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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακί-
νησης εκτός έδρας δύο υπαλλήλων της 5ης Υ.ΠΕ. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018.

2 Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προ-
στατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας 
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
Αμβρακικού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ4β/Γ.Π. 22281 (1)
Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ημερών μετακί-

νησης εκτός έδρας δύο υπαλλήλων της 5ης Υ.ΠΕ. 

Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2018. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/2015) «Συ-

νταξιοδοτικές διατάξεις – κύρωση του σχεδίου Σύμβα-
σης οικονομικής ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό μηχανι-
σμό σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της 
συμφωνίας χρηματοδότησης», ιδίως την περ. γ΄ της παρ. 
2 του άρ. 3., της υποπαρ. Δ.9 του άρ. 2 αυτού.

2. Την Γ4β/Γ.Π./2767/22.1.2018 (ΦΕΚ 232/31.1.2018 
τ.Β΄) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού ανώ-
τατου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας κατ΄έτος για 
εκτέλεση υπηρεσίας.

3. Το π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ 148/9.10.2017) «Οργανισμός 
Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 73 (ΦΕΚ 11621/2015) «Διορισμός Αντιπροέ-
δρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Την αριθμ. Υ25/6.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

6. Την αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό 
Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα-
σης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
που θα ανέλθει στα 920 €, η oποία θα καλυφθεί από τις 
πιστώσεις του κωδικού εξόδων ΚΑΕ 0721 (Ημερήσια 
αποζημίωση μετακινήσεων για υπηρεσία στην ημεδα-
πή).

8. Την αριθμ. ΑΠ.Β2α/οικ.53853/11.7.2018 βεβαίωση 
του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Yπηρεσιών.

9. Το αριθμ. πρωτ. 10270/12.3.2018 έγγραφο της 5ης 
Υ.ΠΕ., με θέμα «Αίτημα υπέρβασης ανώτατου ορίου ημε-
ρών εκτός έδρας» από 60 σε 80 ημέρες».

10. Το με αριθμ. 33599/21.6.2018 έγγραφο του Διοικη-
τή της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

11. Την αριθμ. 01/168/2.8.2018 (ΑΔΑ 9ΩΠ4469Η2Γ-
9ΞΡ) απόφαση δέσμευσης πίστωσης της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσ-
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπέρβαση του ανώτατου ορίου των 
εξήντα (60) ημερών για τις μετακινήσεις εκτός έδρας 
κατά το έτος 2018, των υπαλλήλων της 5ης Υ.ΠΕ. ΚΟΡΔΑ-
ΜΠΑΛΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ και ΒΑΛΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, οι οποίοι 
είναι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Οδηγών, κατά είκοσι (20) 
ημέρες, μετά την εξάντληση του ορίου των εξήντα (60) 
ημερών, επειδή οι ανωτέρω υπάλληλοι επωμίζονται:

α) την μεταφορά, διανομή και εφοδιασμό με υγειο-
νομικό και λοιπό υλικό τις 45 διασπαρμένες Μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε τακτική βάση,

β) την αυξημένη συχνότητα δρομολογίων και επισκέ-
ψεων στα αστικά κέντρα ευθύνης της 5ης Υ.ΠΕ., ενόψει 
της λειτουργίας των Το.Μ.Υ. και

γ) τις συχνές και πάγιες μετακινήσεις του Διοικητή και 
των Υποδιοικητών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως . 

 Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 Αριθμ. 173591/1629 (2)
Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προ-

στατευόμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας 

στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 

Αμβρακικού .

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7 Α’) «Περί Δασι-

κού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 996/1971 
και το ν. 177/1975 και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350 Α’) για τη Διε-
θνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία των διεθνούς 
ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων».

3. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 298 Α’) «περί 
προστασίας δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας» ιδίως το άρθρο 5 παρ. 1 αυτού καθώς και 
το άρθρο 78 παρ. 14 αυτού όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

4. Τις διατάξεις του ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32 Α’) «Κύρωση 
Σύμβασης της Βέρνης για τη δραστηριότητα της άγριας 
ζωής και του φυσικού Περιβάλλοντος της Ευρώπης».

5. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α’) «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος» όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν.1845/1989 (ΦΕΚ 102Α’) «περί δα-
σοπροστασίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105Α’) «Κύρω-
ση Σύμβασης διεθνούς Εμπορίας ειδών άγριας πανίδας 
και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, με τα 
Παραρτήματα και II αυτής».

8. Τις διατάξεις του ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59Α’) «Κύρωση 
Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα».

9. Τις διατάξεις του ν.2719/1999 (ΦΕΚ 106Α’) για τη 
Σύμβαση της Βόννης για τη διατήρηση των αποδημητι-
κών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα.

10. Τις διατάξεις του ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303Α’) «Προ-
στασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασο-
λογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις».

11. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και τα σχετικά προ-
εδρικά διατάγματα των οργανισμών των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων της Χώρας», όπως ισχύουν.

12. Τις διατάξεις του ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’) «Διατήρη-
ση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

13. Τις διατάξεις του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α’) «Πε-
ριβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση- 
βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών. Ρυθμίσεις δασικής νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις».

14. Τις διατάξεις του ν.4519/2018 (ΦΕΚ 25Α’)«Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες δι-
ατάξεις».

15. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α’).

16. Το άρθρο 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 
221Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων».

17. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20Α’) «περί Σύ-
στασης και μετονομασίας Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

18. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114Α’) «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας 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 Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

19. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210Α’) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

20. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160Α’) «Ορ-
γανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής».

21. Τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2009/147/ΕΚ 
περί της «Διατηρήσεως των άγριων πτηνών».

22. Τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
για τη «Διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

23. Την αριθμ. Υ55/29-8-2018 (ΦΕΚ 3715 Β’) απόφαση 
Πρωθυπουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων».

24. Την αριθμ. Υ198/17-11-2016 (ΦΕΚ 3722 Β’) απόφα-
ση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Σωκράτη Φάμελλο.

25. Την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3028/98 
(ΦΕΚ 1289 Β) περί «Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών 
για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημά-
των) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας», ιδίως 
το άρθρο 6 παρ. 1 περ. (ζ) αυτής.

26. Την κοινή υπουργική απόφαση 11989/2008 (ΦΕΚ 
123Δ’) περί «χαρακτηρισμού των χερσαίων, υδάτινων 
και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως 
Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και 
περιορισμών».

27. Το άρθρο 5 παρ. 1 περ.(ζ) της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΗΠ 37338/1807/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1495 Β’) περί 
«Καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων - ενδιαιτη-
μάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 
79/409/ ΕΟΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, 
όπως κωδικοποιήθηκε με την Οδηγία 2009/147/ΕΚ.

28. Την παράγραφο 1 της υπουργικής απόφασης 
157685/1522/2017 (ΦΕΚ 3493 Β’) για τις «Ρυθμίσεις θή-
ρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού».

29. Την αριθμ. 98431/28-6-2018 πρόταση της Διεύθυν-
σης Δασών Πρέβεζας.

30. Την αριθμ. 99052/29-6-2018 πρόταση της Διεύθυν-
σης Δασών Άρτας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51755Τεύχος Β’ 4190/24.09.2018

31. Την αριθμ. 2841/Φ.702.15/29-6-2018 πρόταση της 
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ηπείρου.

32. Την αριθμ.  1016/74/92-α’/27-6-2018 πρόταση της 
Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας.

33. Την αριθμ.  2131.1/1617/18/28-6-2018 πρόταση 
του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.

34. Την αριθμ.  13716/29-6-2018 πρόταση του Δήμου 
Πρέβεζας.

35. Την αριθμ.  608/29-6-2018 επιστολή του Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας.

36. Την αριθμ.  318/6-7-2018 πρόταση της Ε' Κυνηγε-
τικής Ομοσπονδίας.

37. Την αριθμ.  18/100/29-6-2018 πρόταση της Ελλη-
νικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.

38. Το αριθμ. 117914/31-7-2018 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας.

39. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος για την ανάγκη καθορισμού 
με ενιαίο τρόπο του πλαισίου για τη σύνταξη τοπικών 
σχεδίων δράσης στους υγροτόπους, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε τοπικό σχέδιο δράσης για την αντιμετώ-

πιση της λαθροθηρίας και την αποτελεσματικότερη ορ-
γάνωση, λειτουργία και συντονισμό των Υπηρεσιών και 
των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση και την 
προστασία των ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή 
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και της 
ευρύτερης περιοχής σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζό-
μενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση (Τοπικό Σχέδιο Δράσης) κα-
θορίζεται σε τοπικό επίπεδο η διαδικασία αξιολόγησης 
και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των εμπλεκό-
μενων με τη λαθροθηρία υπηρεσιών και λοιπών φορέων, 
καθώς και οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τον 
εν γένει επιχειρησιακό συντονισμό τους, ώστε να αξιο-
ποιούνται τα διαθέσιμα μέσα και ο εξοπλισμός τους για 
τον εντοπισμό και τον έλεγχο περιστατικών λαθροθηρίας 
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρα-
κικού και της ευρύτερης περιοχής. Οι προαναφερόμενοι 
φορείς σε ετήσια βάση, παρουσιάζουν τα προγράμματα 
φύλαξης του εθνικού πάρκου, αξιολογούν τυχόν περι-
στατικά λαθροθηρίας που αντιμετώπισαν και λαμβάνουν 
αποφάσεις για τη βελτίωση, σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας τους, 
σύμφωνα με τις καθ' ύλην ασκούμενες αρμοδιότητες.

Στο τοπικό σχέδιο δράσης καθορίζονται ιδίως:
1. Οι εμπλεκόμενες στον έλεγχο της λαθροθηρίας υπη-

ρεσίες και φορείς, για τις οποίες καταγράφεται το ανθρώ-
πινο δυναμικό, ο απαραίτητος εξοπλισμός, τα στοιχεία 
επικοινωνίας καθώς και τα μέσα που διαθέτουν για την 
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

2. Οι υφιστάμενες υποδομές (φυλάκια, σημεία ελέγχου 
και προγραμματισμός επιτήρησης της περιοχής).

3. Η διαδικασία και τα μέσα επικοινωνίας, συντονισμού 
και λήψης αποφάσεων ώστε να είναι δυνατή, η αξιολό-

γηση των πιθανών κινδύνων, η επισήμανση ευπαθών 
χώρων (τομέων ή περιοχών) και η ανάληψη ειδικών 
ενεργειών για την αντιμετώπιση των περιστατικών λα-
θροθηρίας σε αυτούς.

4. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για την έγκαιρη κινη-
τοποίηση, συντονισμό και αξιοποίηση του διαθέσιμου 
ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων που διατίθενται 
για την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών.

5. Η δυνατότητα διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης 
των δράσεων που αναλαμβάνονται από τις εμπλεκόμε-
νες δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς.

6. Η αποτύπωση σε χάρτη αναλόγου επιχειρησιακής 
κλίμακας της περιοχή εφαρμογής των μέτρων του το-
πικού σχεδίου δράσης, στον οποίο καταγράφονται οι 
υπάρχουσες υποδομές (κτίρια, δρόμοι, σημεία ελέγ-
χου, μπάρες περιορισμού κίνησης, περιοχές ελεγκτικής 
προτεραιότητας, χρήσεις, δραστηριότητες και λοιπά 
κοινωνικά δεδομένα, καθώς και λοιπά απαραίτητα για 
τον έλεγχο της περιοχής στοιχεία).

Άρθρο 3 
Έννοιες - Ορισμοί 

Εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς: Θεωρούνται οι 
δημόσιες αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο 
(ΥΠΕΝ, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ελληνική Αστυνο-
μία, Λιμεναρχείο, κ.λπ.), ο Φορέας Διαχείρισης Αμβρακι-
κού Κόλπου - Λευκάδας, οι ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς 
και λοιποί ιδιωτικοί φορείς και περιβαλλοντικές οργα-
νώσεις, που λόγω χωρικής αρμοδιότητας και ειδικών 
γνώσεων και εμπειρίας εμπλέκονται με την προστασία 
και την παρακολούθηση των ειδών της άγριας πανίδας 
(θηρεύσιμων ή μη), με τη διαχείριση και τον έλεγχο της 
θήρας εκεί όπου επιτρέπεται κατά τις κείμενες διατάξεις, 
την παρακολούθηση της κατάστασης του υγροτόπου, 
καθώς και στην εν γένει υποστήριξη των συντελεστών 
προστασίας για την αντιμετώπιση περιστατικών λαθρο-
θηρίας των ειδών της άγριας πανίδας και την προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος.

Άρθρο 4 
Φορείς - Αρμοδιότητες

Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του σχεδιασμού 
είναι:

1. Η Γενική Δ/νση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος- 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η οποία έχει 
την ευθύνη:

i. Για τον κεντρικό σχεδιασμό των προγραμμάτων δι-
αχείρισης της άγριας ζωής και θήρας.

ii. Για τον έλεγχο σε κεντρικό επίπεδο και το συντονι-
σμό όλων των λοιπών αρμοδίων φορέων που συμμε-
τέχουν στην εφαρμογή των Τοπικών σχεδίων δράσης.

iii. Για την παροχή σχετικών οδηγιών στις τοπικές Δασι-
κές Υπηρεσίες για την εντατικοποίηση των μέτρων προ-
στασίας και την συλλογή στοιχείων για την αξιολόγηση 
των σχετικών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο.

iν. Για την επικοινωνία με τους λοιπούς φορείς εφαρ-
μογής του τοπικού σχεδίου δράσης, με σκοπό τη διευ-
κόλυνση και ενίσχυση του έργου τους.
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ν. Για την ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
vi. Για τη λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού 

που δραστηριοποιείται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων 
Αμβρακικού σε συνεργασία με τις τοπικές Δασικές και 
λοιπές υπηρεσίες και τους οικείους Ο.Τ.Α, τον Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, την Ε' Κυ-
νηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου και την Δ' Κυνηγετική 
Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την ανάγκη 
ελέγχου της λαθροθηρίας στις υγροτοπικές και λοιπές 
περιοχές του Εθνικού Πάρκου.

2. Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και 
Βιοποικιλότητας - Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, η οποία έχει την ευθύνη.

i. Για την παροχή σχετικών οδηγιών στο Φορέα Δια-
χείρισης Αμβρακικού κόλπου- Λευκάδας για τη συλλογή 
στοιχείων μέσω μια κοινής μεθοδολογίας παρακολούθη-
σης των ειδών της ορνιθοπανίδας (θηρεύσιμων και μη) 
από τους εμπλεκόμενους φορείς (Φορέας Διαχείρισης 
Αμβρακικού Κόλπου- Λευκάδας, Κυνηγετική Ομοσπον-
δία, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.α) για την ορθή 
αξιολόγηση των επιπτώσεων της λαθροθηρευτικής δρα-
στηριότητας στο καθεστώς διατήρησης των προστατευ-
όμενων ειδών ορνιθοπανίδας.

ii. Για τη λήψη μέτρων ευαισθητοποίησης της τοπι-
κής κοινωνίας σε συνεργασία με τις τοπικές Δασικές και 
λοιπές υπηρεσίες και τους οικείους Ο.Τ.Α, τον Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου- Λευκάδας και την Ελ-
ληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σχετικά με τη σημασία 
των προστατευόμενων ειδών της ορνιθοπανίδας και 
την αναγκαιότητα διατήρησής τους στις υγροτοπικές 
και λοιπές περιοχές του Εθνικού Πάρκου.

3. Οι τοπικές Δασικές Υπηρεσίες, έχουν την ευθύνη:
i. Για τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας 

της άγριας πανίδας και των βιοτόπων της, σε επικοινωνία 
με την οικείες Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το 
αρμόδιο Υπουργείο.

ii. Για την υλοποίηση ετήσιου ειδικού προγράμμα-
τος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της θήρας 
στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, στα πλαίσια του γε-
νικότερου προγράμματος δασοπροστασίας ή ειδικών 
προγραμμάτων για τη θήρα, που αφορούν την εν λόγω 
περιοχή.

iii. Για το συντονισμό των ενεργειών των λοιπών εμπλε-
κόμενων υπηρεσιών και φορέων στα θέματα της προ-
στασίας των ειδών της άγριας πανίδας, στην περιοχή 
ευθύνης τους και τη διενέργεια ελέγχων σε επίπεδο Πε-
ριφερειακής Ενότητας/ Δασαρχείου αντίστοιχα.

iν. Για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής που 
καταγράφονται περιστατικά λαθροθηρίας, για τις επι-
πτώσεις στην άγρια πανίδα και την τοπική οικονομία 
καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

ν. Για τη διοικητική υποστήριξη συσκέψεων και συ-
ναντήσεων, σε τοπικό επίπεδο, για την επιχειρησιακή 
οργάνωση και τη στοχευόμενη αντιμετώπιση περιστα-
τικών λαθροθηρίας.

vi. Για την προμήθεια εξοπλισμού, μέσων και ενημερω-
τικού υλικού που είναι χρήσιμα για τον έλεγχο και την 
διαχείριση αυτών των περιστατικών και την οργάνωση 

της εκπαίδευσης - κατάρτισης του προσωπικού τους για 
την αποτελεσματικότερη άσκηση των ελέγχων και τη 
δίωξη των παραβατών.

vii. Για την εισήγηση - ιεραρχικά μέσω των προϊστα-
μένων τους υπηρεσιών - στη Γενική Δ/νση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος - Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας προτάσεων και μέτρων αποτελεσματικότερης 
αντιμετώπισης των περιστατικών λαθροθηρίας στην πε-
ριοχή ευθύνης τους. 

viii. Για τη σε ετήσια βάση αξιολόγηση του τοπικού 
σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσεων για τη 
βελτίωσή του.

ix. Για τη διοργάνωση ετήσιας τοπικής συντονιστικής 
σύσκεψης, με θέμα τον απολογισμό των δράσεων προ-
στασίας στην περιοχή ευθύνης τους και την παρουσίαση 
του αντίστοιχου προγραμματισμού για το επόμενο έτος 
και ιδίως τη λήψη ειδικών μέτρων για τη λαθροθηρία, 
την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων, φυλακίων 
ελέγχου, την εκτέλεση έργων και εργασιών που διευκο-
λύνουν το έργο της θηροφύλαξης κ.λπ. με τη συμμετο-
χή εκπροσώπων των προαναφερόμενων φορέων, της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, λοιπών 
αρμόδιων Δημοσίων Υπηρεσιών, εκπροσώπων των ΟΤΑ 
και των οικείων κυνηγετικών συλλόγων και της κυνηγε-
τικής ομοσπονδίας. Στο όργανο προεδρεύει ο Συντονι-
στής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής 
Μακεδονίας και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
αυτού, ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων. Τα πρακτικά συντάσσονται με 
γραμματειακή υποστήριξη που ορίζεται από τον Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας. Τα πρακτι-
κά των ετήσιων συσκέψεων κοινοποιούνται, στις υπη-
ρεσίες και τους συμμετέχοντες φορείς, προκειμένου να 
λαμβάνονται, κατά αρμοδιότητα και χώρο ευθύνης, τα 
μέτρα διαχείρισης και προστασίας που αποφασίζονται, 
ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα τα σχετικά έργα οι 
δράσεις και προγράμματα για τον έλεγχο και την εξάλει-
ψη της λαθροθηρίας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αμβρακικού και της ευρύτερης περιοχής. 
Επίσης, κοινοποιούνται στις οικείες Γενικές Δ/νσεις 
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Γενική Δ/νση Δασών και 
Δασικού Περιβάλλοντος.

x. Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 
αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων 
του προαναφερόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης 
σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 
Κόλπου Λευκάδας.

4. Οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθ-
μού) έχουν την ευθύνη:

i. Για τη συμμετοχή εκπροσώπων των οικείων ΟΤΑ και 
των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων στην ετήσια σύ-
σκεψη όλων των φορέων και, στη λήψη σχετικών αποφά-
σεων που θα αφορούν ιδίως στην ανάδειξη της σημασίας 
του υδάτινου οικοσυστήματος και της ευρύτερης περιο-
χής στην οικονομία της περιοχής, στη συμβολή τους στη 
διατήρηση και προστασία των ειδών της άγριας πανίδας 
και στην εν γένει συμμετοχή τους στην ανάληψη δρά-
σεων προληπτικού χαρακτήρα για τη λαθροθηρία, στην 
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.
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ii. Για την υλοποίηση ενημερωτικών προγραμμάτων 
που θα απευθύνονται στους κατοίκους και τους επαγ-
γελματίες της περιοχής για τη σημασία της συμμετοχής 
των πολιτών στην προστασία του Εθνικού Πάρκου Υγρο-
τόπων Αμβρακικού και την ανάγκη τήρησης των απαγο-
ρεύσεων που ισχύουν για την περιοχή των υγροτόπων.

iii. Για την εν γένει υποστήριξη των μέτρων προστασίας 
και διαχείρισης της άγριας πανίδας και των ενεργειών 
που προγραμματίζονται σε κεντρικό ή περιφερειακό 
επίπεδο από τις αρμόδιες κρατικές αρχές, καθώς και 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τη συμβολή στο 
έργο της παρακολούθησης της δραστηριότητας και την 
εκτέλεση μικρών έργων και εργασιών για τη βελτίωση 
της θηροφύλαξης, σε συνεργασία με τις οικείες δασικές 
υπηρεσίες.

iν. Για τη σε συνεργασία με τις οικείες δασικές αρχές, 
τα τοπικά επαγγελματικά επιμελητήρια και τον Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, έκδοση 
φυλλαδίων ή άλλου έντυπου ή ψηφιακού ενημερωτικού 
υλικού που θα αφορά στη σημασία του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αμβρακικού για την τοπική κοινωνία, τον 
έλεγχο της λαθροθηρίας και την προστασία της άγριας 
πανίδας της περιοχής.

5. Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Ηπείρου (Ε' ΚΟΗ) και Στε-
ρεάς Ελλάδας (Δ' ΚΟΣΕ) καθώς και οι τοπικοί κυνηγετικοί 
σύλλογοι, έχουν την ευθύνη:

i. Για τον καθορισμό των προγραμμάτων θηροφύλαξης 
των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των Κυνηγετικών Ομο-
σπονδιών και των Κυνηγετικών Συλλόγων και την ενη-
μέρωση σχετικά των Δασικών Υπηρεσιών και του Φορέα 
Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας, γι' αυτά.

ii. Για τη συνεργασία τους με τις οικείες Δασικές Αρχές 
και τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αμβρακικού Κόλπου - 
Λευκάδας ιδίως στα θέματα εκπομπής κοινών περιπόλων 
για την άσκηση ελέγχων και την διαρκή επικοινωνία τους 
για την αλληλοϋποστήριξη των ελεγκτικών οργάνων.

iii. Για τον ορισμό εκπροσώπου τους, καθώς και τη 
συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων τους, στην 
ετήσια συντονιστική σύσκεψη που πραγματοποιείται 
για τη βελτίωση του συντονισμού όλων των υπηρεσιών 
και φορέων, τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με την συμ-
μετοχή των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των κυνηγετικών 
οργανώσεων στα προγράμματα ελέγχου της θήρας και 
τον εν γένει έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας.

iv. Για την ενημέρωση των μελών των Κυνηγετικών 
Οργανώσεων (τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων και κυνη-
γών αντίστοιχα) για τους όρους άσκησης της θηρευτικής 
δραστηριότητας στην περιοχή, τις ισχύουσες απαγορεύ-
σεις, την ανάγκη ελέγχου των περιστατικών λαθροθηρί-
ας και την εντατικοποίηση των μέτρων θηροφύλαξης, 
όποτε απαιτείται, για τον περιορισμό τους. 

ν. Για την εγκατάσταση ενημερωτικών πινακίδων κατά 
την κείμενη νομοθεσία, στην περιοχή, σε συνεργασία με 
τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και το Φορέα Διαχείρισης 
Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας.

vi. Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονική 
τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και τη 
διεκπεραίωση του σχεδιασμού με την παροχή των απα-
ραίτητων οδηγιών, στα μέλη τους. 

vii. Για την εκπόνηση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
τους σχετικών μελετών και την κοινοποίηση των αποτε-
λεσμάτων τους στις οικείες Δασικές και λοιπές τοπικές 
αρχές και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

viii. Για την αξιολόγηση της συμμετοχής των κυνηγετι-
κών οργανώσεων και των ιδιωτικών φυλάκων θήρας που 
απασχολούν, στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου δρά-
σης και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωσή του.

6. Ο Φορέας Διαχείρισης «Αμβρακικού Κόλπου - Λευ-
κάδας» έχει την ευθύνη:

i. Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων του 
στην ετήσια σύσκεψη όλων των φορέων για την αξιολό-
γηση του τοπικού σχεδίου δράσης και τη λήψη εφόσον 
απαιτηθεί ειδικών μέτρων προστασίας των απειλούμε-
νων ειδών της άγριας πανίδας.

ii. Για την υλοποίηση των αποφάσεων που αφορούν 
στον τομέα ευθύνης του και αναφέρονται σε αρμοδιότη-
τες που ασκούνται από το Φορέα Διαχείρισης και ιδίως τη 
λήψη μέτρων ενημέρωσης του πληθυσμού που δραστη-
ριοποιείται στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού -
Λευκάδας, σε συνεργασία με τις Δασικές Υπηρεσίες και 
τους οικείους ΟΤΑ, αναφορικά με την τήρηση των προ-
βλεπόμενων ρυθμίσεων από το καθεστώς προστασίας 
της περιοχής, την πάταξη περιστατικών λαθροθηρίας και 
τη λήψη μέτρων βελτίωσης των οικοτόπων των ειδών 
της άγριας πανίδας.

iii. Για τη συμμετοχή προσωπικού του Φορέα Διαχεί-
ρισης σε κοινά περίπολα με το προσωπικό των οικείων 
δασικών υπηρεσιών και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας 
των κυνηγετικών οργανώσεων, για την άσκηση ελέγχων 
και την διαρκή επικοινωνία τους για την υποστήριξη των 
ελεγκτικών οργάνων και την εν γένει εφαρμογή του το-
πικού σχεδίου δράσης.

iν. Για την εν γένει συμβολή τους στην επιστημονική 
τεκμηρίωση των αποφάσεων που λαμβάνονται και τη 
διεκπεραίωση του συνολικού σχεδιασμού. 

ν. Για την αξιολόγηση της συμμετοχής του επιστημονι-
κού και λοιπού προσωπικού του φορέα στην υλοποίηση 
του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβολή προτάσε-
ων για τη βελτίωσή του.

vi. Για την εκπόνηση σχετικών μελετών στα πλαίσια 
της αρμοδιότητάς του ιδίως σχετικών με την κατάστα-
ση του Εθνικού Πάρκου, την καταγραφή των ειδών, τη 
βελτίωση των προγραμμάτων θηροφύλαξης και την πα-
ρακολούθηση των πληθυσμών κ.λπ. και την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων τους στις οικείες Δασικές και λοιπές 
τοπικές αρχές και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

vii. Για την αποτύπωση σε χαρτογραφικό υπόβαθρο 
αναλόγου (επιχειρησιακής) κλίμακας, των στοιχείων του 
προαναφερόμενου άρθρου 2 παρ. 6 της παρούσης, σε 
συνεργασία, με τις οικείες δασικές υπηρεσίες.

7. Οι Περιβαλλοντικές Οργανώσεις πανελλήνιας εμβέ-
λειας, έχουν την ευθύνη:

i. Για τη συμμετοχή εξειδικευμένων εκπροσώπων τους, 
στις ετήσιες συσκέψεις για την αξιολόγηση των τοπικών 
σχεδίων δράσης. 

ii. Για την υποβολή προτάσεων και την επιστημονική 
τεκμηρίωση θεμάτων, που αφορούν τα είδη της άγριας 
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πανίδας ιδίως σε σχέση με τους πληθυσμούς προστα-
τευόμενων ειδών της άγριας πανίδας και την παρακο-
λούθησή τους. 

iii. Για την υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία 
με τους λοιπούς φορείς για την κατάρτιση του προσω-
πικού τους, σε θέματα αναγνώρισης των ειδών.

iv. Για την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των 
προτεινόμενων κατά περίπτωση μέτρων προστασίας 
των ειδών της άγριας πανίδας, με την απαιτούμενη επι-
στημονική τεκμηρίωση σε σύγκριση με την ακολουθού-
μενη διεθνή πρακτική. 

ν. Για την αξιολόγηση περιβαλλοντικών και λοιπών πα-
ρεμβάσεων του τοπικού σχεδίου δράσης και την υποβο-
λή προτάσεων για τη βελτίωσή τους.

8. Λοιπές Υπηρεσίες και φορείς που καλούνται στην 
ετήσια σύσκεψη (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα κ.λπ.) στα πλαί-
σια των αποφάσεων που λαμβάνονται, οφείλουν:

i. Να συνεισφέρουν κατ' αρμοδιότητα και στον τομέα 
ευθύνης τους, στη διεκπεραίωση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού που καθορίζεται στο πλαίσιο του Τοπικού 
Σχεδίου Δράσης. 

ii. Να υποβάλλουν προτάσεις για τη βελτίωση του προ-
αναφερόμενου σχεδιασμού, αναφορικά με τη δική τους 
δυνατότητα συμμετοχής.

iii. Να συμμετέχουν στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους 
σε κοινά περίπολα με το προσωπικό και τα μέσα που 
διαθέτουν για την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικού 
σχεδίου δράσης.

iν. Για την συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες για την 
προστασία της άγριας πανίδας Υπηρεσίες.

Άρθρο 5 
Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων 

Για την οργάνωση αποτελεσματικού πλαισίου συνερ-
γασίας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, 
τον επιχειρησιακό συντονισμό τους και την άμεση και 
αποτελεσματική ενεργοποίησή τους για τον περιορισμό 
φαινομένων λαθροθηρίας στην περιοχή του Εθνικού 
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και της ευρύτερης πε-
ριοχής, συγκαλείται με πρόσκληση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακε-
δονίας, ετήσια σύσκεψη όλων των εμπλεκόμενων, κατά 
το άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, υπηρεσιών και 
φορέων, που εμπλέκονται στα πλαίσια των αρμοδιοτή-
των τους στη διαχείριση και προστασία της περιοχής 
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού και της 
ευρύτερης περιοχής.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν οι Συντονιστές των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου -Δυτικής Μακεδονίας 
(ο οποίος και προεδρεύει) και Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, εκπρόσωποι των αρμόδιων τοπικά 
υπηρεσιών (Δασικές, Αστυνομικές και λοιπές υπηρεσίες, 
Λιμενικό Σώμα, εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ Α' και Β' 
βαθμού, εκπρόσωποι του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακι-
κού Κόλπου - Λευκάδας, Κυνηγετικές Οργανώσεις, κ.λπ.), 
καθώς και εκπρόσωποι των εξειδικευμένων Περιβαλλο-
ντικών Οργανώσεων ως ακολούθως:

1. Οι Προϊστάμενοι των Γενικών Δ/νσεων Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-

ων Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

2. Οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών από τις 
Περιφερειακές Ενότητες (Άρτα, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρ-
νανία) του Εθνικού Πάρκου.

3. Εκπρόσωπος/οι του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού 
Κόλπου - Λευκάδας.

4. Εκπρόσωποι των οικείων Αστυνομικών Διευθύν-
σεων.

5. Εκπρόσωπος του οικείου Λιμενικού Σώματος.
6. Εκπρόσωποι των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων.
7. Εκπρόσωποι των οικείων ΟΤΑ.
8. Εκπρόσωποι των οικείων Κυνηγετικών Ομοσπον-

διών.
9. Εκπρόσωποι των τοπικών Κυνηγετικών συλλόγων.
10. Εκπρόσωπος περιβαλλοντικής οργάνωσης εθνικής 

εμβέλειας.
11. Κατά περίπτωση λοιπούς εκπροσώπους υπηρεσι-

ών (π.χ. Πυροσβεστικό Σώμα, Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, 
Υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος, εκπροσώπους επαγ-
γελματιών κ.λπ.) καθώς και λοιπών φορέων οι οποίοι 
καλούνται επικουρικά από τον προεδρεύοντα.

Η ετήσια συντονιστική σύσκεψη στο πλαίσιο του Το-
πικού Σχεδίου Δράσης, συγκαλείται, πριν την έναρξη 
της κυνηγετικής περιόδου, σε επίπεδο Εθνικού Πάρκου, 
με πρόσκληση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Στη σύσκε-
ψη παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο προστασίας της 
περιοχής και το έργο των υπηρεσιών και των φορέων 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση του τοπικού σχεδίου 
δράσης, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και αξιο-
λογείται το ελεγκτικό και φιλοθηραματικό τους έργο με 
βάση τα μετρήσιμα αποτελέσματα που παρουσίασαν 
κατά το προηγούμενο έτος καθώς και το βαθμό υλο-
ποίησης των μέτρων και των λοιπών δεσμεύσεων που 
είχαν αναλάβει στα πλαίσια του τοπικού σχεδίου δράσης. 
Εντοπίζονται αδυναμίες που αφορούν στο συντονισμό 
και την αποτελεσματικότητά τους και προτείνονται μέ-
τρα για τη βελτίωση του επιχειρησιακού σχεδιασμού, την 
εντατικοποίηση της θηροφύλαξης, εφόσον απαιτείται 
και καταγράφονται οι απαιτούμενες για το σκοπό αυτό, 
ενέργειες, το ανθρώπινο δυναμικό, οι πόροι και τα μέσα 
ανά υπηρεσία και φορέα. Επίσης διασφαλίζεται η δυνα-
τότητα ανάληψης κοινών ενεργειών για την παρακολού-
θηση της θηρευτικής δραστηριότητας, όπου αυτή επι-
τρέπεται και τον έλεγχο των περιστατικών λαθροθηρίας.

Άρθρο 6 
Δαπάνες για την υλοποίηση του σχεδιασμού

Οι δαπάνες υποστήριξης των προγραμμάτων για τον 
περιορισμό και την εξάλειψη της λαθροθηρίας αναλαμ-
βάνονται από τις καθ' ύλην εμπλεκόμενες με τη διαχεί-
ριση και προστασία των προστατευόμενων περιοχών 
υπηρεσίες και φορείς, στα πλαίσια των ασκούμενων 
αρμοδιοτήτων τους. Οι ανωτέρω υπηρεσίες και φο-
ρείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των μέτρων που 
προβλέπονται στο τοπικό σχέδιο δράσης, εγγράφουν 
στους οικείους προϋπολογισμούς τους τις πάσης φύ-
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σεως δαπάνες προμήθειας του αναγκαίου εξοπλισμού, 
τις δαπάνες των απαιτούμενων έργων και εργασιών στο 
χώρο ευθύνης τους, καθώς και τις δαπάνες, κατασκευής 
και συντήρησης των κτιριακών ή λοιπών απαραίτητων 
υποδομών, της απαραίτητης κατάρτισης και μετακίνησης 
του προσωπικού τους για τη διενέργεια ελέγχων, την 
ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού, καθώς και τις δα-
πάνες για την σύγκλιση και υποστήριξη της συντονιστι-
κής σύσκεψης κ.ά. Επίσης μεριμνούν για την έγκριση και 
την υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων 

ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των ειδών της 
άγριας πανίδας και ειδικότερα της πτηνοπανίδας.

Η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ  
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*02041902409180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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