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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/54055/565 (1)
Έγκριση αύξησης της τιμής εισιτηρίου στον αρχαιολο−

γικό χώρο Κατακομβών Μήλου, αρμοδιότητας 2ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) 
«Συγχώνευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του Ν. 3028/02 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.06.02).

5. Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.06.03) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού».

6. Την με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 
743/Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό 
των τριών υπογραφών».

7. Τις διατάξεις της παρ. στ’ του άρθρου 8 του 
ν. 736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισμού 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

8. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

9. Την με αριθ. Υ350/08.07.2011 (Φ.Ε.Κ. 1603/Β/11.07.2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιπ−
που Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

10. Το υπ’ αριθ. 1665/26.05.2011 έγγραφο της 2ης Ε.Β.Α.
11. Την υπ’ αριθ. 22/21.06.2011 ομόφωνη γνωμοδότηση 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αύξηση της τιμής εισιτηρίου στον αρ−
χαιολογικό χώρο Κατακομβών Μήλου, αρμοδιότητας 2ης 
Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ως εξής:

• Για το μεμονωμένο κύριο εισιτήριο από δύο (2) στα 
τρία (3) ευρώ και για το μεμονωμένο μειωμένο από ένα 
(1) στα δύο (2) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ YΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ
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    Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/46760/492 (2)
Καθορισμός μεμονωμένων εισιτηρίων στον αρχαιολο−

γικό χώρο και μουσείο της αρχαίας Μεσσήνης, αρ−
μοδιότητας ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασι−
κών Αρχαιοτήτων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.04.2005).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) 
«Συγχώνευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουριστι−
κής Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/7.10.2009) 
«Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 46, παρ. 2 του Ν. 3028/02 
«Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Φ.Ε.Κ. 153/Α/28.06.02).

5. Το Π.Δ. 191/2003 (Φ.Ε.Κ. 146/Α/13.06.03) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Πολιτισμού».

6. Την με αριθ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.1990 (Φ.Ε.Κ. 743/
Β/29.11.1990) «Περί εξαιρέσεως από τον περιορισμό των 
τριών υπογραφών».

7. Τις διατάξεις της παρ. στ’ του άρθρου 8 του 
ν. 736/1977 (Φ.Ε.Κ. 316/Α/15.10.1977) «Περί Οργανισμού 
Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων».

8. Το Π.Δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α/7.10.2009) «Ανασύστα−
ση του Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

9. Το Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. 145/Α/17.6.2011).

10. Την με αριθ. Υ350/08.07.2011 (Φ.Ε.Κ. 1603/Β/11.07.2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

11. Την με αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ56−Φ32/74198
/1015/29.12.2003 (Φ.Ε.Κ. 1970/Β/31.12.2003) κοινή υπουργι−
κή απόφαση Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομίας και 
Οικονομικών «Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα Μνη−
μεία, οργανωμένους Αρχαιολογικούς Χώρους, Ιστορι−
κούς Τόπους και μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο», 
με την οποία το εισιτήριο του αρχαιολογικού μουσείου 
Αρχαίας Μεσσήνης στο Μαυρομάτι Ιθώμης είχε καθο−
ρισθεί σε δύο (2) ευρώ για το κύριο και ένα (1) ευρώ 
για το μειωμένο.

12. Την με αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ32/30031/274/ 
24.03.2011 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση καθορισμού 
ενιαίου εισιτηρίου αρχαιολογικού χώρου και μουσείου 
Αρχαίας Μεσσήνης» (Φ.Ε.Κ. 639/Β/19.04.2011).

13. Το υπ’ αριθ. 1673/02.05.2011 έγγραφο της ΛΗ΄ Ε.Π.Κ.Α.
14. Την υπ’ αριθ. 22/21.06.2011 ομόφωνη γνωμοδότηση 

του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 

απόφασης δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε μεμονωμένο εισιτήριο στον αρχαιολο−
γικό χώρο και μουσείο της αρχαίας Μεσσήνης, αρμο−
διότητας ΛΗ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων, ως εξής:

• Αρχαιολογικός Χώρος της Αρχαίας Μεσσήνης, με−
μονωμένο κύριο εισιτήριο τέσσερα (4) ευρώ και μεμο−
νωμένο μειωμένο δύο (2) ευρώ.

• Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Μεσσήνης στο 
Μαυρομάτι Ιθώμης, μεμονωμένο κύριο εισιτήριο δύο (2) 
ευρώ και μεμονωμένο μειωμένο ένα (1) ευρώ (παραμένει 
ως έχει).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

    Ö 
Αριθμ. 28550/25391 (3)

 Καθορισμός ωραρίου εργασίας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Αθηναίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/ 
27.12.2010).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του «Ν. 3852/2010 «Νέα 
αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Την υπ’ αριθ. 29/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αθηναίων περί καθορισμού εξαίρεσης από την 
εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Μέριμνας λόγω ιδιαίτερων συνθηκών εργα−
σίας, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την κατ’ εξαίρεση εφαρμογής του 
πενθημέρου, επταήμερη λειτουργία καθώς και τη λει−
τουργία σε 24ωρη βάση της Διεύθυνσης Κοινωνικής 
Μέριμνας του Δήμιου Αθηναίων, λόγω των ιδιαίτερων 
συνθηκών εργασίας για την άμεση κάλυψη των υπηρεσι−
ακών αναγκών και την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσί−
ας, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 29/201 1 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων. Από τις διατά−
ξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 
630.000,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Δήμου οικονομικού έτους 2011 που θα καταλογιστεί 
στον Φορέα 10 ΚΑ: 6012.001, 6012.002 και στον Φορέα 15 
ΚΑ: 6042.001, ενώ ανάλογη δαπάνη προβλέπεται για τα 
επόμενα έτη που θα βαρύνει τους ίδιους κωδικούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011

  Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

    Ö 
 Αριθμ. 43722/3447 (4)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνη−

γετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής πε−
ριόδου 2011.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30865

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

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 253 και 254 του Ν.Δ. 86/69 
«Περί Δασικού Κώδικα» όπως έχουν αντικατασταθεί 
αντίστοιχα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75.

3. Τις δ/ξεις του άρθρου 3 του Π.Δ. 453/Τα−2415/1977 
«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 Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π στο νησί Αταλαντονήσι». 

5. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. στο 
νησί Αταλαντονήσι».

6. Την αριθ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση της Γε−
νικής Γραμματέως Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
«Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ 648/
τ.Β΄/2011).

7. Την αριθμ. 217056/2441/1.8.2011 απόφαση του Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
«Ρυθμίσεις Θάρας για την κυνηγετική περίοδο 2011 − 
2012» (φεκ 1763/τ.Β΄/4.8.2011).

8. Το πρόγραμμα Κυνηγίου που συντάχθηκε και υπο−
βλήθηκε σε μας από το Δασαρχείο Αταλάντης με την 
αριθ. 42911/3783/23−8−2011 αναφορά του.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγε−
τικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής περιόδου 
2011 ως ακολούθως: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγητικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Αταλα−

ντονήσου κυνηγετικής περιόδου 2011.

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. 86/69, η 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 20 (πλέον Φ.Π.Α. 23%).

Για τους Έλληνες Κυνηγούς που κατοικούν στο Νομό 
Φθιώτιδας 15 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23%).

Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε παραμονή και 
εργασία πέραν της 15ετίας των αλλοδαπών θα βεβαι−
ώνεται από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών του Υπουρ−
γείου Δημοσίας Τάξης.

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.ΠΕ.Κ.Α.

• Ειδική άδεια Ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 23%). 
2.3. Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που 

αναγράφεται σ’ αυτή.
2.4. Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν 

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

2.5. 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.

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

2.7. Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου 
από τον 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.

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 εφ’ όσον δεν επιθυμεί ο ίδιος, η Υπηρεσία θα 
του ανακοινώσει με έγγραφό 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.



30866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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 κυ−
νηγιού των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου 
επιτρέπεται 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 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μι−
μητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά 
τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βο−
ηθητικά μέσα κυνηγίου.

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

6.5 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 

6.6 Όλα τα σκυλιά, πρέπει να έχουν βιβλιάριο υγείας, 
με πρόσφατη θεώρηση κτηνιάτρου και να έχουν την νό−
μιμη σήμανση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις 
του Ν. 3170/2003 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις και 
εγκύκλιες διαταγές, αλλιώς τα σκυλιά αυτά θα απαγο−
ρεύεται να συμμετέχουν στο κυνήγι. 

6.7 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 ανεύρεσή 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) κυνηγετικές 
μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και 
απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση υπο−
τροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και 
Ειδική) και 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. 86/69.

7.2. Εάν από κυνηγό η 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. 86/69), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου 
θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα 
στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέ−
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 ή εκτός της Ε.Κ.Π, ο κυνηγός δε, διώκεται 
ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για 
την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

7.4. Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων πτερω−
τών θηραμάτων κάτω των τριών (3) μηνών. Οι παραβά−
τες κυνηγοί, πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά το 
άρθρο 287 παρ. 21 του Ν.Δ. 86/69, καταβάλουν την αξία 
τους στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας 
κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

7.5. Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση 
μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του 
ευθυνών (άρθρο 287 παρ 21 του Ν.Δ. 86/69), απομακρύ−
νεται άμεσα από την ΕΚΠ. 

7.6. Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα 
των επιτρεπομένων, για κάθε ημέρα κυνηγίου θηράματα 
η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και εφαρμόζο−
νται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 7.2.

7.7. 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, ο φύλακας ή το 
εντεταλμένο δασικό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει απόδει−
ξη πληρωμής από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30867

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 δικαιούται 
να κατανέμει μεταξύ των μελών αυτής, μέχρι το ανώ−
τερο 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 (3) του παρακάτω πίνακα. Αν 
η ομάδα έχει και αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων 
κρατών τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη (4) του 
πίνακα.

Άρθρο 9

9.1. Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας−Στ. Ελλάδας ή του αρμο−
δίου προς τούτο οργάνου ύστερα από εισήγηση του 
Επόπτη, 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).

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 κακο−
καιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να κα−
θορίσει ως μέρα αυτού την επομένη ή και άλλη μέρα.

Άρθρο 10

10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2011−2012 επιτρέ−
πεται για κάθε κυνηγό το κυνήγι των κατωτέρω θηρα−
μάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.

α/α είδος θηράματος 
(1)

Επιτρεπόμε−
νος Αριθμός 

(2)

Τιμή μονάδας 
Ευρώ (3)

Τιμή μονάδος 
Ευρώ (4)

Κυνηγοί  Έλλη−
νες υπήκοοι 
Κρατών Ε.Ε. 

Διπλωματικοί 
υπάλληλοι, κ.λ.π. 

Αλλοδαποί 
κυνηγοί 

εκτός Ε.Ε.

1. Φασιανός 4 10,50 17,60

2. Πέρδικα 6 8,80 14,67

3. Ορτύκι 5 4,40 5,88

4. Αγριοκούνελο  10 4,00 8,80

5. Μπεκάτσα 10 5,88 8,80

6. Περιστεροειδή 15 4,40 6,45

7. Τσίχλες− Κοτσύφια 25 2,35 3,52

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.
Ο ανώτερος αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί 

να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2011−2012, ανά 
είδος είναι 3.000 Φασιανοί, 5.000 Πέρδικες και απεριό−
ριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων. 

Άρθρο 11

11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου 
αρχίζει τις 15 Οκτωβρίου 2011 ημέρα Σάββατο και λήγει 
στις 30 Ιανουαρίου 2012 ημέρα Δευτέρα. Η Ε.Κ.Π. θα 
διακόψει την λειτουργία της κατά το διάστημα: από την 
20−12−2011 εώς και την 8−1−2012. 

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται: η Δευτέρα και το Σάββατο 
εκτός εάν είναι ημέρα αργίας. 

Με απόφαση του Δ/ντή Δασών Ν. 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 5 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.

  Λαμία, 8 Σεπτεμβρίου 2011 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Διευθυντής Δασών
ΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

    Ö 
 Αριθμ. 6313 (5)
Συμπλήρωση απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου 

επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλ−
λήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πέλλας για το έτος 2011.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 280 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/

Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένη Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 τουΝ. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του Ν. 2738/99 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ−
λες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του Π.Δ. 
142/10 (ΦΕΚ 235 Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

6) Την αριθμ. 684/11.1.2011 (ΦΕΚ88/Β/31.1.2011) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης περί παροχής εξουσιοδότησης 
υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής.

7) Την αριθμ. 2631/12.4.2011 (ΦΕΚ 1085/Β/1.6.2011) από−
φασή μας αναφορικά με τον καθορισμό του ανωτάτου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότη−
τα Πέλλας.

8) Το αριθμ. 2629/Διοικ./2118/20.6.2011 έγγραφο της Δ/
νσης Διοικ − Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας, αναφορικά με τη 
συμπλήρωση της ανωτέρω απόφασής μας στη Δ/νση 
Ανάπτυξης της Π.Ε. Πέλλας τον κλάδο Τ.Ε. Τεχνολόγων 
(όλων των ειδικοτήτων) και στο Τμήμα Περιβάλλοντος 
και Υδροοικονομίας τον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων, οι οποίοι 
δεν συμπεριλήφθηκαν επειδή μετακινήθηκαν εκ των 
υστέρων.

9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 
4.000,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0711,   αποφασί−
ζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 2631/12−4−2011 απόφασή 
μας, ως κατωτέρω:

Π.Ε. Πέλλας
Δ/ΝΣΗ Ανάπτυξης
ΤΕ Τεχνολόγων όλων των ειδικοτήτων 60 ημέρες

ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
ΠΕ Γεωπόνων 60 ημέρες

Κατά τα λοιπά ισχύει η 2631/12−4−2011 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Έδεσσα, 18 Ιουλίου 2011 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Γενικός Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 1183/99 Γ.Π. (6)
Απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου σε υπαλλήλους 

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 61 και 62 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 

Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ». 

β) Του Π.Δ. 342/1986 (ΦΕΚ 150/Α3−10−1986) «Οργανισμός 
του ΕΚΚΕ».

2. Τις αποφάσεις του ΔΣ του ΕΚΚΕ (αρ. συν. 137/17.12.2010 
και 139/11.1.2011).

3. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Υπαλλήλων του ΕΚΚΕ, όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ 
αριθ. 33/6−6−2011 Συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

Την απονομή της ηθικής αμοιβής του επαίνου στους 
υπαλλήλους Παλληκάρη Μαργαρίτα, Καπέλλα Αντω−
νία και Ζιώμα Δημήτριο διότι επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο, 
πέραν του καλώς εννοούμενου υπηρεσιακού, και συνέ−
βαλαν καθοριστικά στην προετοιμασία και κατάθεση 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη λήψη Επι−
βεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων της 
Προγραμματικής Περιόδου 2007−2013 του ΕΚΚΕ, αποφέ−
ροντας σημαντικό οικονομικό όφελος στην υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Θ. ΜΑΛΟΥΤΑΣ

    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
( 7)

   Στην αριθμ. 71338/Δ4/24−06−2011 υπουργική απόφαση 
«Υποβιβασμός, Συγχώνευση και Κατάργηση Δημοτικών 
Σχολείων και Νηπιαγωγείων» που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 1573 τ.Β΄/27−06−2011, στη σελίδα 21317 του ΦΕΚ, 
διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο:

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2/θ Δ.Σ. 

ΛΑΨΙΣΤΑΣ2/θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
Στο ορθό:

ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1/θ Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2/θ Δ.Σ. 

ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ2/θ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ

  (Από το Υπ. Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02022481010110008*

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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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