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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 18264/230
(1)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμενης Κυ−
νηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Μεθώνης για
την κυνηγετική περίοδο 2012−2013.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) άρθρο 280 παρ. 21, 22
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 «Οργανισμός Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου».
3. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ15646/1521/1.3.2011 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος
υπογραφής κ.λ.π.» (ΦΕΚ 491/B΄/31.3.2011).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ. 86/
1969 «Περί Δασικού Κώδικος» όπως έχουν αντικαταστα−
θεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975
και 57 παρ. 2 του Ν. 2637/1998.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3 του Π.Δ. 453/1977
«Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών περιοχών και των
όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας σ’ αυτές».
6. Την υπ’ αριθμ. 235228/5821/1977 απόφαση Υπ. Γεωρ−
γίας (ΦΕΚ 1041/Β΄/20.10.1977) «Περί χαρακτηρισμού και
ίδρυσης Ε.Κ.Π. της Νήσου Σαπιέντζας».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. κ, εδάφιο α΄ Π.Δ. 332/
1983 (ΦΕΚ Α΄ 119).
8. Το υπ’ αριθμ. 6959/1.10.2012 έγγραφο του Δασαρχεί−
ου Καλαμάτας με το οποίο υποβλήθηκε το πρόγραμμα
κυνηγίου περιόδου 2012−2013 της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπιέ−
ντζας που συντάχθηκε από το Δασάρχη Καλαμάτας
Σπύρο Κατσίποδα, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης
Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνη−
γετική περίοδο 2012−2013 ως κατωτέρω:
Άρθρο 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.
Άρθρο 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:
α. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνο−
μα πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό
Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού
Μητρώου, Αριθμό και είδος άδειας κυνηγίου) και την
ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει.
β. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σε−
λίδα και τρέχουσα θεώρηση).
γ. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3
ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Το κυνήγι αρχίζει την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2012 και
τελειώνει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται κάθε: Τετάρτη, Πέμπτη,
Παρασκευή και Σάββατο. Το κυνήγι δύναται να αρχίζει
μία (1) ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και τελειώνει
στις 14:00 το μεσημέρι.
Άρθρο 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 €
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 κυνη−
γιού.
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 τα οποία διαμορφώ−
νονται ως εξής: α) μέχρι 15 ημέρες: 60,00 € και β) μέχρι
2 μήνες: 120,00 €. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση
ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να καλύπτει τον κυνη−
γό σε περίπτωση κυνηγετικού ατυχήματος στη χώρα
μας.
Άρθρο 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
δώδεκα (12) κυνηγοί χωρισμένοι σε τρεις (3) ομάδες (2
έως 5 κυνηγών).
3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην
Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το
Δασαρχείο σκάφος και η δαπάνη μεταφοράς κάθε κυ−
νηγού βαρύνει τον ίδιο.
Άρθρο 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. Οι ενδια−
φερόμενοι κυνηγοί μπορούν και τηλεομοιοτυπικά να
αποστείλουν την αίτηση τους. Οι αιτήσεις θα γίνονται
δεκτές μέχρι και την:
Α) Πέμπτη 25 Οκτωβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από
1.11.2012 έως 6.11.2012.
Β) Πέμπτη 1 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από
7.11.2012 έως 13.11.2012.
Γ) Πέμπτη 8 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από
14.11.2012 έως 20.11.2012.

Δ) Πέμπτη 15 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από
21.11.2012 έως 27.11.2012.
Ε) Πέμπτη 22 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από
28.11.2012 έως 4.12.2012.
Ζ) Πέμπτη 29 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από
5.12.2012 έως 8.12.2012.
Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των κυ−
νηγών − ομάδων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα
με τις ημέρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν.
Κυνηγοί −ομάδα κυνηγών συνολικού αριθμού μέχρι 6
ατόμων που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να κυνηγή−
σουν στην Ε.Κ.Π. για τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυ−
νηγίου προτάσσονται των υπολοίπων. Σε περίπτωση
περισσοτέρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται
κλήρωση των κυνηγών − ομάδων όπως αυτές έχουν
συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών και ημέρα
κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κυνη−
γήσουν, 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 πραγματοποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που
απαρτίζουν τις ομάδες μετά την κλήρωση.
3. Οι κυνηγοί ή αντιπρόσωποι αυτών πρέπει να παρα−
λαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου.
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 δύναται να διεξαχθεί κυνήγι
από όσους επιθυμούν και κατά τις ημέρες Δευτέρα και
Τρίτη. Σε όσους κυνηγούς δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν
επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλ−
λει επιβαρυνόμενα 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.
Άρθρο 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.
Άρθρο 8
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του
εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευ−
νοϊκές καιρικές συνθήκες.
2. 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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν τραυ−
ματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του κυνηγίου.
Κατά την διάρκεια του κυνηγίου οι κυνηγοί υποχρεού−
νται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα
φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης
απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς
αποφυγή ατυχημάτων.
3. Για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή του κυνηγίου
οι υπεύθυνοι της Ε.Κ.Π. μπορούν να συγκροτούν σε ομά−
δες τους μεμονωμένους κυνηγούς (ντόπιους ή μη) ή να
εντάσσουν μεμονωμένους κυνηγούς σε ομάδα.
4. 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.
5. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και κοντά
στις ταΐστρες και ποτίστρες.
6. 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.
7. 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
Περιοχή.
8. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών
θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα νοού−
νται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και το αγριο−
κάτσικο των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυματισμού
Είδος
θηράματος (1)

Συνολικός
Αριθμός Κυν.
Περιόδου (2)
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ή φόνου μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος ο υπαί−
τιος επιβαρύνεται με πρόστιμο 300,00 € συν την αξία
του θηράματος καθώς επίσης στερείται ειδικής αδείας
εισόδου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
9. 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.
10. Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση
κρίνει αυτό αναγκαίο το εντεταλμένο για την διεξαγωγή
του κυνηγίου όργανο.
Άρθρο 9
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ − ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας ύστερα
από εισήγηση του Δασαρχείου Καλαμάτας είναι δυ−
νατόν να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα
Θήρας.
Άρθρο 10
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ −
ΤΙΜΕΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ
Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές
αυτών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:

Επιτρεπόμενος
Αριθμός κατά
άτομο (3)

Κυνηγοί Νομού
(4)

Άλλοι Κυνηγοί
(5)

Αλλοδαποί Κυνηγοί
(6)

Αγριοπρόβατο

Θηλυκά: 20

1 ανά κυνηγό

140,00 €

180,00 €

300,00 €

Αγριοπρόβατο

Αρσενικά: 30

1 ανά κυνηγό

170,00 €

210,00 €

330,00 €

Αγριοκάτσικο

Αρσενικά: 30

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 Φ.Π.Α. 13%.
Άρθρο 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. Όταν θηρευτεί αγριοκάτσικο (ΚΡΙ−ΚΡΙ) και η ομάδα
αποτελείται από Μεσσήνιους και λοιπούς Έλληνες κυ−
νηγούς, ή κυνηγούς υπηκόους χωρών − μελών της Ευρω−

παϊκής 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.
Άρθρο 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.
Άρθρο 13
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 επιστημονικούς, ψυχαγωγίας, μαθήσεως
και γνωριμίας της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενι−
κά του οικοσυστήματος της όσοι επιθυμούν ύστερα από
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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
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 ασφάλειά 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.

6. Τη υπ’ αριθμ. 48397/2012 αίτηση−αναγγελία της εν−
διαφερόμενης.
7. Την υπ’ αριθμ. 48397 βεβαίωση Δημάρχου Νέας
Σμύρνης, ότι η Μουσική Σχολή «Ευμέλεια» Γεωργίας −
Τζίνας Φωτεινοπούλου πληροί όλες τις νόμιμες προϋ−
ποθέσεις λειτουργίας.
8. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΔΑΜΤΕ/ΔΕΕΜΠΚ/100168/
7646/3442 πρακτικό διενέργειας ελέγχου από την Επι−
τροπή Ελέγχου καταλληλότητας Μουσικών Εκπαιδευ−
τηρίων.
9. Την υπ’ αριθμ. Υ.ΠΟ.ΟΤ/ΔΙΜΣ/77658/2010 απόφαση
του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ 1530) περί ιδρύσεως
και άδειας λειτουργίας της Μουσικής Σχολής «Ευμέλεια»
Γεωργίας − Τζίνας Φωτεινοπούλου.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταστέγαση της Μουσικής Σχολής
«Ευμέλεια» Γεωργίας − Τζίνας Φωτεινοπούλου από την
οδό Αιγαίου 28 Ν. Σμύρνη στην οδό Τανταλίδη 2 και
Αιγαίου Ν. Σμύρνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 14
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Νέα Σμύρνη, 3 Οκτωβρίου 2012

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 Οκτωβρίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 48536
(2)
Άδεια μεταστέγασης μουσικής σχολής «ΕΥΜΕΛΕΙΑ»
ΓΕΩΡΓΙΑΣ − ΤΖΙΝΑΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων
του Δημάρχου.
2. Τις διατάξεις του Ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεων θε−
μάτων αφορόντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 90).
3. Το άρθρο 75 παρ. Ι τομέας στ΄ αριθμ. 28 του Ν. 3463/
2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 94 παρ. 4 του Ν. 3852/
2010 περί πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων.
4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 16/1996 «περί ιδρύσεως ιδιω−
τικών μουσικών σχολών» (ΦΕΚ Α΄ 7).
5. Την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 για την
κατάργηση περιορισμών στην πρόσβαση και την άσκηση
επαγγελμάτων.

Ο Δήμαρχος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 13 Θέμα 3ο/2012
(3)
Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών
όλων των βαθμίδων έως τη δημοσίευση του Οργα−
νισμού του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
(Συνεδρία 27 Αυγούστου 2012)
Αφού έλαβε υπόψη:
α) τις διατάξεις των άρθρων 5, 19 και 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό−
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195/6.9.2011) και τις σχε−
τικές τροποποιήσεις του Ν. 4076/2012 «Ρυθμίσεις θε−
μάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 159/10.8.2012),
β) το γεγονός ότι ο προβλεπόμενος στο άρθρο 5 του
Ν. 4009/2011 Οργανισμός και Κανονισμός του Ιδρύματός
μας μέχρι σήμερα δεν έχουν καταρτισθεί και δεν μπορεί
να εφαρμοσθεί η διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του
Ν. 4009/2011, σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής και
εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας,
συμπεριλαμβανομένων των λεκτόρων, για τις οποίες
εκδίδεται προκήρυξη μετά τη δημοσίευση του άνω νό−
μου ή υποβάλλεται αίτηση από το ενδιαφερόμενο για
εξέλιξη μέλος ΔΕΠ μετά την 1.7.2011,
γ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4009/2011,
σχετικά με τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης καθηγη−
τών οποιασδήποτε βαθμίδος, συμπεριλαμβανομένων των
λεκτόρων, μετά την 1.7.2011 και μέχρι την κατάρτιση του
Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύμα−
τός μας, το κενό του νόμου, το οποίον υφίσταται εκ του

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λόγου αυτού για τα θέματα που προβλέπεται να ρυθμι−
στούν από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό,
αντιμετωπίζεται με την προσωρινή ρύθμιση αυτών από
την παρούσα απόφαση της Συγκλήτου, ιδίως δε:
1. Τα Τμήματα θα αποστέλλουν τις προκηρύξεις των
μελών ΔΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου αυτό
να προβεί στις νόμιμες ενέργειες.
2. Εφόσον η προκήρυξη εγκρίνεται από το Υπουργείο, η
διαδικασία πλήρωσης της θέσης (επιλογής και διορισμού)
προχωρεί ομαλώς με αναλογική εφαρμογή του προϊσχύ−
οντος του Ν. 4009/2011 καθεστώτος (δηλαδή των σχε−
τικών διατάξεων των Ν. 1268/1982, 2083/1992, 3549/2007
κ.λπ., όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου),
δεδομένου ότι ο Οργανισμός και Κανονισμός του Ιδρύ−
ματος μας δεν έχουν ακόμη καταρτισθεί.
3. Η αίτηση των Επίκουρων με θητεία Καθηγητών
για ανανέωση της θητείας τους ή μονιμοποίηση στη
βαθμίδα τους υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση της
Σχολής, η οποία αποφασίζει την κίνηση της διαδικασίας
ανανέωσης της θητείας ή μονιμοποίησης και προχωρεί
απευθείας, χωρίς προηγούμενη προκήρυξη, στη συγκρό−
τηση επιτροπής κρίσης με βάση την παρ. 2 της παρού−
σας, ήτοι με αναλογική εφαρμογή του προϊσχύοντος
του Ν. 4009/2011 καθεστώτος (δηλαδή των σχετικών
διατάξεων των Ν. 1268/1982, 2083/1992, 3549/2007 κ.λπ.,
όπως ίσχυαν μέχρι τη δημοσίευση του νέου νόμου).
4. Η παρούσα εφαρμόζεται για όλες τις διαδικασίες
επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών οποιασδήποτε βαθ−
μίδος, συμπεριλαμβανομένων των λεκτόρων, για τις
οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη μετά την 6.9.2011 ή έχει
υποβληθεί αίτηση από τον ενδιαφερόμενο για εξέλιξη
μετά την 1.7.2011, και ισχύει μέχρι την δημοσίευση του
Οργανισμού και Κανονισμού του Ιδρύματός μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΣΙΜΟΣ Ε. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Πράξ. 509/1/10
(4)
Μεταφορά εννέα (9) θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π., που διατέθηκαν
στο Πανεπιστήμιο, τέσσερις (4) για το έτος 2011 και
πέντε (5) για το έτος 2012.
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ΦΕΚ Β΄ 1844/2009, όπου δημοσιεύθηκε η από
23.7.2009 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουρ−
γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του
Ν. 3549/2007 (ΦΕΚ Α΄ 69).
3. Τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 14 του
Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78).
4. Την διάταξη του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄ 195).
5. Τις προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημά−
των του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών, όπως αυτές διατυπώθηκαν προφορικά
από τους οικείους Προέδρους τους κατά την υπ’ αριθμ.
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17/26.4.2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
6. Την υπ’ αριθμ. 17/26.4.2012 απόφαση (θέμα 5°) της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών, σχετικά με την κατανομή
των θέσεων Ε.Ε.ΔΙ.Π. ετών 2011 και 2012 στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου μας.
7. Την υπ’ αριθμ. 3/18.9.2012 απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομι−
κών και Κοινωνικών Επιστημών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταφέρουμε τις εννέα (9) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π., που δια−
τέθηκαν στο Πανεπιστήμιό μας για τα έτη 2011 και 2012
[τέσσερις (4) θέσεις για το έτος 2011 και πέντε (5) θέσεις
για το έτος 2012], στα πλαίσια της Προγραμματικής
Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Παιδείας Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
από το Α.Ε.Ι. στα παρακάτω Τμήματα του Ιδρύματός
μας, ως εξής:
α. Τέσσερις (4) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. έτους 2011:
− Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Μία (1) θέση
− Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής
Μία (1) θέση
− Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής
Μία (1) θέση
− Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών
και Κοινωνικής Πολιτικής
Μία (1) θέση
β. Πέντε (5) θέσεις Ε.Ε.ΔΙ.Π. έτους 2012:
− Τμήμα Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Μία (1) θέση
− Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μία (1) θέση
− Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής
Μία (1) θέση
− Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών
Μία (1) θέση
− Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης
Μία (1) θέση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F
Αριθμ. Πράξης 508/1/10
Μεταφορά είκοσι δύο (22) θέσεων Ε.Τ.Ε.Π., που διατέ−
θηκαν στο Πανεπιστήμιο, δέκα (10) για το έτος 2011
και δώδεκα (12) για το έτος 2012.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ΦΕΚ Β΄ 1844/2009, όπου δημοσιεύθηκε η από
23.7.2009 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Υπουρ−
γού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 3549/
2007 (ΦΕΚ Α΄ 69).
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3. Τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 14 του Ν. 2817/
2000 (ΦΕΚ Α΄ 78).
4. Την διάταξη του άρθρου 80 παρ. 22α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α΄ 195).
5. Τις προτάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημά−
των του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοι−
νωνικών Επιστημών, όπως αυτές διατυπώθηκαν προφορικά
από τους οικείους Προέδρους τους κατά την υπ’ αριθμ.
17/26.4.2012 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
6. Την υπ’ αριθμ. 17/26.4.2012 απόφαση (θέμα 6°) της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών, σχετικά με την κατανομή
των θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. ετών 2011 και 2012 στα Τμήματα
του Πανεπιστημίου μας.
7. Την υπ’ αριθμ. 3/18.9.2012 απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομι−
κών και Κοινωνικών Επιστημών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταφέρουμε τις είκοσι δύο (22) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., που
διατέθηκαν στο Πανεπιστήμιό μας για τα έτη 2011 και
2012 [δέκα (10) θέσεις για το έτος 2011 και δώδεκα (12)
θέσεις για το έτος 2012], στα πλαίσια της Προγραμματι−
κής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
από το Α.Ε.Ι. στα παρακάτω Τμήματα του Ιδρύματός
μας, ως εξής:
α. Δέκα (10) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. έτους 2011:
− Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δύο (2) θέσεις
−Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δύο (2) θέσεις
− Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις
− Τμήμα Μουσικής Επιστήμης
και Τέχνης
Μία (1) θέση
− Τμήμα Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών
Μία (1) θέση
− Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών
Μία (1) θέση
− Τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας
Μία (1) θέση
β. Δώδεκα (12) θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. έτους 2012:
− Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Α.Ε.Ι.) Μία (1) θέση
− Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Δύο (2) θέσεις
− Τμήμα Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Δύο (2) θέσεις
− Τμήμα Διεθνών
και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Μία (1) θέση
− Τμήμα Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής
Μία (1) θέση
− Τμήμα Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής
Δύο (2) θέσεις
− Τμήμα Εκπαιδευτικής
και Κοινωνικής Πολιτικής
Μία (1) θέση
− Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών
και Ανατολικών Σπουδών
Μία (1) θέση
− Τμήμα Μάρκετινγκ
και Διοίκησης Λειτουργιών
Μία (1) θέση

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2012
Ο Πρύτανης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
F
(6)
* Μεταφορά θέσεων στο
Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς.
Α. Με την υπ’ αριθμ. 6173/1.8.2012 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του
Ν. 4024/2011, του άρθρου 67 του Ν. 3528/07 και ύστε−
ρα από την υπ’ αριθμ. 10/28.3.2012 σύμφωνη γνώμη του
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσο−
κομείου Καστοριάς, μετατίθεται η Βλαχάβα Αναστασία
του Ευάγγελου, υπάλληλος του Κέντρου Φυσικής και
Ιατρικής Αποκατάστασης του Γ.Ν. Καστοριάς, από την
θέση που κατέχει του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριό−
τητας (ειδικότητας Σιδερώτριας) με βαθμό ΣΤ΄, σε θέση
του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (ειδικότητας
Σιδερώτριας) στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με ταυ−
τόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει.
Β. Με την υπ’ αριθμ. 6175/1.8.2012 απόφαση του Διοικη−
τή του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ.5 του
Ν. 4024/11, του άρθρου 67 του Ν. 3528/07 και ύστερα από
την υπ’ αριθμ. 11/28.3.2012 σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσι−
ακού Συμβουλίου Υπαλλήλων του Γενικού Νοσοκομείου
Καστοριάς, μετατίθεται η Σπύρου Ελισάβετ του Μιχα−
ήλ, υπάλληλος του Κέντρου Υγείας Άργους Ορεστικού
αρμοδιότητας του Γ.Ν. Καστοριάς, από την θέση που
κατέχει του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με
βαθμό Ε΄, σε θέση του κλάδου ΔΕ Διοικητικού − Λογιστι−
κού στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης που κατέχει.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 1000/Γ΄/19.9.2012.
Ο Διοικητής
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΙΛΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.88462/13.9.2012 απόφαση
του Υπουργού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2577/
Β΄/24.9.2012, με περιεχόμενο τη σύσταση Πειθαρχικού
Συμβουλίου για το Υπουργείο Υγείας και τους φορείς
που υπάγονται σε αυτό, γίνεται η παρακάτω διόρθωση
σφάλματος:
Στον συνημμένο Πίνακα Εποπτευομένων Νομικών
Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, στο υπ’ αριθμ. 2
στοιχείο, στην 3η Υ.ΠΕ., το υπ’ αριθμ. 8 στοιχείο διορ−
θώνεται:
από το εσφαλμένο: «8. Γ. Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπα−
νικολάου»,
στο ορθό: «8. Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου»
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης».
(Από το Υπουργείο Υγείας)
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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
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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027911510120008*

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

