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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1714/97833 (1)
 Προδιαγραφές Σχεδίων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

(Σ.Π.Δ.) τέταρτης πενταετίας εφαρμογής της Δράσης 
3.6 του Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 «Μακροχρόνια Παύση 
Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαιών» στο πλαίσιο του 
Καν(ΕΚ)1698/2005 και του Καν.(ΕΚ) 1320/2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

β) του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως η παρ. 1 
τροποποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» καθώς και του άρθρου 3 του 
ιδίου ως άνω νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 65 του ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101).

γ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87). 

2. α) Τον Καν(ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Τον Καν(ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στή−
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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γ) Τον Καν(ΕΚ) 1320/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη 
ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου.

δ) Τον Καν(ΕΚ) αριθ. 1974/06 της Επιτροπής για τη 
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
αριθ. 1698/05 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγρο−
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ε) Τον Καν (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, για τη θέσπι−
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή δι−
αδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση 
σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

στ) Την υπ’ αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Ευ−
ρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προ−
γραμματισμού 2007 – 2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. α) Την υπ’ αριθ. 394555/2000 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Γεωργίας «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις Ν.Α. της χώρας» (ΦΕΚ Β΄ 1324), 
όπως τροποποιήθηκε με Την υπ’ αριθ. 247410/2003 (ΦΕΚ 
Β΄ 1194) όμοια απόφαση.

β) Την παράγραφο Β του άρθρου 5 της αριθ. 218727/ 
07.07.2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ 
αριθ. 237/348747/8765/09.09.1996 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών για την εφαρμογή 
του προγράμματος «Μακροχρόνια Παύση Καλλιέργειας 
Γεωργικών Γαιών» (Β΄ 1063), όπως τροποποιήθηκε από 
Την υπ’ αριθ. 238868/31.10.2008 όμοια (Β΄ 2269).

γ) Την υπ’ αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλο−
ντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του 
μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 
(Π.Α.Α.) 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και ιδι−
αίτερα το άρθρο 35, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Την υπ’ αριθ. 8932/2008 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση Συστή−
ματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013» (ΦΕΚ Β΄ 
2153), όπως τροποποιημένη ισχύει.

4. Το Π.Δ. 89/10.06.2014 (ΦΕΚ Α΄ 134) «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Τα σχέδια περιβαλλοντικής διαχείρισης της τέταρ−
της πενταετίας της Δράσης 3.6 του Μέτρου 2.1.4 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007−2013 
«Μακροχρόνια Παύση Εκμετάλλευσης Γεωργικών Γαι−
ών» στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1698/2005 και του Καν.(ΕΚ) 
1320/2006 που προβλέπεται να υποβληθούν από τους 
δικαιούχους της Δράσης σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
αριθ. 218727/07.07.2006 ΚΥΑ, καταρτίζονται σύμφωνα με 
τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Στοιχεία συντάκτη Συμβούλου − Μελετητή:
α. Ονοματεπώνυμο.

β. Όνομα πατρός.
γ. Διεύθυνση.
δ. Τηλέφωνο.
ε. Αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και εκ−

δούσα αρχή.
στ. Χρονολογία λήψης πτυχίου.
2. Στοιχεία δικαιούχου του προγράμματος:
α. Ονοματεπώνυμο (φυσικά πρόσωπα) ή επωνυμία 

(νομικά πρόσωπα).
β. Διεύθυνση κατοικίας ή έδρα.
γ. Α.Φ.Μ.
δ. Καταστατικό με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, 

εφόσον πρόκειται για εταιρία.
3. Στοιχεία της ενταγμένης έκτασης:
α. Εμβαδό έκτασης σύμφωνα με την εν ισχύ σύμβαση.
β. Πίνακας με την τοποθεσία και τον χαρτογραφικό 

κωδικό των ενταγμένων αγροτεμαχίων, σύμφωνα με την 
πιο πρόσφατη Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

4. Παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τις 
τρεις πρώτες πενταετίες:

α. Καθορισμός δειγματοληπτικών επιφανειών.
β. Φυτεύσεις δέντρων και θάμνων (ποσοστό επιτυχίας).
γ. Αναχλοάσεις (ποσοστό επιτυχίας).
δ. Καθαρισμοί από ανεπιθύμητη βλάστηση, ζιζανιοκτονίες.
ε. Συντήρηση στοιχείων ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
στ. Περιφράξεις.
5. Διαχειριστικοί στόχοι − προγραμματισμός παρεμ−

βάσεων τέταρτης πενταετίας:
α. Καθαρισμοί από ανεπιθύμητη βλάστηση. Να περι−

γραφεί η μέθοδος (διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται 
η χημική ζιζανιοκτονία). 

β. Συντήρηση αναβαθμίδων των οποίων η επισκευή 
ενισχύθηκε κατά τα προηγούμενα έτη εφαρμογής.

γ. Συντήρηση μονοπατιών των οποίων η επισκευή ενι−
σχύθηκε κατά τα προηγούμενα έτη εφαρμογής.

δ. Περιφράξεις.
ε. Άλλες παρεμβάσεις.
Να προσδιοριστεί ο χρόνος πραγματοποίησης κάθε 

παρέμβασης. 
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της έκτασης είναι 

περισσότεροι του ενός, έκαστος των οποίων συμμετέχει 
με δικές του εκτάσεις, να αναφέρεται ποιες από τις 
εργασίες υποχρεούται ο καθένας να πραγματοποιήσει 
στις δικές του εκτάσεις.

6. Χαρτογραφική αποτύπωση
Οι πραγματοποιηθείσες και οι προγραμματιζόμενες 

παρεμβάσεις που αναφέρονται στα σημεία 4 και 5 να 
αποτυπωθούν σε χάρτη της ενταγμένης έκτασης.

7. Τήρηση των απαγορεύσεων του προγράμματος
Περιγραφή των μεθόδων δια των οποίων σκοπεύει 

ο δικαιούχος να αποτρέψει την παράνομη υπό τρίτων 
βόσκηση, θήρα, συγκομιδή ηρτημένης εσοδείας, εναπό−
θεση λυμάτων κ.ά.

8. Προϋπολογισμός πενταετίας
Να προσδιοριστούν τα ποσά των κατά έτος αποζημι−

ώσεων που πρέπει να καταβληθούν στο δικαιούχο κατά 
την τέταρτη πενταετία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
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    Αριθμ. 34738/388 (2)
Καθορισμός του ύψους του παραβόλου για την διενέρ−

γεια ελέγχου μετά από έγγραφη καταγγελία του πά−
σης φύσεως ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
που διατίθεται ή πρόκειται να διατεθεί στην αγορά 
όσον αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 40 παρ. 11 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) 

«Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»,

β. Του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 (Α΄ 127) «Μεταρρυθ−
μίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες 
διατάξεις», 

γ. Των άρθρων 41 παρ. 5, 50−52 και 90 του Κώδικα Νο−
μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 
98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει,

δ. Του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,

ε. Του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως τροποποι−
ήθηκε, 

στ. Της υπ’ αριθ. 50268/5137/3.9.2007 (Β΄ 1853) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νο−
μοθεσίας στην οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομα−
γνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουρ−
γικής απόφασης 94649/8682/93», όπως ισχύει,

ζ. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

η. Του π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 
85/2012 (Α΄ 141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως»,

θ. Του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ι. Της υπ’ αριθ. Υ302/25.6.2013 (Β΄ 1594) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση μίας θέσης Υφυπουργού στο 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και μίας θέσης 
Υφυπουργού στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων»,

ια. Της υπ’ αριθ. 329/3.7.2013 (Β΄ 1655) απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ 
Παπαδόπουλου», όπως τροποποιήθηκε, 

ιβ. Του π.δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

ιγ. Της υπ’ αριθ. Υ48/9.7.2012 (Β΄ 2105) απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα»,

ιδ. Της υπ’ αριθ. 1062/2.7.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 315) απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,

ιε. Της υπ’ αριθ. οικ. 40061/3520/01.7.2013 (Β΄ 1875) από−
φασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυ−
πουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστά−
μενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύν−
σεων και Προϊσταμένους Τμημάτων των Υπηρεσιών της 
Γενικής Γραμματείας και της Γενικής Γραμματείας Τη−
λεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του ΥΠ.Υ.ΜΕ.Δ».

ιστ. Της υπ’ αριθ. ΠΟΛ 1163/3.7.2013 (Β΄ 1675) υπουργικής 
απόφασης «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής 
για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου».

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Το ύψος του παραβόλου για την υποβολή έγγρα−
φης καταγγελίας που προβλέπεται στην παράγραφο 
11 του άρθρου 40 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), καθορίζεται 
στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, το οποίο δύναται να 
τροποποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της 
δημοσιονομικής πολιτικής. 

2. Το αποδεικτικό είσπραξης του ανωτέρου παραβό−
λου υποβάλλεται από τον καταγγέλλοντα στη Διεύ−
θυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής 
Ενότητας, όπου σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα πραγ−
ματοποιείται η παράβαση. 

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠOΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 112013/2080 (3)

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, 
για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015. 

 ΟI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν.δ. 996/1971 «περί 

αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων κ.λπ.» και 
του άρθρ. 262 του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 19 του 
ν. 3170/2003 «περί ζώων συντροφιάς κ.λπ.» (ΦΕΚ 91 Α΄).
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2. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «περί προστασίας των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθ−
μισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303 Α΄).

3. Τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης 1957 και της 
συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Tις δ/ξεις της παρ. 1β του άρθρ. 6 του π.δ. 189/2009 
«περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 214 Α΄).

6. Την υπ’ αριθμ. 2311/2010 κοινή υπουργική απόφαση 
«περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο 
Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ 855 Β΄).

7. Τις δ/ξεις του π.δ. 46/2014 (ΦΕΚ 79 Α΄) «περί διορι−
σμού Αναπληρωτών Υπουργών».

8. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. Υ436/2014 (ΦΕΚ 831 Β΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων του αναπληρωτή Υπουργού Περ/ντος Ενέργειας 
και Κλιμ. Αλλαγής Νικολάου Ταγαρά», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει. 

9. Tις δ/ξεις της υπ’ αριθμ. Υ48/2012 (ΦΕΚ 2105 Β΄/9−7−2012)
απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρ−
μοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα». 

10. Το υπ’ αριθμ. 1067/3−7−2014 έγγραφο της Κυνηγε−
τικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

11. Το υπ’ αριθμ. ΔΥ/7−7−2014 Ενημερωτικό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας.

12. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για 
το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015 ως εξής: 

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων συνεργαζομέ−
νων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ.
2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρω−

παϊκής Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων 
κρατών που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, 
τους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς 
που εφοδιάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις 
Δασικές Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου 
Ταμείου−Ειδικός Φορέας Δασών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 
3321) τα ανωτέρω τέλη, με προσαύξηση κατά ποσοστό 
ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται 
εκάστοτε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σε εφαρμογή της 
παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστο−
ποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή.

Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από 
τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες δ/ξεις.

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις 

ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.

3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από 
την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη 
κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα τέλη:

α) Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαι−

τείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141 Α΄) σε 
συνδυασμό με εκείνες του π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α΄) και 
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική 
δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περί−
οδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2014 – 2015.

  Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

F
    Αριθμ. 64937 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46458/2.6.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 

1708/25.6.2014) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύσταση 
και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο 
την κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, 
σε εκτέλεση του άρθρου 72 παρ. 6 του ν. 3994/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 165), με το οποίο θα εξειδικευθούν οι όροι 
δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής της Ιστοσε−
λίδας Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών, οι απαιτούμε−
νες προϋποθέσεις και οι λοιπές λεπτομέρειες για τη 
δημοσίευση του αποσπάσματος της περίληψης κα−
τασχετήριας έκθεσης»−Παράταση εργασιών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104), 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 
Α΄ 242),

β) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,

γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).

2) Την υπ’ αριθμ. 46458/2.6.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄/1708/25.6.2014) 
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συστάθηκε και 
συγκροτήθηκε η εν θέματι Ομάδα Εργασίας.
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3) Το από 24.7.2014 έγγραφο της Προέδρου της Ομά−
δας Εργασίας.

4) Την ανάγκη παράτασης της διάρκειας των εργασιών 
της Ομάδας Εργασίας.

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 46458/2.6.2014 (ΦΕΚ τ. Β΄ 
1708/25.6.2014) απόφαση ως εξής:

Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 η διάρκεια 
των εργασιών της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την 
κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, σε εκτέ−
λεση του άρθρου 72 παρ. 6 του ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α΄ 165), 
με το οποίο θα εξειδικευθούν οι όροι δημιουργίας της 
κατάλληλης υποδομής της Ιστοσελίδας Δημοσιεύσεων 
Πλειστηριασμών, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και οι 
λοιπές λεπτομέρειες για τη δημοσίευση του αποσπά−
σματος της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 46458/2.6.2014 (ΦΕΚ 
τ. Β΄ 1708/25.6.2014) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
    Αριθμ. 16682 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10678/26.07.2007 απόφασης 

Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Σπουδών των τμη−
μάτων Μετεκπαίδευσης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1547/Β΄).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7β του άρθρου 25 του 

ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και Κατάρτιση 
ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
29/Α΄/10.02.2003).

2. Τις διατάξεις του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως 
και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επιχειρή−
σεων» (ΦΕΚ 225/Α΄/2.10.1980). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 4109/2013 
(ΦΕΚ 16/Α΄/23.01.2013) «Κατάργηση και συγχώνευση νομι−
κών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημό−
σιου τομέα − Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συ−
ντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4179/2013 «Απλού−
στευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρημα−
τικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ε.Ο.Τ. και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 175/Α΄).

5. Το π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργεί−
ων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» περί ίδρυσης 
Υπουργείου Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α΄), όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.

6. Το π.δ 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄).

7. Το ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄). 

8. Την υπ’ αριθμ. 10678/26.7.2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Τουρισμού «Κανονισμός Σπουδών των τμημάτων 
Μετεκπαίδευσης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1547/Β).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 10678/26.7.2007 από−
φαση Υπουργού Τουρισμού «Κανονισμός Σπουδών των 
τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Ο.Τ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ 1547/Β΄) 
ως εξής:

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«1. Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης αρχίζουν μετά την 16η 
Οκτωβρίου και λήγουν το αργότερο την 30ή Ιουνίου.»

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 τροποποιείται ως 
εξής:

«3. Με απόφαση Υπουργού Τουρισμού ορίζεται η ακρι−
βής ημερομηνία έναρξης και λήξης των τμημάτων Με−
τεκπαίδευσης και δύναται να αυξομειώνεται το σύνολο 
των ωρών διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων και 
της πρακτικής άσκησης σε ποσοστό μέχρι 20%.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 
3 τροποποιείται ως εξής: 

«Προϋπόθεση λειτουργίας ενός τμήματος Μετεκπαί−
δευσης είναι ο αριθμός των καταρτιζόμενων τόσο κατά 
την έναρξη όσο και κατά την υλοποίηση του Προγράμ−
ματος να είναι τουλάχιστον 10 άτομα. Με απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού δύναται να τροποποιείται ο μέ−
γιστος και κατώτερος αριθμός καταρτιζόμενων ανά 
τμήμα.» 

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται 
να καταργούνται τμήματα με αριθμό μικρότερο των 10 
ατόμων.» 

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 τροποποιείται ως 
εξής: 

«5. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού κατά την 
υλοποίηση του προγράμματος δύνανται να ενοποιού−
νται τμήματα σε συγγενή προγράμματα (τμήματα) όταν 
οι καταρτιζόμενοι είναι κάτω των 10 ατόμων, στο συγ−
γενέστερο πρόγραμμα.»

6. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 
ως εξής:

«Η εκπαιδευτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές 
εκπαίδευσης των ενηλίκων και ειδικότερα στο συνδυ−
ασμό της θεωρίας με την πράξη, τη σύνδεση του αντι−
κειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
των καταρτιζόμενων, την ανάπτυξη του κριτικού τρόπου 
σκέψης και τις αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευτών – κα−
ταρτιζόμενων.»

7. Το άρθρο 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 5
Φοίτηση−Παρακολούθηση−Διαγραφή

1. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Μετεκπαί−
δευσης είναι υποχρεωτική.

2. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζόμενων σε πο−
σοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του 
προγράμματος. Για σοβαρούς λόγους αποδεικνυόμε−
νους από κρατικά πιστοποιητικά το ποσοστό αυξάνεται 
σε 20%.

3. Καταρτιζόμενος που έχει πραγματοποιήσει απου−
σίες άνω του επιτρεπτού ορίου απουσιών διαγράφεται 
από το τμήμα.
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4. Διαγραφείς μετεκπαιδευόμενος δεν δικαιούται 
οποιασδήποτε αμοιβής και δεν του χορηγείται βεβαί−
ωση παρακολούθησης του προγράμματος.»

8. To Άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Εκπαιδευτικό υλικό

Τα εκπαιδευτικά βιβλία, οι σημειώσεις και το ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζουν την διδακτική 
διαδικασία κατά μάθημα εγκρίνονται με απόφαση του 
Υπουργού Τουρισμού.»

9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 τροποποιείται ως 
εξής:

«4. Αξιολόγηση των καταρτιζόμενων πραγματοποι−
είται και κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε όλα 
τα μαθήματα μέσω εξετάσεων γραπτών ή προφορικών 
(με επιλογή του εκπαιδευτή). Οι εν λόγω εξετάσεις θα 
πραγματοποιούνται κατά τις ώρες διδασκαλίας και δεν 
θα έχουν διάρκεια μεγαλύτερη της μιας ώρας η δε 
βαθμολογία τους θα συνυπολογίζεται σε ποσοστό 10% 
στον τελικό βαθμό των καταρτιζόμενων.

Ο τελικός βαθμός των τεχνικών μαθημάτων και της 
ξένης γλώσσας εξάγεται από το μέσο όρο της γραπτής 
και προφορικής ή πρακτικής εξέτασης. Ο τελικός γενι−
κός μέσος όρος βαθμολογίας εξάγεται από το άθροι−
σμα των τελικών βαθμών όλων των μαθημάτων δια του 
αριθμού αυτών.»

10. Το άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9
Αποφοίτηση

1. Ο Μετεκπαιδευόμενος κρίνεται άξιος πτυχίου εφό−
σον λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον δέκα 
(10) και γενικό Μέσο Όρο (Μ.Ο.) βαθμολογίας επί του 
συνόλου των διδασκόμενων μαθημάτων από δέκα (10) 
και άνω.

2. Μετεκπαιδευόμενος που δε συγκεντρώνει σε μάθη−
μα κατά τις πτυχιακές εξετάσεις τουλάχιστον δέκα (10), 
υποβάλλεται εκ νέου σε εξετάσεις στο μάθημα ή στα 
μαθήματα που υστέρησε, σε ημερομηνία καθοριζόμενη 
από τον Υπουργό Τουρισμού, αλλά πάντως μέσα σε 
ένα χρόνο από τη λήξη των πτυχιακών εξετάσεων. Η 
επανεξέταση πραγματοποιείται σε χώρο που ορίζει η 
αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος υπηρε−
σία του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Οι μη επιτυχόντες σε επανεξέταση μαθήματος δεν 
δικαιούνται να λάβουν πτυχίο ούτε οποιαδήποτε αμοιβή 
και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης 
του προγράμματος.

4. Μετεκπαιδευόμενος που δεν συμμετέχει στις πτυ−
χιακές εξετάσεις σε ένα ή περισσότερα μαθήματα για 
λόγους ανωτέρας βίας, μπορεί μετά από αίτησή του να 
λάβει μέρος στις επαναληπτικές εξετάσεις της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 9.»

ΙΙ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επι−
πλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

    Αριθμ. 94520/9297 (6)
Σύσταση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KAI ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί 
αρμοδιοτήτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

ii. του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου»,

iii. της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2503/1997(ΦΕΚ 107/
Α΄/1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέ−
ρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις»,

iv. των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/
Α΄/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,

v. των άρθρων 159 και 162 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/
Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 2 και 
5 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α΄/2010) «Σύστημα επιλογής 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και 
αξιοκρατικά κριτήρια – σύσταση Ειδικού Συμβουλίου 
Επιλογής Προϊσταμένων και λοιπές διατάξεις»,

vi. του άρθρου 6 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α΄/2000) 
«Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις»,

vii. του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/2010) «Προστασία της 
εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμε−
τώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»,

viii. του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012) 
«Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»,

ix. του άρθρου 57 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών».

2. Τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16−4−2010 
«Σύστημα επιλογής προϊστάμενων οργανικών μονάδων−
Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξε−
ων του άρθρου 5 του Ν. 3839/2010» (ΦΕΚ 51/τ.Α΄), ΔΙ−
ΔΑΔ/Φ.37.14/949/οικ.15640/8−7−2010 «Κοινά Υπηρεσιακά 
Συμβούλια –Ειδικές ρυθμίσεις Υπηρεσιακών Συμβουλίων» 
και 18659/8−5−2014 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών.

3. Το υπ’ αριθμ. 91901/252/18−7−2014 έγγραφο της Γενι−
κής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο−
λογισμού των ανωτέρω αναφερομένων Ν.Π.Δ.Δ. διότι, 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010, 
τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του κα−
νονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε 
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και 
δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα µέλη τους, αποφασίζουμε:
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Συστήνεται πενταμελές Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
Ν.Π.Δ.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου αρ−
μόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση όλου του 
προσωπικού, των παρακάτω Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευομένων από 
την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ−
λάδας και Ιονίου: Επιμελητήριο Μεσσηνίας, Επιμελητήριο 
Αρκαδίας, Επιμελητήριο Λακωνίας, Επιμελητήριο Αργολί−
δος, Επιμελητήριο Κορινθίας, Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας, 
Λιμενικό Ταμείο Λακωνίας, Κ.Α.Φ. Λιμένος Ξηράς Ναυπλίου, 
Κ.Α.Φ. Λιμένος Ξηράς Κορίνθου, Κ.Α.Φ. Λιμένος Κιάτου, 
Κ.Α.Φ. Λιμένος Γυθείου, Κ.Α.Φ. Λιμένος Πύλου−Γιάλοβας, 
Κ.Α.Φ. Λιμένος Καλαμάτας, Κ.Α.Φ. Ξηράς Καλαμάτας, Επι−
μελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, Επιμελητήριο Αχαΐας, Επι−
μελητήριο Ηλείας, Κ.Α.Φ. Δυτικής Ελλάδας, Λιμενικό Ταμείο 
Αιτωλοακαρνανίας, Επιμελητήριο Κέρκυρας, Επιμελητήριο 
Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Επιμελητήριο Λευκάδας, Επιμε−
λητήριο Ζακύνθου, Κ.Α.Φ. Λιμένα Κέρκυρας, Κ.Α.Φ. Αργο−
στολίου − Ληξουρίου, ΚΑΦ Ζακύνθου µε έδρα το Ν.Π.Δ.Δ. 
«Επιμελητήριο Αχαΐας» (Μιχαλακοπούλου 58, Πάτρα, Τ.Κ. 
26221), αποτελούμενο από τους κατωτέρω: 

1) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους, Προϊσταμένους Δι−
ευθύνσεως, με τους αναπληρωτές τους, από αυτούς που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή εντός της 
χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι των 
ανωτέρω αναφερομένων Νομικών Προσώπων με τις 
προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να οριστούν μέλη 
του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται υπάλ−
ληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές. 

Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Κοινού 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότησή 
του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της έδρας 
του νομού αυτού, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις.

2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων με 

βαθμό τουλάχιστον Γ΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ 
με τους αναπληρωτές τους.

Τα υπό στοιχείο 1 μέλη του Κοινού Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελ−
λάδας και Ιονίου κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Επιμελητηρίου της έδρας.

3) Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού 
μέλους του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επό−
μενος στη σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό δι−
άστημα της θητείας.

4) Γραμματέας του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλί−
ου ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄, με 
αναπληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού, με την 
απόφαση ορισμού των μελών.

5) Η θητεία των μελών του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου Ν.Π.Δ.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
που συγκροτείται με την παρούσα, είναι διετής και αρχίζει 
από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τον ορισμό 
τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των μελών του 
Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και 
λήγει 31η Δεκεμβρίου του μεθεπόμενου έτους.

6) Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου εφόσον υπάρχουν.

Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη απόφαση περί 
συγκρότησης Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου στους νο−
μούς χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πάτρα, 28 Ιουλίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ      
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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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