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 23/11/2009 αίτηση του ομογενούς 
ΜΑΤΟ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

3. Με την αρ. πρ. 3971/28−9−2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται δε−
κτή η από 23/11/2009 αίτηση του ομογενούς ΜΑΤΟ ΣΩΤΗ ΡΙΟΥ 
του ΧΡΗΣΤΟΥ για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

4. Με την αρ. πρ. 3977/28−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 23/11/2009 αίτηση της ομογενούς 
ΜΑΤΟ ΜΑΡΣΙΛΝΤΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.
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5. Με την αρ. πρ. 3979/29−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 22/01/2010 αίτηση του ομογενούς 
ΜΑΤΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΣΩΤΗΡΗ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

6. Με την αρ. πρ. 3975/29−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 23/11/2009 αίτηση του ομογενούς 
ΜΑΤΟ ΧΡΗΣΤΟΥ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

7. Με την αρ. πρ. 3974/29−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 23/11/2009 αίτηση της ομογενούς 
ΜΑΤΟ ΕΛΛΗΣ του ΗΛΙΑ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

8. Με την αρ. πρ. 3986/29−9−2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, γίνεται 
δεκτή η από 10/11/2009 αίτηση του ομογενούς ΝΤΙΒΙΑΚΑ 
ΜΙΤΡΙ του ΤΑΣΙ για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.

9. Με την αρ. πρ. 3984/30−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 10/11/2009 αίτηση του ομογενούς 
ΝΤΙΒΙΑΚΑ MONTI του ΜΙΤΡΙ για την απόκτηση ελληνικής 
ιθαγένειας.

10. Με την αρ. πρ. 3981/30−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 10/11/2009 αίτηση της ομογενούς 
ΝΤΙΒΙΑΚΑ ΠΑΣΙΚΕ του ΚΕΝΤΡΟ για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

11. Με την αρ. πρ. 3983/30−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 10/11/2009 αίτηση της ομογενούς 
ΝΤΙΒΙΑΚΑ ΜΑΪΛΙΝΤΑ του ΜΑΡΚΟΥ για την απόκτηση 
ελληνικής ιθαγένειας.

12. Με την αρ. πρ. 3982/30−9−2010 απόφαση της Γενι−
κής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
γίνεται δεκτή η από 10/11/2009 αίτηση της ομογενούς 
ΝΤΙΒΙΑΚΑ ΡΕΝΤΙΝΕΛΑ του MONTI για την απόκτηση ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 

ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ 
    F 

     Αριθμ. 4135 (6)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυ−

νηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για 
την κυνηγετική περίοδο 2010−2011.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ.51/87 «Καθορισμός των Περι−

φερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λπ. της Περι−
φερειακής Ανάπτυξης».

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 2, 2 παρ.1 εδ.δ΄, 
5 παρ.3Β, 6 παρ.7 και 7 παρ.2 του Ν.2503/97 «Διοίκηση, 
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 1213/81 «Περί αναδιοργανώσεως 
των Δασικών Υπηρεσιών του Υπ. Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 94/93 «Καθορι−
σμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό 
και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού 
επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ.86/69 
«Περί Δασικού Κωδικός» όπως έχουν αντικατασταθεί και 
συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 και 57 
παρ. 2 του Ν. 2637/98

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 του Π.Δ.453/7−5−77 
«Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών περιοχών και των 
όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές»

7. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση Υπ. Γεωργίας 
(ΦΕΚ 1041 τ.Β΄/20−10−77) «Περί χαρακτηρισμού και ίδρυ−
σης Ε.Κ.Π. της Νήσου Σαπιέντζας».

8. Το αριθμ. 8119/26−10−2010 έγγραφο του Δασαρχείου 
Καλαμάτας με το οποίο υποβλήθηκε το πρόγραμμα 
κυνηγίου περιόδου 2010 − 2011 της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπι−
έντζας που συντάχθηκε από το Δασάρχη Καλαμάτας 
Σπύρο Κατσίποδα.

9. Τις αριθ. 17310/18−10−2007 και οικ. 7408/3843/8−3−2010 
αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελ/σου 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντο−
λή μας», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης 
Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνη−
γετική περίοδο 2010−2011 ως κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1°
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγε−
τική Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται:

1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου ήτοι Γενικής, Πε−
ριφερειακής, Τοπικής που να ισχύει και για τον Νομό 
Μεσσηνίας.

2. Η απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην 
Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 2°
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι 
στην Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός να υπο−
βάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:

1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα 
πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμ. Αστυν. 
Ταυτότητας, Αριθμ. Φορολογικού Μητρώου, Αριθμ. 
άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την ημερομηνία 
που επιθυμεί να κυνηγήσει.

2. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σε−
λίδα και τρέχουσα θεώρηση).

3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 3°
ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Το κυνήγι αρχίζει την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2010 και 
τελειώνει το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2010.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τετάρτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή και Σάββατο.

Το κυνήγι δύναται να αρχίζει μία (1) ώρα μετά την ανα−
τολή του ηλίου και τελειώνει στις 14:00 το μεσημέρι.

ΑΡΘΡΟ 4°
ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Η τιμή της Ειδικής Άδειας καθορίζεται ως εξής:
α) Για τους Μεσσήνιους κυνηγούς 25,00 €
β) Για τους λοιπούς Έλληνες κυνηγούς, τους υπηκόους 

χωρών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπη−
κόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην 
Ελλάδα πέραν της 15ετίας 40,00 €
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γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 80,00 €
2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

23%.
3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγίου.
4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός 

από τα τέλη της ειδικής άδειας οφείλουν να εφοδια−
σθούν με γενική άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το 
Δασαρχείο Καλαμάτας καταβάλλοντος τα αντίστοιχα 
τέλη όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθ−
μισης θεμάτων Θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΑΡΘΡΟ 5°
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Η διεξαγωγή του κυνηγίου θα γίνεται κατά ομάδες 
με την παρουσία εντεταλμένου οργάνου.

2. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως 
12 κυνηγοί χωρισμένοι σε δύο (2) ομάδες (3 έως 6 κυ−
νηγών).

3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην 
Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το 
Δασαρχείο σκάφος, όμως η δαπάνη μεταφοράς κάθε 
κυνηγού βαρύνει τον ίδιο. Το μίσθωμα του σκάφους για 
ένα πλήρες δρομολόγιο (μετάβαση, επιστροφή και πα−
ραμονή του σκάφους στο νησί) καθορίσθηκε σε εκατόν 
ογδόντα ευρώ (180 €) συν Φ.Π.Α. 11%, το οποίο μοιράζε−
ται ισόποσα σε κάθε κυνηγό.

4. Δεν εκδίδονται ειδικές άδειες όταν ο αριθμός 
των ενδιαφερομένων κυνηγών είναι μικρότερος από 
έξι (6).

ΑΡΘΡΟ 6°
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1. Οι ειδικές άδειες κυνηγίου εκδίδονται από το Δα−
σαρχείο Καλαμάτας (Στην Ε.Κ.Π. δεν εκδίδονται ειδικές 
άδειες κυνηγίου).

2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επομένη 
της έγκρισης του παρόντος Προγράμματος από τον 
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου. Οι εν−
διαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν και τηλεομοιοτυπικά να 
αποστείλουν την αίτηση τους. Οι αιτήσεις θα γίνονται 
δεκτές μέχρι και την:

Α) Πέμπτη 4 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
10−11−2010 έως 16−11−2010

Β) Πέμπτη 11 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
17−11−2010 έως 23−11−2010

Γ) Πέμπτη 18 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
24−11−2010 έως 30−11−2010

Δ) Πέμπτη 25 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
1−12−2010 έως 4−12−2010

Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 θα γίνεται κλήρωση 
των κυνηγών−ομάδων όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί 
κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρα κυνηγίου που 
έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα 
γραφεία του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη 
της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη παρουσία του Δασάρχη 
Καλαμάτας ή του αναπληρωτή του και οποιουδήποτε 
ενδιαφερόμενου κυνηγού. Δεν δύναται να πραγματο−
ποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που απαρτίζουν τις 
ομάδες μετά την κλήρωση.

3. Οι κυνηγοί ή αντιπρόσωποι αυτών πρέπει να πα−
ραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου. Τα 
χρήματα για την έκδοση της άδειας θήρας θα κατατί−
θεντο αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο στα Γραφεία 
του Δασαρχείου Καλαμάτας ή με ταχυδρομική επιτα−
γή (τηλεφωνική) προς το Δασαρχείο Καλαμάτας. Στις 
περιπτώσεις μη Μεσσήνιων κυνηγών η παραλαβή των 
αδειών μπορεί να γίνει και την ημέρα κυνηγίου τους 
στην Μεθώνη.

4. Σε περίπτωση που κυνηγός δεν παρουσιασθεί για 
κυνήγι την ημέρα που του έχει καθοριστεί, δεν δικαιού−
ται να χρησιμοποιήσει την άδεια της ημέρας αυτής, για 
άλλη ημέρα κυνηγίου και το τέλος που έχει καταβάλλει 
δεν επιστρέφεται.

5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω 
κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας επιστρέφονται στους κυ−
νηγούς τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει επι−
βαρυνόμενα με τα έξοδα αποστολής.

6. Για την έκδοση δεύτερης ειδικής άδειας κυνηγίου 
απαιτείται νέα αίτηση συνοδευόμενη μόνο από την αρ−
χική ειδική άδεια ή με απλή αναφορά στην προηγούμενη 
ειδική άδεια και με την καταβολή του καθορισμένου 
τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 7°
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ − ΣΚΥΛΙΑ)

1. Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα 
όπλο. Επιτρέπεται η χρήση επαναληπτικών όπλων (κα−
ραμπίνα) εφόσον μπορεί να δεχθεί γέμισμα μέχρι τρία 
φυσίγγια.

2. Για το κυνήγι θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
και μόνο μονόβολα φυσίγγια.

3. Στο κυνήγι απαγορεύονται τα σκυλιά.

ΑΡΘΡΟ 8°
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Η αποβίβαση και επιβίβαση των ομάδων κυνηγών 
γίνεται μόνο στις θέσεις «Άμμος» και «Μαγαζάκια».

2. Δεν διεξάγεται κυνήγι στην περιοχή που οριοθετεί−
ται από την νοητή ευθεία από τον μόλο και την υδατο−
δεξαμενή στη θέση «Λαιμός» και νότια αυτής.

3. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του 
εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευ−
νοϊκές καιρικές συνθήκες.

4. Οι ομάδες κυνηγών συνοδεύονται πάντοτε από 
τα εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετι−
κής Περιοχής, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να 
υπακούουν. Οι κυνηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα πρόληψης κάθε μορφής ατυχημάτων 
και ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς των κυνηγετικών 
τους όπλων. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για 
τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του 
κυνηγίου. Κατά την διάρκεια του κυνηγίου οι κυνηγοί 
υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους 
ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλει−
όμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά 
προς αποφυγή ατυχημάτων.

5. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του κυνη−
γίου οι υπεύθυνοι της Ε.Κ.Π. μπορούν να συγκροτούν 
σε ομάδες τους μεμονωμένους κυνηγούς (ντόπιους ή 
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μη) ή να εντάσσουν μεμονωμένους κυνηγούς σε άλλη 
ομάδα, εφόσον γίνονται δεκτοί.

6. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κυνηγών από την 
ομάδα τους και γενικά από την περιοχή που έχει καθο−
ριστεί να κυνηγήσουν. Απρόσεκτοι κυνηγοί, επικίνδυνοι 
για την ασφάλεια συναδέλφων των ή των εργαζομένων 
της Ε.Κ.Π. και γενικά κυνηγοί που δεν υπακούουν στις 
υποδείξεις των οργάνων της Ε.Κ.Π., απομακρύνονται 
από την Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη 
διατύπωση ή αποζημίωση.

7. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και κοντά 
στις ταΐστρες και ποτίστρες.

8. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρί−
ση του εντεταλμένου οργάνου που παρακολουθεί το 
κυνήγι, το θήραμα και δεν το συλλαμβάνει καταβάλει 
την προβλεπόμενη για το θήραμα αξία.

9. Απαγορεύεται η διαλογή των θηραμάτων. Όσοι δεν 
συλλέγουν τα θηράματα που θήρευσαν υποχρεούνται 
στην καταβολή της αξίας αυτών και στερούνται του 
δικαιώματος εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Πε−
ριοχή.

10. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχω−
τών θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα 
νοούνται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και το 
αγριοκάτσικο των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυ−
ματισμού ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηρά−
ματος ο υπαίτιος επιβαρύνεται με πρόστιμο 300,00 € 
συν την αξία του θηράματος καθώς επίσης στερείται 
ειδικής αδείας εισόδου για την τρέχουσα κυνηγετική 
περίοδο.

11. Απαγορεύεται η θήρα οποιουδήποτε θηράματος 
εκτός αυτού για το οποίο έχει εκδοθεί η Ειδική Άδεια 
Θήρας. Σε περίπτωση που φονευθεί θήραμα του οποίου 
το κυνήγι απαγορεύεται σύμφωνα με την ειδική άδεια 
θήρας και το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου της Ε.Κ.Π. 
ή φονευθεί θήραμα σε περιοχή που απαγορεύεται το 
κυνήγι η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Στην 
περίπτωση αυτή οι παραβάτες καταβάλουν την αξία 
του θηράματος, διώκονται ποινικά με τις διατάξεις περί 
θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου 
(άρθρο 287 παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969). Τα θηράματα και τα 
μέσα κυνηγίου κατάσχονται. Τα κατασχεμένα θηράματα 
εκποιούνται. Τα τρόπαια από τα κατασχεμένα αρσενικά 
θηράματα παραμένουν στην διάθεση της Ε.Κ.Π. και της 
Υπηρεσίας.

12. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση 
κρίνει αυτό αναγκαίο το εντεταλμένο για την διεξαγωγή 
του κυνηγίου όργανο.

ΑΡΘΡΟ 9° 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ − ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ύστερα από εισήγηση του Δασαρχείου 
Καλαμάτας είναι δυνατόν να τροποποιηθεί ή να διακο−
πεί το Πρόγραμμα Θήρας.

ΑΡΘΡΟ 10°
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ − ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές 
αυτών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Είδος 
θηράμα−

τος 
(1)

Συνο−
λικός 

Αριθμός 
Κυν. Πε−
ριόδου 

(2)

Επιτρε−
πόμενος 
Αριθμός 

κατά 
Ομάδα/ 
Άτομο 

(3)

Κυνηγοί 
Νομού 

(4)

Άλλοι 
κυνηγοί 

(5)

Αλλο−
δαποί 

κυνηγοί 
(6)

Αγριοπρό−
βατο

Θηλυκά: 
40

2 ανά 
κυνηγό 140,00 € 180,00 € 300,00 €

Αγριοπρό−
βατο

Αρσενι−
κά: 30

1 ανά 
κυνηγό 170,00 € 210,00 € 330,00 €

Αγριοκά−
τσικο

Αρσενι−
κά: 20

1 ανά 
κυνηγό 250,00 €320,00 €400,00 €

Σε περίπτωση που θηρευτεί: α) Αγριοπρόβατο με μή−
κος κεράτου μεγαλύτερο των 45 εκατοστών (εξωτερική 
πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε 
εκατοστό άνω των 45 με 5 € και β) αγριοκάτσικο με μή−
κος κεράτου μεγαλύτερο των 65 εκατοστών (εξωτερική 
πλευρά) η τιμή του θηράματος επιβαρύνεται για κάθε 
εκατοστό άνω των 65 με 10 €. 

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 11%.

ΑΡΘΡΟ 11° 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

1. Μετά την λήξη του κυνηγίου το εντεταλμένο όρ−
γανο της Ε.Κ.Π. θα εκδώσει Τιμολόγιο Πώλησης της 
Υπηρεσίας και θα εισπραχθεί η αξία των θηραμάτων. Το 
απόκομμα που θα δίνεται στον κυνηγό αποτελεί νόμιμο 
τίτλο κατοχής των θηραμάτων που αναγράφονται σε 
αυτή, για την μεταφορά, κ.λπ. αυτών.

2. Στο κυνήγι του Αγριοκάτσικου (Κρι−Κρι) όταν η ομά−
δα αποτελείται από Μεσσήνιους κυνηγούς και λοιπούς 
Έλληνες κυνηγούς, ή κυνηγούς υπηκόους χώρων − μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε η τιμή του φονευθέντος 
θηράματος καθορίζεται από την τιμή που αναγράφεται 
στη στήλη (5) του ανωτέρω πίνακα. Αν η ομάδα έχει 
αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών εκτός Ε.Ε 
τότε η τιμή καθορίζεται από τη στήλη (6) του πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 12° 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ − ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η αναχώρηση των κυνηγών από το λιμάνι της Μεθώ−
νης θα γίνεται στις 7:45 − 8:00 και η επιστροφή από την 
Σαπιέντζα στις 14:30 − 15:00.

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΥΝΗΓΩΝ − ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Π.

1. Απαγορεύεται η είσοδος και παραμονή στην Ε.Κ.Π. 
οποιουδήποτε άνευ αδείας της Δασικής Αρχής.

2. Την Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέντζας μπορούν να επισκέπτο−
νται για λόγους επισιημονικούς, ψυχαγωγίας, μαθήσεως 
και γνωριμίας της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενι−
κά του οικοσυστήματος της όσοι επιθυμούν ύστερα από 
άδεια του Δασαρχείου Καλαμάτας εκτός των ημερών 
κυνηγίου. Ο τρόπος, ο χρόνος, η συμπεριφορά και οι 
λοιπές υποχρεώσεις εντός της Ε.Κ.Π. θα καθορίζονται 
με τη σχετική άδεια.

3. Κατά την διεξαγωγή του κυνηγίου επιτρέπεται η 
είσοδος στην Ε.Κ.Π. Ν. Σαπιέντζας συνοδών των κυ−
νηγών μόνο εφόσον το επιτρέπει ο μέγιστος αριθμός 
επιβαινόντων του σκάφους οι οποίοι θα είναι ηλικίας 
μεγαλύτερης των δεκαοκτώ (18) ετών, δεν θα φέρουν 
όπλο, δεν θα συνοδεύουν σκύλο και υποχρεούνται κατά 
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την διάρκεια του κυνηγίου να φέρουν στον κορμό του 
σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ−
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε 
οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων.

Το τέλος εισόδου κάθε συνοδού κυνηγών ορίζεται σε 
10,00 € (συν Φ.Π.Α. 23%).

4. Οι συνοδοί κυνηγών − επισκέπτες στην Ε.Κ.Π. πρέπει 
να προσέχουν για την ασφάλεια τους και την πρόληψη 
ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη 
τους. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατύ−
χημα που θα συμβεί κατά την διάρκεια της παραμονής 
τους στην Ε.Κ.Π. Ακόμη οφείλουν να προστατεύουν τα 
θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν 
πρόγραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης 
θήρας, ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις.

2. Οι παραβάτες των διατάξεων περί θήρας και της 
παρούσας ρυθμιστικής − απαγορευτικής διάταξης διώ−
κονται ποινικά.

3. Η κατοχή της ειδικής άδειας θήρας σημαίνει την 
ανεπιφύλαχτη αποδοχή και εφαρμογή των όσων ανα−
φέρονται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλαμάτα, 2 Νοεμβρίου 2010 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Ο Διευθυντής Δασών
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΟΛΙΤΗΣ

    F

(7) 
 Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΠΟΣΤΟ−
ΛΟΥ και της ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ.

  Με την αριθμ. 5767/26−10−2010 απόφαση του Νομάρχη 
Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΑΝΤΩ−
ΝΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κάτοικος Αρτέμιδος, οδός Αγνώ−
στων Ηρώων 2, ΤΚ 19016, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΑΡΡΑ  
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