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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Πρόσληψη αναπληρωτών μουσουλμάνων θεολόγων και μουσουλμάνων εκπαιδευτικών της αραβικής και τουρκικής γλώσσας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών .

3

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45284/19.6.2017
(ΦΕΚ τ. Β΄ 2189/27.6.2017) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και
προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων» - Διεύρυνση του αντικειμένου.

4

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για
το κυνηγετικό έτος 2017 - 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 133896/Θ2
(1)
Πρόσληψη αναπληρωτών μουσουλμάνων θεολόγων και μουσουλμάνων εκπαιδευτικών της αραβικής και τουρκικής γλώσσας στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τoυ άρθρου 4 του ν. 2621/1998
(Φ.Ε.Κ. 136/Α’) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
και άλλες διατάξεις».
2. Την αριθ. 84455/Θ2/25-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 1651/Β’)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε από την
αριθ. 200425/Θ2/24-11-2016 (Φ.Ε.Κ. 4095/Β’) όμοιά της

Αρ. Φύλλου 2811

για το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσουλμανικών Ιεροσπουδαστηρίων Θράκης.
3. Την αριθ. 58334/Ζ2/2002 (Φ.Ε.Κ. 1128/Β’) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Σύνθεση διδακτικού προσωπικού Ιεροσπουδαστηρίων».
4. Την αριθ. 29733/Ζ2/2006 (Φ.Ε.Κ. 1271/Β’) κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών στα Ιεροσπουδαστήρια».
5. Την αριθ. ΑΣ177/54894/Ζ2 Α.Σ. 163/2008 (Φ.Ε.Κ. 898/
Β’) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός προσόντων των εκπαιδευτικών
του αραβόγλωσσου και τουρκόγλωσσου προγράμματος
των Ιεροσπουδαστηρίων Κομοτηνής και Εχίνου Ξάνθης».
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών…» (Φ.Ε.Κ. 210/Α’), και,
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των
θέσεων εκπαιδευτικών αραβικής γλώσσας, τουρκικής
γλώσσας και μουσουλμάνων θεολόγων στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης με διορισμό, μετάθεση, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, δύνανται
να προσλαμβάνονται αναπληρωτές με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας ενός
διδακτικού έτους), οι οποίοι/ες κατέχουν τα προσόντα
διορισμού και είναι μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.
Η πρόσληψη εκκινεί με τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης από το Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης συνιστώνται τριμελείς επιτροπές
επιλογής αναπληρωτών μουσουλμάνων θεολόγων και
μουσουλμάνων εκπαιδευτικών αραβικής γλώσσας και
τουρκικής γλώσσας, οι οποίες συγκροτούνται και τα
μέλη των οποίων διορίζονται με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η πρόσληψη των αναπληρωτών γίνεται με απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ανατολικής
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Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από εισήγηση των αντιστοίχων αρμόδιων επιτροπών επιλογής.
Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις που
κατανέμονται στο πλαίσιο των εκάστοτε εγκριτικών
αποφάσεων της Επιτροπής του άρθ.2, παρ. 1 της ΠΥΣ
33/2006, όπως ισχύει-και για την πρόσληψη αναπληρωτών σχολείων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.
Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη αναπληρωτών, οι
υποψήφιοι υποβάλουν σχετική αίτηση, με επισυναπτόμενα τα δικαιολογητικά των τυπικών προσόντων που
κατέχουν και βιογραφικό τους σημείωμα στο Γραφείο
Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. H αρμόδια επιτροπή επιλογής αξιολογεί την αίτηση κάθε υποψηφίου/
ας, προκειμένου να διαπιστώσει, αν αυτός/ή μπορεί να
ανταποκριθεί στα εκπαιδευτικά του/της καθήκοντα στα
Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, αν έχει
έφεση να υπηρετήσει σε αυτά και να συμμετέχει δημιουργικά στις δραστηριότητές τους. Προς διαμόρφωση
πληρέστερης γνώμης, η επιτροπή μπορεί να προσκαλεί
τους/τις υποψηφίους σε συνέντευξη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Αυγούστου 2017

Τεύχος Β’ 2811/10.08.2017

Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης, με γνωστικό
αντικείμενο «Δενδροκομία» (ΦΕΚ 190/3.3.2017 τ. Γ΄).
3. Τις αριθμ. πρωτ. 692/3.5.2017 και 711/8.5.2017 αιτήσεις της Καθηγήτριας Μαριάννας Χατζηδημητρίου για
τη μεταβολή του γνωστικού της αντικειμένου.
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής
Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης (αρ. συν. 16η/
9.5.2017) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών η
οποία εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
της ως άνω Καθηγήτριας καθώς και το γεγονός ότι στο
συγκεκριμένο Τμήμα δεν λειτουργούν Τομείς.
5. Το αριθ. πρωτ. 3804/30.5.2017 έγγραφο της Πρυτανείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που
αφορά στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Καθηγήτριας Μαριάννας Χατζηδημητρίου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
της Μαριάννας Χατζηδημητρίου του Αριστοτέλη, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, του Τμήματος Βιοτεχνολογίας
της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, από «Δενδροκομία», σε «Γενετικός Χαρακτηρισμός και Βιολογία Πολυετών Φυτών».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ. 146/202/ Ζ2/133724
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων……. Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄)
ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 10378πε/3.2.2017 πράξη του Πρύτανη
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών , για τη μετακίνηση της Μαριάννας Χατζηδημητρίου , Αναπληρώτριας
Καθηγήτριας, από το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και
Περιβάλλοντος στο Τμήμα Βιοτεχνολογίας της Σχολής

Αριθμ. 55323
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45284/19.6.2017
(ΦΕΚ τ. Β΄ 2189/27.6.2017) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων «Σύσταση και συγκρότηση ειδικής
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και
προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,
τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών
ρυθμίσεων» - Διεύρυνση του αντικειμένου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3060/2002
(ΦΕΚ Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
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Τεύχος Β’ 2811/10.08.2017

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων»,
γ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131), όπως ισχύει.
2) Την υπ’ αριθμ. 45284/19.6.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄ 2189/
27.6.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία
συστάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
3) Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π.0546/Μ.6992/ΑΣ 34872/
10.7.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εξωτερικών.
4) Την ανάγκη διεύρυνσης του αντικειμένου της εν
θέματι ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής.
5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’αριθμ. 45284/19.6.2017 (ΦΕΚ τ. Β΄
2189/27.6.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:
Στην ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την κατάρτιση σχεδίου νόμου κύρωσης και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις
του 16ου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης καθώς και της έκθεσης αξιολόγησης
συνεπειών ρυθμίσεων, ανατίθεται και το έργο της σύνταξης της αιτιολογικής και ειδικής εκθέσεως σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή για την «κύρωση του Πρωτοκόλλου
υπ’ αριθμ. 15 για την τροποποίηση της Σύμβασης για την
Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 45284/19.6.2017
(ΦΕΚ τ. Β΄ 2189/27.6.2017) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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ου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 303/Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ.
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Το π.δ. 24 / 2015 (Α/20) περί Σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) περί «Ανασύσταση των
Υπουργείων «……….. και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ….. ».
7. To π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» .
8. Το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
9. Την υπ’ αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη
Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/ Β΄).
10. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄ 178/29.08.2014), όπως αυτό ισχύει.
11. Την αριθ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β/
09-10-2015).
12. Τη σχετική θετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θήρας, για το κυνηγετικό έτος 2017 - 2018 ως ακολούθως :
1. Για τους κυνηγούς οι οποίοι είναι μέλη των αναγνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κυνηγετικών συλλόγων:

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017
Κατηγορίες τελών

Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 154567/2085
(4)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για
το κυνηγετικό έτος 2017 - 2018.
ΟI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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΄).
2. Τις διατάξεις του ν.3208/2003 «περί προστασίας
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογί-

Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας
κυνηγιού
Τέλη για την έκδοση περιφερειακής
άδειας κυνηγιού
Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας
κυνηγιού

Ποσό σε
ευρώ
10 ευρώ
30 ευρώ
60 ευρώ

2. Για τους υπηκόους Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής
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, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση
ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας
συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3
του άρθρ. 19 του ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α΄).
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Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 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 διατάξεις.
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 περιοχές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία
εκδίδεται από τη οικεία δασική αρχή (Δασαρχείο ή
Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που δεν
υφίσταται δασαρχείο), στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κατηγορία
τέλη :
Διάρκεια της άδειας θήρας

Τέλος σε ευρώ

α) Μέχρι 15 ημέρες

60,00 ευρώ

β) Μέχρι 2 μήνες

120,00 ευρώ

γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική
περίοδο

150,00 ευρώ
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3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται
και ειδική άδεια θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις 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΄) που αφορούν στη μεταβίβαση
των σχετικών αρμοδιοτήτων έκδοσης των σχετικών πράξεων στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές,
η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική
αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και
το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή ισχύει για το κυνηγετικό έτος
2017 - 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2017
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Οικονομικών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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