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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 69976 (1)
    Άρση καταλληλότητας της Χειρουργικής Κλινικής και 

του Μικροβιολογικού και Ακτινοδιαγνωστικού Εργα−
στηρίου του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας για 
χορήγηση ειδικότητας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3366/1955 «Περί ειδικοτήτων» 

(ΦΕΚ Α΄ 258),
β. του άρθρου 3 του Ν. 1278/1982 «Για σύσταση Κε−

ντρικού Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 105), όπως επανα−
φέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 34),

γ. του άρθρου 31 του Ν. 1397/1983 «Εθνικό σύστημα 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄ 143) όπως συμπληρώθηκε με τις διατά−
ξεις του άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη 
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, 
οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για 
το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 165),

δ. του άρθρου 49 του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και 
λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας υγείας και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 
50 του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα 
υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 31),

ε. του Π.Δ 95/2000 « Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας και Πρόνοιας » (ΦΕΚ Α΄ 76),

στ. 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 Α΄ 98) και 
το γεγονός, ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
απόφασης αυτής δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.
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2. Το με αρ. πρωτ. Φ. 420/1/160305 Σ.49/24−1−2014 έγ−
γραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

3. Την αριθμ. 17 της 246ης Ολομ./25−6−2014/4−7−2014 
απόφαση της Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ, αποφασίζουμε:

Κυρώνεται η ανωτέρω (3) απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ με 
την οποία γίνεται αποδεκτή η άρση καταλληλότητας 
της Χειρουργικής Κλινικής και του Μικροβιολογικού και 
Ακτινοδιαγνωστικού Εργαστηρίου του Ναυτικού Νοσο−
κομείου Σαλαμίνας για χορήγηση ειδικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 11 Αυγούστου 2014

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

F
      Αριθμ. 1551/103318 (2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 

313643/11−08−2009 (ΦΕΚ 1739 Β΄) «Έγκριση του φο−
ρέα “ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.” ως Οργανισμού Ελέγχου και Πι−
στοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας» όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει για επέκταση του πε−
δίου δραστηριότητας του Οργανισμού στα ζώα υδα−
τοκαλλιέργειας και φύκια.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.992/1979 «Περί 

οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις 
τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών 
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

2. Την αριθμ. 245090/31.01.2006 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματι−
κών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του 
Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής 
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα 
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 157).

3. α) τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιολογική παρα−
γωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» του 
Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2007, (L 189), όπως κάθε 
φορά ισχύει και ιδίως τα άρθρα 27 και 39.

β) τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής «σχετικά 
με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη 
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογι−
κών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παρα−
γωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων».

4. Τον κανονισμό αρ. 882/04 του Ευρωπαϊκού κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου «για τη διενέργεια επίσημων 
ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για 
την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων».

4. Τη με αριθμ. πρωτ. 16131/17−12−12 αίτηση του Φορέα 
Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.» προς τον ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ με 
συνημμένο φάκελο σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής 
υπουργικής απόφασης αριθμ. 245090/31−01−2006 (Β΄ 157).

5. Το αρ. 11704/16−05−2014 (αρ. 840/65774/20−05−2014 
εισερχομένου εγγράφου στο ΥπΑΑ&Τ) έγγραφο του 
ΕΛΓΟ−ΔΗΜΗΤΡΑ με θέμα «Διαβίβαση τη Αιτιολογημένης 
γνώμης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. για την επέκταση της δρα−
στηριότητας του ΟΕ&Π ΒΙΟΕΛΛΑΣ στην πιστοποίηση 
παραγωγής ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών».

6. Τα συμπληρωματικά στοιχεία που υπέβαλε η εν 
λόγω εταιρεία στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας με τα 
αρ. 1406060022/06−06−2014 (αρ. εισερχ. 1056/75193/
10−06−2014) και 1406260011/26−06−2014 (αρ. εισερχ. 1212/ 
83436/26−06−2014) έγγραφα του, τα οποία ζητήθηκαν 
από την υπηρεσία μας με τα αρ. 840/65774/27−05−2014 
και 1056/75193/17−06−2014 έγγραφα μας.

7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπουργική απόφαση αριθ. 313643/
11−08−2009 (ΦΕΚ 1739 Β΄) «Έγκριση του φορέα «ΒΙΟΕΛ−
ΛΑΣ Α.Ε.» ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας»:

Προσθέτουμε παράγραφο ως ακολούθως:
«Αναθέτουμε στον ανωτέρω φορέα καθήκοντα ελέγ−

χου των συμβαλλόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, στα 
πλαίσια του καθεστώτος του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 834/07 του 
Συμβουλίου και της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 
245090/31−01−2006 και για τα πεδία στα οποία διαθέτει 
διαπίστευση από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 
45011 συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου των ζώων 
υδατοκαλλιέργειας και φύκια»

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 313643/11−08−2009 
(ΦΕΚ 1739 Β΄) υπουργική απόφαση.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

F
     Αριθμ. 2760/152557 (3)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνη−

γετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής πε−
ριόδου 2014−2015.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκε−

ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στ. Ελλάδας». (ΦΕΚ 
231/τ.Α΄/2010).

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ. 86/1969 
«Περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί 
αντίστοιχα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/1975.

3. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/1977 «περί 
ελεγχόμενων Κυνηγετικών περιοχών και των όρων και 
προϋποθέσεων ασκήσεως θήρας σ’ αυτές».

4. Τις αριθμ. 103803/3872/22−7−2002 και 101729/2252/
10−5−2004 δ/γές του Υπ. Αγροτικής Ανάπτ. και Τροφίμων 
«Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π στο νησί Αταλαντονήσι».
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5. Την αριθμ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. στο 
νησί Αταλαντονήσι».

6. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση της 
Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
κ.λπ.» (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 
αρ. οικ. 22165/229727/19−11−2013 ομοία (ΦΕΚ 3037/Β΄/2013).

7. Την αριθμ. 112013/2080/28−07−2014 (ΦΕΚ Β΄/2152/
06−08−2014) απόφαση Αν. Υπουργού Οικονομικών και 
Αν. Υπουργού Π.Ε & Κ.Α., «Καθορισμός τελών αδειών 
κυνηγίου,για το κυνηγετικό έτος 2014−2015». 

8. Την αριθμ. 112022/2168/5−8−2014 (ΦΕΚ B΄/2154/
06−08−2014) απόφαση με εντολή Αν. Υπουργού Περιβάλ−
λοντος – Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, «Ρυθμίσεις 
Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 2014− 2015».

9. Το πρόγραμμα Κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου, 
όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από το Δασαρχείο 
Αταλάντης ,με την αριθμ. 2547/148039/30−07−2014 ανα−
φορά του.

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την 
απόφαση αυτή, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγε−
τικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 

2014−2015 ως ακολούθως: 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Αταλα−

ντονήσου κυνηγετικής περιόδου 2014−2015

Άρθρο 1:

Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην 
κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται :

1.1. Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Πε−
ριφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό 
Φθιώτιδας.

1.2. Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην 
Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.

Άρθρο 2:

Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ει−
δική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Ατα−
λάντης:

2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, 
το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, 
ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας 
κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η 
δασική αρχή που την εξέδωσε.

β) Την άδεια θήρας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δ/
ξεις του αρθρ. 262 του Ν.Δ. 86/1969 ή υπεύθυνη Δήλωση 
του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται 
η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την 
εξέδωσε.

2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών 
θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:

2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκό−
ους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 
υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας 
πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλ−
λήλους Ευρώ 17 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %). 

Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/
δας 12 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23 %).

Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής 

των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.), πέραν 
της 15ετίας, θα βεβαιώνεται από τις Δ/νσεις Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2.2.β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός 
Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν 
χρειάζεται: 

• Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία 
μας, με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την 
ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υ.Π.Ε.& 
Κ.Α.

• Ειδική άδεια Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %). 
2.3. Η τιμή της ειδικής άδειας , για το κυνήγι του αί−

γαγρου καθορίζεται ως εξής:
2.3.α Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκό−

ους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 
υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας 
πέραν της 15ετιας, καθώς και τους διπλωματικούς υπαλ−
λήλους ευρώ 30 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %). 

Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/
δας ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %). 

Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής 
των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.) πέραν της 
15ετίας θα βεβαιώνεται από τις Δ/νσεις Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας,σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2.3.β Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός 
Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν 
χρειάζεται: 

• Γενική άδεια που θα εκδίδεται από την υπηρεσία μας 
με καταβολή τελών όπως αυτά ορίζονται με την ετήσια 
απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας του Υ.Π.Ε.& Κ.Α.

• Ειδική άδεια ευρώ 45 (πλέον Φ.Π.Α. 23 %). 
2.4 Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που ανα−

γράφεται σ’ αυτή.
2.5 Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες 

κυνηγών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα. 
Επισημαίνεται δε, ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον 
αίγαγρο πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.

2.6 Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν να 
κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι τέσ−
σερις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να 
συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 
στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.

2.7 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 
αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην 
Ε.Κ.Π., η δε αίτησή του καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο 
του Δασαρχείου.

2.8 Ο επόπτης της Ε.Κ.Π. καθορίζει την ημερομηνία 
κυνηγίου, για κάθε ενδιαφερόμενο, τον αριθμό των κυ−
νηγών σε κάθε είσοδο κ.λπ.

2.9 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου 
από το Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας και να ακολουθήσει τη 
λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της 
κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, 
δίδεται η σειρά προτεραιότητας και καταχωρείται, σε 
ειδικά βιβλία.
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Άρθρο 3:

3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία του 
άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα 
δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.

3.2 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση 
του Επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η Υπηρε−
σία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει 
στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβαρυνόμενα με 
τα έξοδα αποστολής κατά την διαδικασία περί επιστρο−
φής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Άρθρο 4:

4.1 Με βάση το βιβλίο προτεραιότητας κυνηγίου, ο 
Επόπτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές κατα−
στάσεις των κυνηγών κατά ημερομηνίες. Ο ενδιαφερό−
μενος κυνηγός οφείλει να τηλεφωνήσει στο Δασαρχείο 
Αταλάντης, δέκα (10) ημέρες μετά την υποβολή της 
αιτήσεως, στα τηλέφωνα 22330−22171 και 22330−22268, 
για να μάθει την ημερομηνία κυνηγίου που καθορίσθηκε 
γι’ αυτόν ή εφόσον δεν επιθυμεί ο ίδιος, η Υπηρεσία θα 
του ανακοινώσει με έγγραφο της, την ημέρα κυνηγίου. 
Σε κυνηγούς οι οποίοι θα προσέλθουν για κυνήγι, χωρίς 
να ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η 
είσοδός τους στο Αταλαντονήσι, εφόσον είναι συμπλη−
ρωμένος ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών.

Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών 
δεν έχει συμπληρωθεί, με απόφαση του εκάστοτε υπεύ−
θυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να 
επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει 
σχετική αίτηση. 

4.2 Σε κάθε τομέα (8 τομείς) κατά τις ημέρες κυνηγιού 
των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπε−
ται να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός 
των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους έξι (6).

Άρθρο 5:

5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσια−
σθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία 
Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την 
07:00 ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγήσουν. 
Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια και 
παίρνουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το κυνήγι 
από τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.

5.2 Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκε−
ντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για 
τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.

5.3 Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και 
τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π

5.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την 
μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντο−
νήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν 
τους κυνηγούς εξ’ ολοκλήρου.

5.5 Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει 
μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από 
αρμόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η Υπηρεσία δε φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λπ. 
κυνηγού κατά την διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε 
αιτία. Συνιστάται για την αποφυγή ατυχημάτων στους 
κυνηγούς να φορούν διακριτικά –φωσφορίζοντα ρούχα 
ή αξεσουάρ.

Άρθρο 6:

6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα 
κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επανα−

ληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να 
δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα 
τα όπλα πρέπει να υπάρχουν άδειες κατοχής αυτών.

6.2 Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του 
αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω 
του Νο 5.

6.3 Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται απο−
κλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα 
ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. Επίσης 
διευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύ−
ονται τα σκυλιά.

6.4 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μι−
μητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά 
τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βο−
ηθητικά μέσα κυνηγίου.

6.5 Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μέχρι δυο (2) υγιή πουλόσκυλα, τα οποία θα υπακούουν 
απόλυτα στο πρόσταγμα του. Ομάδα με τρεις (3) κυνη−
γούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει μέχρι τρία (3) σκυλιά.

6.6 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα 
της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα 
από πέντε (5) σκυλιά.

6.7 Όλα τα σκυλιά που εισέρχονται στην Ε.Κ.Π., πρέ−
πει να διαθέτουν τα οριζόμενα από τις διατάξεις του 
Ν. 4039/2012 (Φ.Ε.Κ 15/τ.Β΄/02−02−2012) «Για τα δεσποζό−
μενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προ−
στασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρη−
σιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» και της αριθμ. 
3941/120925/2013 (ΦΕΚ 2642/Β΄/2013) απόφασης Υ.Π.Ε.& 
Κ.Α., καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και εγκύκλιες 
διαταγές, αλλιώς τα σκυλιά αυτά θα απαγορεύεται να 
συμμετέχουν στο κυνήγι.

6.8 Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται 
για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε 
ανθρώπους ή ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απωλεσθεί ο 
σκύλος εντός της ΕΚΠ Αταλαντονήσου δεν υφίσταται 
υποχρέωση των οργάνων της για την ανεύρεση του και 
θα απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό 
του στην ΕΚΠ Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυ−
νηγετική περίοδο.

Άρθρο 7:

7.1 Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνη−
γίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνονται 
με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, 
θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγε−
τικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ 
και απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση 
υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή 
και Ειδική), το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώ−
κονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης 
κυνηγίου, κατά το αρθρ. 287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/1969.

7.2 Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήρα−
μα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο 
εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι 
διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής 
θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και 
για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (αρθρ. 287 
παρ. 18 Ν.Δ. 86/1969), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου 
θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα 
στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέ−
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χουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα 
θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της 
δημοπρασίας. 

7.3 Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα 
και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται 
επί τόπου η εκτός της Ε.Κ.Π, ο κυνηγός δε, διώκεται 
ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για 
την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

7.4 Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι αίγαγρου 
χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια ) ή 
οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων 
(βλημάτων) το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και 
εκποιείται επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π., ολόκληρη η 
ομάδα στερείται του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π, ο παραβάτης 
κυνηγός στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο και διώκεται ποινικά με 
τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής 
διάταξης κυνηγίου (άρθρο 287 παρ 18 Ν.Δ. 86/1969).

7.5 Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων θηραμά−
των και του θηλυκού αίγαγρου. Αναπτυγμένο θεωρείται 
ο αίγαγρος άνω των δύο (2) ετών και τα πτερωτά θηρά−
ματα άνω των πέντε (5) μηνών. Οι παραβάτες κυνηγοί, 
πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά το άρθρο 287 
παρ. 21 του Ν.Δ. 86/1969, καταβάλουν την αξία τους στο 
διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγιόυ 
για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. 

7.6 Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση 
μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του 
ευθυνών (άρθρο 287 παρ 21 του Ν.Δ. 86/1969), απομα−
κρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.

7.7 Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα 
των επιτρεπόμενων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα 
πλην αίγαγρου, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα 
και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7.2 
της παρούσης.

7.8 Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών θηρεύσει μέχρι 
έναν (1) αίγαγρο επιπλέον, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 
λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για το επιπλέον 
θήραμα το διπλάσιο της αξίας του. Αν όμως η ομάδα 
θηρεύσει περισσότερα του ενός επιπλέον θηράματα, 
η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει 
τις αντίστοιχες ποινές του άρθρου 7.2 της παρούσης.

7.9 Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα 
τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του 
κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση. 

Άρθρο 8:

8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου, το εντεταλμένο δα−
σικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει απόδειξη πληρωμής από 
διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει το σχετικό ποσό. Το 
αντίγραφο της απόδειξης που θα δίνεται στον κυνηγό, 
αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των θηραμάτων που 
αναγράφονται για την μεταφορά κ.λπ. αυτών.

8.2 Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων και αγρι−
οκούνελου, δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών 
αυτής, μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα 
που κυνηγήθηκαν από αυτή.

8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς 
και κυνηγούς υπηκόους Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τότε οι τιμές όλων των φονευθέντων θηραμά−
των καθορίζονται από τις τιμές των θηραμάτων που 
αναγράφονται στη στήλη πέντε (5), του πίνακα άρθρου 
(10). Αν η ομάδα έχει και αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων 
ξένων κρατών(εκτός ΕΕ), τότε οι τιμές καθορίζονται με 
τη στήλη έξι (6) του πίνακα άρθρου (10).

Άρθρο 9:

9.1 Με απόφαση του Δ/ντη Δασών Ν. Φθ/δας ύστε−
ρα από εισήγηση του Επόπτη ΕΚΠ, είναι δυνατό να 
τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακοπεί για 
ορισμένο χρόνο το κυνήγι ή οριστικά για ένα ή όλα τα 
είδη θηραμάτων εφόσον συντρέχουν λόγοι (π.χ έλλειψη 
θηραμάτων) ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα.

9.2 Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτω−
ση κρίνει ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας 
κυνηγετικής ημέρας.

9.3 Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. μπορεί, σε περίπτωση κα−
κοκαιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να 
καθορίσει ως μέρα αυτού την επόμενη ή και άλλη μέρα.

9.4 Οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αταλάντης που θα 
απασχολούνται στην Ε.Κ.Π Αταλαντονήσου κατά τις 
ημέρες κυνηγίου θα καθορίζονται με μηνιαίο πρόγραμμα 
του Δασάρχη Αταλάντης.

Άρθρο 10:

10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2014−2015 επιτρέ−
πεται για κάθε κυνηγό, το κυνήγι των κατωτέρω θηρα−
μάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.

α/α είδος θηραμάτων επιτρεπόμενος αριθμός τιμή μονάδας ευρώ τιμή μονάδας ευρώ τιμή μονάδας ευρώ
Κυνηγοί Ν. Φθ/δας Κυνηγοί Έλληνες 

υπήκοοι Κρατών 
Ε.Ε. Διπλωματικοί 
Υπάλληλοι κ.λπ.

Αλλοδαποί κυνηγοί 
άλλων ξένων κρα−
τών (εκτός Ε.Ε.)

1 Φασιανός 3 8,80 10,28 17,60
2 Πέρδικα 5 7,32 8,80 14,67
3 Ορτύκι 5 2,92 4,40 5,88
4 Αγριοκούνελο 10 1,50 3,00 8,80
5 Μπεκάτσα 10 4,40 5,88 8,80
6 Περιστεροειδή 15 2,92 4,40 6,45
7 Τσίχλες Κοτσύφια 25 1,76 2,36 3,52
8 Αίγαγρος (1) ανά ομάδα 146,71 176,11 293,47
Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.
Ο ανώτερος αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2014−2015, 

ανά είδος είναι 1.728 Φασιανοί, 2.880 Πέρδικες, 14 Αίγαγροι και απεριόριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων. 
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Άρθρο 11:

11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονή−
σου αρχίζει: Α) Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και 
αγριοκούνελου, στις 04 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Σάββατο 
και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και

Β) Για το κυνήγι αιγάγρου στις 24−10−2014 ημέρα Πα−
ρασκευή και λήγει στις 05−12−2014, ημέρα Παρασκευή. 

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται: 
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο 
β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή
Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Φθ/δας είναι δυνατό 

οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν οι 
συνθήκες το επιβάλλουν.

Άρθρο 12:

12.1 Οι συνοδοί κυνηγών οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει 
να είναι ενήλικες χωρίς όπλο στη διάρκεια του κυνη−
γίου, πληρώνουν τέλος εισόδου 4 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 
23%), για κάθε ημέρα. Οι άλλοι επισκέπτες μπορούν να 
μπαίνουν χωρίς να πληρώνουν.

12.2 Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανο−
νισμό προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.

Άρθρο 13: 

13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέ−
πτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και 
χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, 
ψυχαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρ−
χείου Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου.

Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι 
λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα 
καθορίζονται με τη σχετική άδεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 
2014−2015.

  Λαμία, 8 Αυγούστου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δ/ντής Δασών Φθ/δας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΩΓΟΥΛΟΣ

 F
     Αριθμ. απόφ. 596 (4)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού 

Ωδείου με την επωνυμία «Νέο Ωδείο Πτολεμαΐδας».

  Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95, 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010), 

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του Β.Δ/τος 
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» 
(ΦΕΚ 7/Α΄/1966),

γ. του άρθρου 10 του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 
Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις»,

δ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004),

ε. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7.2.1994 απόφαση 

(ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυ−
ση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και 
ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων,

στ. την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31.3.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση 
και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών 
ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης».

2. Την υπ’ αριθμ. 13507/28−03−2014 αίτηση του Τσούγιεφ 
Αλέξανδρου του Ανατόλι, με τα συνημμένα δικαιολο−
γητικά.

3. Το από 24−7−2014 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρε−
ται σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Δημοκρατίας 
44 στη Δ.Κ. Πτολεμαΐδας, για την στέγαση ιδιωτικού 
ωδείου, αποφασίζουμε:

1) Χορηγούμε στον Τσούγιεφ Αλέξανδρο του Ανα−
τόλι άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, το οποίο 
θα στεγαστεί σε κτίριο που βρίσκεται επί της οδού 
Δημοκρατίας 44 στη Δ.Κ. Πτολεμαΐδας και θα έχει την 
επωνυμία «Νέο Ωδείο Πτολεμαΐδας».

2) Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής σχολές και τμή−
ματα:

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων και Σύν−
θεσης με τμήματα: 1. ωδικής, 2. ενοργάνωσης πνευστών 
οργάνων, 3. αρμονίας, 4. αντίστιξης, 5. φυγής, 6. σύν−
θεσης. 

β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα: 1. πληκτών, 
2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κρουστών, 5. κλασικής κι−
θάρας.

γ. Σχολή Μονωδίας με τμήματα: 1. μονωδίας, 2. μελο−
δραματικής.

δ. Σχολή Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
ε. Σχολή Σαξοφώνου
στ. Σχολή Διεύθυνσης Ορχήστρας
ζ. Σχολή Διεύθυνσης Χορωδίας
3) Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πτολεμαΐδα, 31 Ιουλίου 2014

Η Δήμαρχος
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΡΥΖΙΔΟΥ

 F
(5)

     Xορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών εντός του 
Δήμου Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας 
(Α.Β.Μ.250).

  Με την αριθ. πρωτ. 3480/2013/12−08−2014 απόφαση 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/
07−06−2010) και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 210/
03−10−1973 (ΦΕΚ 277/Α΄/05−10−1973) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, χορηγήθηκε άδεια μεταλλευτικών ερευνών 
στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», και με δ.τ. «ΕΛΜΙΝ Α.Ε.», σε χώρο 
έκτασης 3.862,792896 στρέμματα, που βρίσκεται εντός 
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του Δήμου Βέροιας Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, 
και έχει τις συντεταγμένες που ορίζονται από τις κο−
ρυφές 12345ΗΘΙΚΛΜΝ1, όπου:

1 Χ=−13434,127 Ψ=+22590,580
2 Χ=−13900,479 Ψ=+22197,391
3 Χ=−14357,340 Ψ=+21123,110
4 Χ=−14124,590 Ψ=+19727,550
5 Χ=−13309,765 Ψ=+19867,080
Η Χ=−12800,000 Ψ=+19000,000
Θ Χ=−14730,000 Ψ=+18830,000
Ι Χ=−14966,000 Ψ=+19302,000
Κ Χ=−14800,000 Ψ=+19500,000
Λ Χ=−14500,000 Ψ=+19500,000
Μ Χ=−15300,000 Ψ=+21000,000
Ν χ=_14948,000 Ψ=+22241,000
1 Χ=−13434,127 Ψ=+22590,580

Οι ανωτέρω γεωγραφικές συντεταγμένες ανάγονται 
στο φύλλο χάρτη ΓΥΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ κλίμακας 1:100000, 
L=40ο15΄ και Μ=−1ο15΄ (προβολή ΗΑΤΤ).

  Βέροια, 12 Αυγούστου 2014

Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
 F

     Αριθμ. αποφ. 47/2014 (6)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την υλοποίηση των Πράξεων με 
τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/BRIDGES 
OF HISTORY AND TRADITION», «ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣ−
ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗ−
ΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ/VOLUNTEERISM NETWORKING 
TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF 
NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT» και 
«ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ/STONE AND TRADICION».

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ   ΗΠΕΙΡΟΥ

Αφού έλαβε υπόψη του,
Α) τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του 

Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τεύχος Α΄/2011), όπως αντικατα−
στάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 176 του Ν. 
4261/2014 (ΦΕΚ 107/τεύχος Α΄/2014),

Β) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 
του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τεύχος Α΄/2007),

Γ) την υπ’ αριθμό οικ.2/78400/0022/14.11.2011 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών, τον αριθμό των υπηρε−
τούντων υπαλλήλων στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου,

Δ) τις υπ’ αριθμό 03/2011, 04/2011 και 05/2011, προηγού−
μενες αποφάσεις του,

Ε) τις έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, που δημιουργού−
νται κατά τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014 γιο την υπο−
στήριξη της εκτέλεσης των έργων, της Πράξης «ΓΕΦΥ−
ΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/BRIDGES OF HISTORY 
AND TRADITION», της Πράξης «ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ 
STONE AND TRADITION» και της Πράξης «ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕ−
ΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟ−
ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ/VOLUNTEERISM NETWORKING 
TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF 
NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT» που υλο−
ποιούνται από την Π.Ε.Δ. Ηπείρου στα πλαίσια των συγ−
χρηματοδοτούμενων Πράξεων που έχουν ενταχθεί στο 
Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία ΕΛΛΑΔΑ − ΙΤΑΛΙΑ 2007 − 2013, λόγω παράτασης 
των χρονοδιαγραμμάτων των εν λόγω πράξεων, και οι 
οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπικού 
της, που είναι στην Ομάδα Διοίκησης των Πράξεων, 
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, με ανώτατο 
όριο υπερωριακής απασχόλησης είκοσι ώρες ανά μήνα 
για κάθε υπάλληλο, δεδομένου ότι το υφιστάμενο προ−
σωπικό επαρκεί μόνο για να καλύψει τις καθημερινές 
υπηρεσιακές ανάγκες και

ΣΤ) Το ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως 
άνω απασχόληση, των υπαλλήλων τις επιπλέον ώρες 
ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων 
τριών ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (€ 8.803,14), το 
οποίο είναι στα όριο των πιστώσεων του προϋπολο−
γισμού της Π.Ε.Δ. Ηπείρου οικονομικού έτους 2014 και 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.: 6012, 
7341.002, 7341.009 και 7341.018, αποφασίζουμε ομόφωνα:

Ι. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση δέκα υπαλ−
λήλων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κατηγορίας Π.Ε., για 100 ώρες 
τον καθένα, κατά το χρονικό διάστημα έως 31.12.2014, 
με την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση, για την 
κάλυψη των προμνημονευμένων υπηρεσιακών αναγκών 
της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 25 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02023132808140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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