
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1  Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά 

στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά, του Δήμου Λήμνου.

2 Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμε-
νης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Με-
θώνης για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Ιδιαίτερου Γραφείου ∆ηµάρχου Αρταίων, για 
τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 
έτους 2016.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 66919/ΜΟΕ (1)
 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορά 
στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά, του Δήμου Λήμνου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
• Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

• Του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

• Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

• Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56 του 
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 

σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11-05-2015).

2. Τις υπ' αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ' Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών 
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις 
οδούς αρμοδιότητάς τους

3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφα-
ση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού 
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο-
φάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

5. Την υπ' αριθ. 94/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Λήμνου (ΑΔΑ: ΩΡΙ5ΩΛΘ-ΤΕΨ) και την εισήγη-
ση με μελέτη (σκαρίφημα και φωτογραφικό υλικό) της 
Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λήμνου.

6. Το αριθ. πρωτ. 48341/6.7.2016 έγγραφο του Τμή-
ματος Τοπ. Αυτοδιοίκησης και ΝΠΔΔ Ν. Λέσβου της 
Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Βορείου Αιγαίου ΑΔΑ, 
σύμφωνα με το οποίο η υπ' αριθ. 94/2016 απόφαση Δη-
μοτικού Συμβουλίου Λήμνου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

7. Το γεγονός ότι η εφαρμογή της παρούσας απόφασης 
κυκλοφοριακής ρύθμισης βαρύνει τον προϋπολογισμού 
του Δήμου Λήμνου και συγκεκριμένα τον Κ.Α 70.7135,00 
με εγγεγραμμένη πίστωση 5.000,00€, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφο-
ρούν στην Τοπική Κοινότητα Κοντιά, του Δήμου Λήμνου 
και συγκεκριμένα:

• τη διαγράμμιση με συνεχή κίτρινη γραμμή στην άκρη 
του οδοστρώματος απέναντι από το Δημοτικό Σχολείο 
και Νηπιαγωγείο Κοντιά, για την αποτροπή της στάθ-
μευσης οχημάτων,

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• τη διαγράμμιση διάβασης πεζών μπροστά στην είσο-
δο του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κοντιά,

• την τοποθέτηση πινακίδας Κ-16 (κίνδυνος λόγω συ-
χνής κίνησης παιδιών-σχολεία, γήπεδα κ.λπ.) στη γωνία 
του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Κοντιά, καθώς 
και στην αντίθετη κατεύθυνση στο δρόμο προς την έξο-
δο του οικισμού σε μικρή απόσταση πριν την περίφραξη 
του εν λόγω σχολείου, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο-
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από 
τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην εισήγηση με μελέτη (σκαρίφημα και φωτογραφικό 
υλικό) της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λήμνου, 
βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Λήμνου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 22 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

     Αριθμ. 150395 (2)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου της Ελεγχόμε-
νης Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας Με-
θώνης για την κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 1 Ν.2647/1998 (ΦΕΚ Α'237) 

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις δ/ξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α'87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις δ/ξεις του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ Α' 232) «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Την αριθ. Γ.Γ. 15646/1521/1-3-2011 απόφαση Γ.Γ. 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας 
και Ιονίου περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής κ.λπ.» (ΦΕΚ 491/Β/
31-3-2011).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 253 και 254 του 
Ν.δ.86/1969 «Περί Δασικού Κωδικός» όπως έχουν αντι-
κατασταθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 3 και 4 του 
Ν. 177/1975 που το άρθρο 3 αντικαταστάθηκε εκ νέου 
ως άνω με το άρθρο 29 του Ν. 2040/1992 (ΦΕΚ Α' 70).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του Π.δ. 453/
7-5-1977 «Περί των Ελεγχομένων Κυνηγετικών περιο-
χών και των όρων και προϋποθέσεων άσκησης θήρας 
σ' αυτές».

7. Την αριθ. 235228/5821/1977 απόφαση Υπ. Γεωργίας 
(ΦΕΚ 1041/ τ.Β'/20-10-1977) «Περί χαρακτηρισμού και 
ίδρυσης Ε.Κ.Π. της Νήσου Σαπιέντζας».

8. Το αριθμ. 149071/16-9-2016 έγγραφο του Δασαρχεί-
ου Καλαμάτας με το οποίο υποβλήθηκε το πρόγραμμα 
κυνηγίου περιόδου 2016 - 2017 της Ε.Κ.Π. Νήσου Σαπι-
έντζας, που συντάθηκε από την Επόπτη της Ε.Κ.Π. Ρου-
μπίνη Χριστοπούλου.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα κυνηγίου της Ελεγχόμενης 
Κυνηγετικής περιοχής Νήσου Σαπιέντζας για την Κυνη-
γετική περίοδο 2016-2017 ως κατωτέρω:

ΑΡΘΡΟ 1ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Για να κυνηγήσει κάποιος στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική 
Περιοχή Νήσου Σαπιέντζας απαιτούνται:

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

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

ΑΡΘΡΟ 2ο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Για την απόκτηση της ειδικής άδειας για το κυνήγι στην 
Ε.Κ.Π. πρέπει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός αυτοπροσώ-
πως ή τηλεομοιοτυπικά ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, 
να υποβάλλει στο Δασαρχείο Καλαμάτας:

1. Αίτηση με τα στοιχεία του (επώνυμο, όνομα, όνομα 
πατέρα, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Δελτί-
ου Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμό Φορολογικού Μη-
τρώου, Αριθμό άδειας κυνηγίου και είδος αυτής) και την 
ημερομηνία που επιθυμεί να κυνηγήσει και τα υπόλοιπα 
μέλη της ομάδας.
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2. Φωτοτυπία της Αδείας Θήρας (δεύτερη, τρίτη σε-
λίδα και τρέχουσα θεώρηση). Οι αλλοδαποί κυνηγοί 
προσκομίζουν και μεταφρασμένη την άδεια κυνηγίου 
της χώρας τους.

3. Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό.

ΑΡΘΡΟ 3ο
ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Το κυνήγι αρχίζει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και 
τελειώνει το Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2016.

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

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

ΑΡΘΡΟ 4ο
ΤΙΜΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

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

χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπη-
κόους ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) που διαμένουν στην 
Ελλάδα πέραν της 15ετίας, 40,00 €.

γ) Για τους υπηκόους ξένων κρατών εκτός Ε.Ε. 80,00 €.
2. Οι τιμές των ειδικών αδειών επιβαρύνονται με ΦΠΑ 

24%.
3. Η ειδική άδεια ισχύει για μία μόνο ημέρα κυνηγίου.
4. Οι κυνηγοί υπήκοοι ξένων κρατών (εκτός Ε.Ε.) εκτός 

από την ειδική άδεια οφείλουν να εφοδιασθούν με γενι-
κή άδεια κυνηγίου που εκδίδεται από το Δασαρχείο Κα-
λαμάτας καταβάλλοντος τα αντίστοιχα τέλη όπως αυτά 
ορίζονται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων 
θήρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τα 
οποία διαμορφώνονται ως εξής: α) Μέχρι 15 ημέρες: 
60,00 € και β) Μέχρι δύο (2) μήνες: 120,00 €. Επιπλέον 
απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού 
ατυχήματος στην χώρα μας.

ΑΡΘΡΟ 5ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

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

2. Κάθε ημέρα κυνηγίου μπορούν να κυνηγήσουν έως 
δεκαπέντε (15) κυνηγοί χωρισμένοι σε τρεις (3) ομάδες 
(2 έως 5 κυνηγοί ανά ομάδα).

3. Η μεταφορά των κυνηγών από την Μεθώνη στην 
Ν. Σαπιέντζα γίνεται μόνο με το συμβεβλημένο από το 
Δασαρχείο σκάφος. Ως ελάχιστο μίσθωμα ορίζεται το 
ποσό των τριακοσίων (300,00 €) ευρώ με ΦΠΑ το οποίο 
θα μοιράζεται ισόποσα σε κάθε κυνηγό στην περίπτωση 
που γίνεται δρομολόγιο με λιγότερους από έξι (6) κυνη-
γούς. Πέραν των έξι (6) κυνηγών το μίσθωμα ορίζεται το 
ποσό των πενήντα (50,00 €) ευρώ με ΦΠΑ ανά κυνηγό.

ΑΡΘΡΟ 6ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

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

2. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την επομένη της 
έγκρισης του παρόντος Προγράμματος έως και την Πέ-
μπτη 20 Οκτωβρίου.

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 09:00 οι αιτή-
σεις των ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτη-
θεί, θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέρες κυνηγιού 
που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Ομάδα κυνηγών που 
έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κυνηγήσει στην Ε.Κ.Π. για 
τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου προτάσσεται των 
υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων ή 
κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των ομάδων όπως 
αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά την αίτηση των κυνηγών 
και τις ημέρες κυνηγίου που έχουν εκδηλώσει την επι-
θυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία του Δασαρχείου Κα-
λαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή τον Βοηθό Επόπτη 
παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας ή του αναπληρωτή 
του και των ενδιαφερομένων κυνηγών ή των νομίμων 
εκπροσώπων τους.

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την κλήρωση, θα 
καταβάλλεται το απαιτούμενο χρηματικό ποσό για την 
έκδοση της Ειδικής άδειας για όλες τις ημέρες κυνηγίου 
από τις ομάδες που κληρώθηκαν. Η μη καταβολή αυτού, 
έστω και ενός κυνηγού της ομάδας, αποκλείει την είσοδο 
στην Ε.Κ.Π. όλης της ομάδας.

Μετά την ανωτέρω διαδικασία και σε περίπτωση ύπαρ-
ξης κενών θέσεων, αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές 
μέχρι και την:

Α) Τετάρτη 26 Οκτωβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
2-11-2016 έως 5-11-2016

Β) Πέμπτη 3 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
9-11-2016 έως 12-11-2016

Γ) Πέμπτη 10 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
16-11-2016 έως 19-11-2016

Δ) Πέμπτη 17 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
23-11-2016 έως 26-11-2016

Ε) Πέμπτη 24 Νοεμβρίου για τις ημέρες κυνηγίου από 
30-11-2016 έως 3-12-2016

Κάθε Παρασκευή και ώρα 09:00 οι αιτήσεις των ομά-
δων κυνηγών θα ταξινομούνται ανάλογα με τις ημέ-
ρες κυνηγιού που επιθυμούν να κυνηγήσουν. Ομάδα 
κυνηγών που έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να κυνηγήσει 
στην Ε.Κ.Π. για τέσσερις (4) συνεχείς ημέρες κυνηγίου 
προτάσσεται των υπολοίπων. Σε περίπτωση περισσοτέ-
ρων αιτήσεων ή κενών θέσεων θα γίνεται κλήρωση των 
ομάδων κυνηγών όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί κατά 
την αίτηση των κυνηγών και ημέρα κυνηγίου που έχουν 
εκδηλώσει την επιθυμία να κυνηγήσουν, στα γραφεία 
του Δασαρχείου Καλαμάτας από τον Επόπτη της Ε.Κ.Π. ή 
τον Βοηθό Επόπτη, παρουσία του Δασάρχη Καλαμάτας 
ή του αναπληρωτή του και των ενδιαφερομένων κυνη-
γών ή των νομίμων εκπροσώπων τους. Για τις ημέρες 
κυνηγίου από 2-11-2016 έως 5-11-2016 η ως άνω διαδι-
κασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 
και ώρα 09:00.

Δεν πραγματοποιούνται αλλαγές στους κυνηγούς που 
απαρτίζουν τις ομάδες μετά την κλήρωση.
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3. Οι αιτούντες κυνηγοί αυτοπροσώπως ή οι νόμιμα 
εκπροσωπούμενοι αντιπρόσωποι αυτών, πρέπει να πα-
ραλαμβάνουν έγκαιρα την ειδική άδεια κυνηγίου.

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

5. Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω 
κακοκαιρίας ή άλλης αιτίας, δύναται να διεξαχθεί κυνήγι 
από όσους επιθυμούν και έχουν εκδώσει ειδική άδεια 
κυνηγίου, τη Δευτέρα και Τρίτη της επόμενης εβδομά-
δας.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του κυνηγίου λόγω κα-
κοκαιρίας ή άλλης αιτίας από 30-11-2016 έως 3-12-2016 
δύναται να διεξαχθεί κυνήγι από όσους επιθυμούν και 
από την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου έως το Σάββατο 10 Δε-
κεμβρίου.

Σε όσες ομάδες δεν επιθυμούν να κυνηγήσουν, επι-
στρέφονται τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβάλλει 
οι κυνηγοί της ομάδας, επιβαρυνόμενα μετά έξοδα απο-
στολής.

ΑΡΘΡΟ 7ο
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ - ΣΚΥΛΙΑ

1. Το κυνήγι ασκείται μόνο με κυνηγετικό επωμιζόμενο 
όπλο που φέρει λεία κάννη και είναι μονόκαννο ή δίκαν-
νο ή επαναληπτική καραμπίνα η οποία φέρει μέχρι τρία 
(3) φυσίγγια συνολικά, από τα οποία ένα (1) στην θαλάμη 
και τα δύο (2) στην αποθήκη.

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

3. Στο κυνήγι απαγορεύονται τα σκυλιά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

1. Το κυνήγι διεξάγεται κατά την απόλυτη κρίση του 
εντεταλμένου οργάνου της Ε.Κ.Π. όταν επικρατούν ευ-
νοϊκές καιρικές συνθήκες και καλή ορατότητα.

2. Η άδεια θήρας και η ειδική άδεια παραδίδονται στα 
εντεταλμένα όργανα της Ε.Κ.Π. πριν την έναρξη του κυ-
νηγίου και επιστρέφονται στο πέρας αυτού.

3. Οι ομάδες κυνηγών συνοδεύονται πάντοτε από τα 
εντεταλμένα όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Πε-
ριοχής, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπα-
κούουν. Οι κυνηγοί οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απα-
ραίτητα μέτρα πρόληψης κάθε μορφής ατυχημάτων και 
ασφαλούς χρήσης και μεταφοράς των κυνηγετικών τους 
όπλων. Η Υπηρεσία δεν φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν 
τραυματισμό ή ατύχημα κατά την διάρκεια του κυνηγίου. 
Κατά την διάρκεια του κυνηγίου οι κυνηγοί υποχρεού-
νται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα 
φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης 
απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς 
αποφυγή ατυχημάτων.

4. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των κυνηγών 
από την ομάδα τους και γενικά από την περιοχή που 

έχει καθοριστεί να κυνηγήσουν από τα εντεταλμέ-
να όργανα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής. 
Απρόσεκτοι κυνηγοί, επικίνδυνοι για την ασφάλεια 
συναδέλφων των ή των εργαζομένων της Ε.Κ.Π. και γε-
νικά κυνηγοί που δεν υπακούουν στις υποδείξεις των 
οργάνων της Ε.Κ.Π., απομακρύνονται από την Ε.Κ.Π. 
και στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση 
ή αποζημίωση.

5. Απαγορεύεται η θήρα από το σκάφος και στις πο-
τίστρες.

6. Ο κυνηγός που τραυματίζει, κατά την απόλυτη κρίση 
του εντεταλμένου οργάνου που παρακολουθεί το κυνήγι, 
το θήραμα και δεν το συλλέγει καταβάλει την προβλεπό-
μενη για το θήραμα αξία και στερείται του δικαιώματος 
εισόδου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή για την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

7. Απαγορεύεται το κυνήγι μη ανεπτυγμένων τριχωτών 
θηραμάτων. Ως ανεπτυγμένα τριχωτά θηράματα νοού-
νται: το αγριοπρόβατο των τριών (3) ετών και ο αίγαγρος 
των δύο (2) ετών. Σε περίπτωση τραυματισμού ή φόνου 
μη ανεπτυγμένου τριχωτού θηράματος ο υπαίτιος επι-
βαρύνεται με πρόστιμο 300,00 € συν την αξία του θηρά-
ματος καθώς επίσης στερείται του δικαιώματος εισόδου 
στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή για την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο.

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

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

ΑΡΘΡΟ 9ο
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Μεσσηνίας ύστε-
ρα από εισήγηση του Δασαρχείου Καλαμάτας είναι δυ-
νατόν να τροποποιηθεί ή να διακοπεί το Πρόγραμμα 
Θήρας.

ΑΡΘΡΟ 10ο
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ - ΤΙΜΕΣ
ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Ο επιτρεπόμενος αριθμός θηραμάτων και οι τιμές αυ-
τών φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Είδος θηράματος
(1)

Συνολικός 
Αριθμός 

Κυνηγετικής 
Περιόδου

(2)

Επιτρεπόμενος 
αριθμός θηραμάτων 

ανά ομάδα
(3)

Κυνηγοί Νομού 
(4)

Άλλοι κυνηγοί 
(5)

Αλλοδαποί 
κυνηγοί

(6)

Αγριοπρόβατο
(Ovis amon musimon) θηλυκά: 20

2 ανά
κυνηγετική

περίοδο
140,00 € 180,00 € 300,00 €

Αγριοπρόβατο
(Ovis amon musimon) Αρσενικά: 20

2 ανά
κυνηγετική

περίοδο
170,00 € 210,00 € 330,00 €

Αίγαγρος
(Capra

aegagrus cretica)
Αρσενικά: 20

2 ανά
κυνηγετική

περίοδο
250,00 € 320,00 € 400,00 €

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

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ΦΠΑ 24%.
Σε περίπτωση συμπλήρωσης του συνολικού επιτρεπό-

μενου αριθμού θηράματος διακόπτεται το κυνήγι αυτού 
του είδους θηράματος.

ΑΡΘΡΟ 11ο
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

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

2. Η τιμή του φονευθέντος θηράματος Όταν θηρευτεί 
από ομάδα που αποτελείται από Μεσσήνιους και λοιπούς 
Έλληνες κυνηγούς, ή κυνηγούς υπηκόους χωρών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από την τιμή που 
αναγράφεται στη στήλη (5) του ανωτέρω πίνακα. Αν η 
ομάδα έχει αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών 
εκτός Ε.Ε τότε η τιμή καθορίζεται από τη στήλη (6) του 
πίνακα.

ΑΡΘΡΟ 12ο
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Η αναχώρηση των κυνηγών και των εντεταλμένων 
οργάνων της Ε.Κ.Π. Ν. Σαπιέντζας από το λιμάνι της Με-
θώνης θα γίνεται στις 7:45 - 8:00 και η επιστροφή από 
την Σαπιέντζα στις 14:30 – 15:00.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία η αναχώρηση δεν 
πραγματοποιηθεί μέχρι τις 08:30 το κυνήγι αναβάλλεται. 

ΑΡΘΡΟ 13ο
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΣΤΗΝ Ε.Κ.Π.

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

2. Την Ε.Κ.Π. Νήσο Σαπιέντζα μπορούν να επισκέπτο-
νται για λόγους επιστημονικούς, μαθήσεως και γνωριμίας 
της χλωρίδας και πανίδας αυτής και γενικά του οικοσυ-
στήματος της, όσοι επιθυμούν (Σύλλογοι, Σωματεία, 
κ.λπ.) ύστερα από άδεια του Δασαρχείου Καλαμάτας 
εκτός των ημερών κυνηγίου. Ο τρόπος, ο χρόνος, η συ-
μπεριφορά και οι λοιπές υποχρεώσεις εντός της Ε.Κ.Π. 
θα καθορίζονται με τη σχετική άδεια.

3. Οι επισκέπτες στην Ε.Κ.Π. πρέπει να προσέχουν για 
την ασφάλεια τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα 
που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους. Η Υπηρεσία δεν 
φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ατύχημα που θα συμβεί 
κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ε.Κ.Π.. Ακό-
μη οφείλουν να προστατεύουν τα θηράματα και να μην 
διαταράσσουν την ησυχία τους.

ΑΡΘΡΟ 14ο
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

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

2. Η φωτογράφηση και κινηματογράφηση των θηρα-
μάτων κατά την διεξαγωγή του κυνηγίου επιτρέπεται 
μόνο κατόπιν αδεία του αρμοδίου Υπουργείου.

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

4. Η κατοχή της ειδικής άδειας θήρας και η είσοδος 
επισκέπτη στην Ε.Κ.Π. σημαίνουν την ανεπιφύλαχτη απο-
δοχή και εφαρμογή των όσων αναφέρονται παραπάνω.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλαμάτα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Μεσσηνίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
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     Αριθμ. 29676 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
του Ιδιαίτερου Γραφείου ∆ηµάρχου Αρταίων, για 
τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 
έτους 2016.

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 58 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλ-
λικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 τεύχος Α΄).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ.2 και 3 και του άρ-
θρου 49 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα-
σης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143Α/
28-06-2007), σύµφωνα µε τις οποίες η έκτακτη εποχική 
ή όλως απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη για καθιέρωση 
υπερωριακής εργασίας διαπιστώνεται µε απόφαση του 
αρµοδίου για διορισµό οργάνου, µε τους όρους και τους 
περιορισµούς που ισχύουν κάθε φορά για τους δηµοσί-
ους υπαλλήλους και µε επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 49 του Ν.3584/2007.

3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16-12-2015) «Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου-Αποζηµίωση για εργασία 
προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

4) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του 
Ν.2503/1997«∆ιοίκηση, οργάνωση στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α/30-05-1997).

5) Την αριθ. 2/2015/∆ΕΠ/05-01-2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονοµικών «Παροχή οδηγιών για την 
εφαρµογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του 
Ν.4354/2015 (176/Α΄) «Μισθολογικές ρυθµίσεις των 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου, των Νοµικών 
Προσώπων ∆ηµοσίου (Ν.Π.∆.∆.), καθώς και των ∆.Ε.Κ.Ο. 
του κεφ.Α΄ του Ν.3429/2005(Α΄/314) και άλλες µισθολο-
γικές διατάξεις».

6) Την αριθµ. απόφαση του ∆.Σ.455/2015 (Α∆Α: 
ΩΚΟ∆ΩΨΑ-0ΨΛ) µε θέµα: «Ψήφιση Προϋπολογισµού 
∆ήµου Αρταίων και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 
έτους 2016».

7) Τον ΟΕΥ του ∆ήµου Αρταίων ο οποίος δηµοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/15-06-2012.

8) Την αριθµ. πρωτ. 14172/01-09-2014 απόφαση 
∆ηµάρχου Αρταίων µε την οποία η υπάλληλος Τσε-
κούρα Ελένη του Γεωργίου, κατηγορίας ∆Ε, κλάδου ∆Ε 
Χειριστών Η/Υ µε βαθµό Ε΄, µετακινείται από το τµήµα 
∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών στο Ιδιαίτερο Γρα-
φείο ∆ηµάρχου.

9) Την αριθµ. πρωτ. 18357/06-11-2014 απόφαση 
∆ηµάρχου Αρταίων µε την οποία ορίστηκε η ανωτέρω 
υπάλληλος γραµµατέας της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
∆ήµου Αρταίων.

10) Την αριθµ. πρωτ. 29330/16-09-2016 απόφαση 
∆ηµάρχου Αρταίων µε την οποία ο υπάλληλος Τσιατσού-
λης Αθανάσιος του Λάµπρου, κατηγορίας ΥΕ, κλάδου ΥΕ 
Κλητήρων Γενικών Καθηκόντων µε βαθµό Β΄, τοποθετεί-
ται στο Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου.

11) Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δηµιουργούνται στο 
Γραφείο ∆ηµάρχου οι οποίες επιβάλλουν την απασχό-
ληση των υπαλλήλων πέραν του κανονικού ωραρίου 
εργασίας, για την γραµµατειακή υποστήριξη της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής και την γραµµατειακή και διοικητική 
υποστήριξη του γραφείου όσον αφορά ρύθµιση θεµά-
των εκτάκτων και επειγουσών συναντήσεων ∆ηµάρχου 
µε πολίτες, φορείς, σωµατεία κ.λπ. καθώς και για τη 
οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, εορτών σε µη 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

12) Το αρ. πρωτ.:10054/31-03-2016 έγγραφο σχετικά 
µε την καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης του 
προσωπικού στο Γραφείο ∆ηµάρχου ειδικότητας ∆Ε Χει-
ριστών Η/Υ.

13) Το αρ. πρωτ.:29464/16-09-2016 έγγραφο σχετικά 
µε την καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης του 
υπαλλήλου Τσιατσούλη Αθανασίου του Λάµπρου.

14) Την αρ. πρωτ.:24373/28-07-2016 διαπιστωτική 
πράξη του ∆ηµάρχου Αρταίων σχετικά µε την βαθµο-
λογική κατάταξη των µονίµων υπαλλήλων του ∆ήµου 
Αρταίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4369/2016.

15) Την αρ. πρωτ.: 24505/29-07-2016 διαπιστωτική 
πράξη του ∆ηµάρχου Αρταίων σχετικά µε την κατάταξη 
των υπαλλήλων του ∆ήµου Αρταίων στα µισθολογικά 
κλιµάκια του Ν.4354/2015.

16) Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπιστεί από τις πι-
στώσεις των ΚΑ 10-6012.001 (αποζηµίωση υπερωρια-
κής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυχτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές) και του ΚΑ 10-6051 
(Εργοδοτικές εισφορές µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου) 
του Προϋπολογισµού του ∆ήµου Αρταίων, οικονοµικού 
έτους 2016, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουµε υπερωριακή εργασία για το Ιδιαίτερο 
Γραφείο ∆ηµάρχου για τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο 
και ∆εκέµβριο έτους 2016.

Την εργασία µε αµοιβή απογευµατινής υπερωριακής 
απασχόλησης της υπαλλήλου που ανήκει στο Ιδιαίτερο 
Γραφείο ∆ηµάρχου κατηγορίας ∆Ε Χειριστών Η/Υ.

Την εργασία µε αµοιβή απογευµατινής υπερωριακής 
απασχόλησης του υπαλλήλου που ανήκει στο Ιδιαίτερο 
Γραφείο ∆ηµάρχου κατηγορίας ΥΕ Κλητήρων-Γενικών 
Καθηκόντων.

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ
Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
1. Κλάδος ∆Ε Χειριστών Η/Υ Ένα (1) άτοµο
Σύνολο Κατηγορίας ∆.Ε.:  Ένα (1) άτοµο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
1. Κλάδος ΥΕ Κλητήρων-

Γενικών Καθηκόντων Ένα (1) άτοµο
Σύνολο Κατηγορίας Y.Ε.:  Ένα (1) άτοµο
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Οι ώρες απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεω-
τικού ωραρίου δεν θα ξεπερνούν για κάθε υπάλληλο τις 
εκατόν είκοσι (120) ανά εξάµηνο, χωρίς να υπάρχει δυνα-
τότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο εξαµήνων σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Ν.4354/2015.

Η κατανοµή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα µε τις 
ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η βεβαίωση πραγµατοποίησης των ωρών υπερωρια-
κής εργασίας των υπαλλήλων θα γίνει µε σχετική από-
φαση του ∆ηµάρχου Αρταίων.

Η απαιτούµενη για την πληρωµή των ανωτέρω υπαλ-
λήλων δαπάνη, θα βαρύνει τις πιστώσεις των κωδικών 

αριθµών του προϋπολογισµού του έτους 2016 και θα 
διατεθούν ως εξής:

- Από τον Κ.Α. 10-6012.001 συνολική πίστωση ύψους 
20.000,00 ευρώ.

- Από τον Κ.Α.10-6051 συνολική πίστωση ύψους 
130.042,00 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Άρτα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ∆ήμαρχος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  
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*02032471010160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-
δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-
τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του ∆ηµοσίου και των φορέων του 
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 

και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr


