
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας 

στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 

ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) απόφασης του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων 
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλο-
γή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς 
και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής».

3 Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρ-
ρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του 
N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχομένου 
αναρτημένου δασικού χάρτη.

4 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας - Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

5 Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιο-
νοπτώσεων Δ.Α.Δ. 11/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8002/32/227-Α΄ (1)
  Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας 
στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο-
μίας.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου Α 8 

του άρθρου 51 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί-
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. 
και Ο.Τ.Α μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυρο-
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις» (Α΄ 297).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 «Περί 
παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερεια-
κής και οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας» (Α΄ 232), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τη διάταξη του άρθρου 8 του 
Ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 5 του 
Ν. 2622/1998 «Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης -Δήλω-
ση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 138).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 9 του 
Ν. 2734/1999 «Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 161).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 394/2001 «Χρόνος εργασίας 
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 274).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων του» (Α΄ 213).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετο-
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρε-
σιών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε μετά Π.δ. 88/2012 
(Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 
(Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).

11. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετο-
νομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

12. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

13. Τις διατάξεις του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μετονομασία Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3985

39521



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39522 Τεύχος Β’ 3985/13.12.2016

14. Τις διατάξεις του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

15. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ Υ29 από 8.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (Β΄ 2168).

16. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ Υ186 από 10.11.2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο 
Τόσκα» (Β΄ 3671).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ύψους δύο εκατομμυρίων 
πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων και πενήντα τεσσά-
ρων (2.533.054,006) ευρώ περίπου, η οποία για το τρέχον 
οικονομικό έτος θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του 
εκτελούμενου προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ΕΦ 43-110) σε βάρος του ΚΑΕ 0432.

18. Την υπ' αριθμ 8000/1/2016/111-α από 18-11-2016 
Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επι-
τελικού Σχεδιασμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης της 

παραγράφου 5 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 8002/32/ 
122-α από 6-9-2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 
1803), αυξάνεται αποκλειστικά για το οικονομικό έτος 
2016 κατά (914.460) ώρες για το Αστυνομικό Προσωπικό, 
τους Συνοριακούς Φύλακες και τους Ειδικούς Φρουρούς.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
1-9-2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Εσωτερικών  Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1173943 (2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 
ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) απόφασης του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός 
της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων 
αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλο-
γή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου 
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσί-
ων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς 
και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 «Ρυθμίσεις επιλογής 

και αξιολόγησης προϊσταμένων της Αρχής», 30 «Υπη-

ρεσιακά Συμβούλια, Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης και 
λοιπά συλλογικά όργανα», 38 «Προσωπικό της Αρχής», 
41 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις» και 42 «Καταργούμε-
νες διατάξεις» του Ν. 4389/2016 (Α΄94).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 (Α΄26), 
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του 
Ν. 4369/2016 (Α΄33).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής 
προϊσταμένων» του Ν. 4369/2016 (Α΄33).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4369/2016 (Α΄33).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4403/2016 

(Α΄125).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4410/2016 

(Α΄141).
7. Τις διατάξεις του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης 

Α΄ της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παρα-
γράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄222), 
όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2690/1999 
(Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και 
ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 69/2016 (Α΄127) «Αναγνώριση 
προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».

10. Τις διατάξεις του Π.δ. 111/2014 (Α΄178) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη-
ση και τα Κυβερνητικά όργανα».

12. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ2014/08.04.2014 
(Β΄865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής δι-
άρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων 
της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.ΟΙΚ. και μετονομασία 
ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/ 08.09.2016 
(Β΄2922) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και 
των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για 
την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέ-
δου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των 
υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων 
Αυτοτελών Γραφείων αυτής».

14. Την αριθμ. 1/20 Ιανουαρίου 2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18) 
πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημό-
σιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

15. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
(Β΄130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως 
ισχύει.

16. Την ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της υπ' αριθμ. 
ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ2016/08.09.2016 (Β΄2922) απόφασης 
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του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία των γνωμοδοτικών 
Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονά-
δων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήμα-
τος, καθώς Υπευθύνων αυτοτελών γραφείων. 

17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ1130900 ΕΞ2016/
18-9-2016 (Β΄2922) απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων, αντικαθίστανται ως εξής:

«Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του κάθε 
Συμβουλίου με τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και η 
γραμματεία του Συμβουλίου, η οποία απαρτίζεται από 
υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσό-
δων ΠΕ κατηγορίας. Ο ορισμός του γραμματέα και του 
αναπληρωτή του σε κάθε συνεδρίαση γίνεται από τον 
Πρόεδρο του Συμβουλίου».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της προαναφερθεί-
σας απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Για τις συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών Συμβου-
λίων συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον 
Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Συμβουλίου 
το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του εξα-
μήνου.

β. Κατά τα λοιπά, για όσα θέματα για τη λειτουργία των 
γνωμοδοτικών Συμβουλίων δεν ρυθμίζονται με την πα-
ρούσα απόφαση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 
13 έως 15 του 2690/1999 (Α΄45), όπως εκάστοτε ισχύουν.

γ. Τα ανωτέρω οριζόμενα στις υποπαραγράφους Α΄ και 
Β΄ της παραγράφου 3 ισχύουν από την ημερομηνία έναρ-
ξης ισχύος της τρέχουσας θητείας των Συμβουλίων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

I

    Αριθμ. 147797/2746 (3)
Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση 
αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 15 
του N. 3889/2010 (ΦΕΚ 182Α) κατά του περιεχο-
μένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 26 του Ν. 3889/ 

2010 (ΦΕΚ 182Α΄) «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών 
Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρ-
τών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 15 
παράγραφος 1 και 22 παράγραφοι 2 και 3 αυτού που 
αναφέρονται στο περιεχόμενο της παρούσας απόφασης, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν, αντικα-

ταστάθηκαν και ισχύουν με εκείνες του άρθρου 153 του 
Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94Α΄) «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιοοικονομικών στόχων 
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 2664/1998
(ΦΕΚ 275Α΄) «Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

4. Τις διατάξεις των:
α) Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α΄) «Καθορισμός και ανακα-

τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», άρθρο 1 με το 
οποίο κατανεμήθηκαν οι αρμοδιότητες του Υ.Π.Ε.Κ.Α και 
άρθρου 6 του ιδίου Π.δ. με το οποίο μεταφέρθηκε από 
το ΥΠ.Α.Α.Τ. στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυ-
ξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
(άρθρο 1 Π.δ. 352/1991, ΦΕΚ 124Α΄ και άρθρο 1 παρ. 2, 
Π.δ. 228/2002, ΦΕΚ 208Α΄).

β) Π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

γ) Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

δ) Π.δ. 124/2016 (ΦΕΚ 209 Α΄) «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ε) Π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 B΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

στ) Την Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β΄) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Σωκράτη Φάμελλο».

ζ) Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).

5. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έρ-
γων και Υποδομών.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Α. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος 

των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που 
περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί 
του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμ-
φέρον. Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, 
πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμε-
νης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.
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Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων 
κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, 
για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το 
εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρα-
κτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώ-
σεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως 
ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμέ-
νων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου α), σαράντα 
πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 
5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 
20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 
100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως 
και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., 
τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ.

Β. Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης 
αντιρρήσεων εξαιρούνται:

α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συ-
μπεριληφθεί στο δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης 
του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α΄ του άρθρου 
23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις 
που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 
31 του Ν. 4280/2014, όπως ισχύει.

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανί-
ζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης 
αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανο-
μές (κληροτεμάχια) του εποικισμού.

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζο-
νται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε 
κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αερο-
φωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του 
εποικισμού.

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά 
τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν 
απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες.

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρε-
μείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου 
14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως 
ισχύει).

Άρθρο 2
Α. Το ειδικό τέλος άσκησης των αντιρρήσεων κατά του 

περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, κατατί-
θεται σε λογαριασμό της ΕΚΧΑ Α.Ε., που δημιουργείται 
και τηρείται σε οποιοδήποτε νομίμως λειτουργούν πι-
στωτικό ίδρυμα, είτε με χρήση πιστωτικής κάρτας είτε 
με οποιονδήποτε άλλο αναγνωρισμένο στις συναλλα-
γές ασφαλή τρόπο και τα ποσά από την είσπραξη του 
ανωτέρω τέλους εγγράφονται στον προϋπολογισμό της 
εταιρείας στον κωδικό 53.20 και διατίθενται αποκλειστι-
κά για την κάλυψη της δαπάνης κατάρτισης έως και την 
κύρωση των δασικών χαρτών.

Β. Σε περίπτωση ανάκλησης αντιρρήσεων, ο Υπεύ-
θυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού 
Χάρτη, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρ-
ρήσεων και εντός 3 μηνών το αργότερο από αυτή, εκ-
δίδει απόφαση για την επιστροφή των καταβληθέντων 
σχετικών τελών, στις περιπτώσεις που η σχετική αίτηση 
ανάκλησης έχει υποβληθεί εντός της προθεσμίας υπο-
βολής αντιρρήσεων.

Ο Υπεύθυνος του Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης 
Δασικού Χάρτη αποστέλλει την ως άνω απόφαση στην 
ΕΚΧΑ Α.Ε., συνοδευόμενη από κατάλογο των δικαιού-
μενων επιστροφής τέλους, στον οποίο αναγράφονται 
υποχρεωτικά τα στοιχεία των αιτούντων, το ποσό προς 
επιστροφή και το ΙΒΑΝ λογαριασμού τους που έχουν 
δηλώσει για την επιστροφή.

Άρθρο 3
Από την ισχύ της παρούσας καταργείται η 112784/496/ 

12.09.2014 (ΦΕΚ 2551 Β΄) όμοια. 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Περιβάλλοντος
Οικονομικών  και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

I

    Αριθμ. 9669 (4)
Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 
εκτός έδρας των υπαλλήλων υπηρετούντων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας - Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/04-06-2010 (ΦΕΚ 87/

τ.Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/23-12-2010 (ΦΕΚ 235/
τ. A΄/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/ 
1999 (ΦΕΚ 35/τ. Α΄/1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινού-
μενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της 
παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/
15-3-2010) «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας - Επεί-
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιοοικονο-
μικής κρίσης σύμφωνα με τις οποίες το ανώτατο όριο 
των επιτρεπόμενων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών 
εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999|
(ΦΕΚ 35 Α) καθορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.
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4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν. 2738/ 
1999 (ΦΕΚ 180/τ. Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγμα-
τεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβα-
σιούχων και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22-4-2005).

6. Το αριθμ. 442192(4702)/7-11-2016 έγγραφο της Περι-
φερειακής Ενότητας Πιερίας-Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας που αφορά στο αίτημα για τον καθορισμό του ανώ-
τατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών μετακίνησης εκτός 
έδρας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας για το έτος 2017.

7. Την αριθμ. οικ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/Β/
18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, «Ανάθεση 
άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και παρο-
χή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων 
"Με εντολή Γενικού Γραμματέα"» στους Προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Μακεδονίας-Θράκης», αποφασίζουμε:

Α) Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων 
ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της 
Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας - Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας για το έτος 2017 ως εξής:

A/A ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΜ - ΠΣΕΑ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 35

2 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 60

3 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 30

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 60

4 ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 1 60

5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 11 60

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 5 40

ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 30

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 4 60

ΔΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1 30

6 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1 30

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 1 15

TE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 7 60

TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 30

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 10

7 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 20 60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

TE ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 1 30

TE ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 5 60

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

TE ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 2 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 4 30

ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 60
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8 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 60

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 4 60

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 6 20

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 9 20

9 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 1 30

ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 20

ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ 1 60

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 20

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2 15

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1 10

10 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 7 60

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60

TE ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ) 5 60

TE ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ 1 60

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 3 60

ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 1 60

11 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1 60

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ 2 60

12 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2 40

ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ 1 30

Β) Το όριο των επιτρεπόμενων ημερών εκτός έδρας 
για τους ανωτέρω υπαλλήλους ορίζεται μέχρι πέντε (5) 
ημέρες το μήνα.

Γ) Οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου θα 
ακολουθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους τα ανωτέρω, 
κατά κατηγορία και κλάδο, όρια αριθμού ημερών εκτός 
έδρας των μονίμων υπαλλήλων κατά μήνα και κατ' έτος.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού, έτους 2017, της Περιφερειακής 
Ενότητας Πιερίας ύψους 75.500,00 ευρώ στους ΚΑΕ 0719, 
0721, 0722.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κατερίνη, 1 Δεκεμβρίου 2016 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής

ΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

    Αριθμ. 83225 (5)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση μεγάλων χιο-
νοπτώσεων Δ.Α.Δ. 11/2016.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3στ του Ν.δ. 86/ 

1969 «Περί Δασικού Κώδικα», όπως αυτές συμπληρώθη-
καν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του Ν. 177/1975 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Ν.δ. 86/1969».

2. Την αριθμ. 1137813/434/23-1-1981 Διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «Περί Απαγόρευσης κυνηγιού σε πε-
ρίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 της κοινής Διυ-
πουργικής απόφασης 414985/85 «Περί μέτρων διαχείρι-
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιή-
θηκε με τις υπ' αριθμ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ: 1188/Β/
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31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ: 68/Β/4-2-1998) και 
87578/703/06.03.2007 (ΦΕΚ 581/τ. Β΄/23.04.2007) κοι-
νές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας.

4. Την ΗΠ 37338/1807/Ε. 103/1-9-2010 (ΦΕΚ: 1495/Β/
6-9-2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περι-
βάλλοντος - Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

5. Την αριθμ. 143543/2140/10-8-2016 απόφαση 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την 
Κυνηγετική Περίοδο 2016 -2017» (ΦΕΚ 2536 τ. Β΄/16).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Την αρ. 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105/τ. Β΄/18-11-2014) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης «Παροχή Εξουσιοδότη-
σης υπογραφής αποφάσεων, πράξεων «Με εντολή Γενι-
κού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους των Δασαρχείων 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

8. Το γεγονός ότι στην περιοχή του Δασαρχείου Σταυ-
ρού επικρατούν συχνά δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
λόγω χιονοπτώσεων, με αποτέλεσμα την καταστροφή 
των ειδών της άγριας πανίδας της περιοχής.

9. Την ανάγκη προστασίας στην περιοχή όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας, των οποίων η αμυντική ικα-
νότητα είναι σημαντικά μειωμένη κατά την περίοδο των 
χιονοπτώσεων λόγω εξασθενίσεώς τους.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοσίου, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
θηρεύσιμων ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και 
πτερωτών) στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του 
Δασαρχείου Σταυρού, σε περίπτωση που επικρατούν 
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λόγω:

1) χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης,
2) όταν και όπου το έδαφος είναι συνεχόμενα σκεπα-

σμένο με χιόνι.
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της μέχρι το 

τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017 (28-2-2017).
Η τήρησή της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, την Ελ-

ληνική Αστυνομία, τους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, τα 
Μέλη των Κυνηγετικών Οργανώσεων, και σε κάθε φιλό-
πονο πολίτη.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν.δ. 86/1969, Ν. 996/1971 και του 
Ν. 177/1975 και της 414985/1985 κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σταυρός, 29 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39528 Τεύχος Β’ 3985/13.12.2016

*02039851312160008*

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


