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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/92096/6866 (1)
Ορισμός προθεσμιών διενέργειας των εκλογών 

για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Υπηρε-

σιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων (θητεία 

2023 - 2024), ανά εκάστη Επιθεώρηση Εφαρμο-

γής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(ν. 3528/2007, Α’ 26).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό 
Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Δι-
οίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).

3. Την παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρ-
ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 81).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»  
(Α’ 133).

5. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την αποτελε-
σματική προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του 
φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πλη-
γέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 
και συναφείς διατάξεις» (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

7. Τα άρθρα 47 έως 55 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρα-
τηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Το-
πικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης 
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη 
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών 
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).

8. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

9. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-5-2022 
κοινή υπουργική απόφαση«Καθορισμός των διοικητι-
κών λεπτομερειών μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών, 
του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της 
παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης 
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Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415) και 
ειδικότερα την παρ. 11 του άρθρου 1.

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62511/4542/
17-6-2022 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Διαπιστωτική πράξη κατάταξης και τοποθέ-
τησης του προσωπικού των Περιφερειακών Δασικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας» (Β’ 3145), «διορθώσεις σφαλμάτων» (Β’ 3628).

13. Την υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 
(Β’ 684) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί 
με τις υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/Φ.80/54/11988/7-12-1988 
(Β’  876), ΔΙΔΑΔ/Φ.37/165/30179/3-9-1990 (Β’  562),
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/19516/ 26-9-2001 (Β’ 1246) και ΔΙΔΑΔ/
Φ.37.19/1174/οικ.29614/ 18-11-2016 (Β’ 3794) υπουρ-
γικές αποφάσεις.

14. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/ 

2-3-2021 (Β’ 944) κοινή υπουργική απόφαση «Εκλογή 
αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά 
Συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών, των νομικών προ-
σώπων δημοσίου δικαίου και των Ο.Τ.Α. με τη διαδικασία 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας».

15. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τάσσονται οι προθεσμίες διενέργειας των εκλογών 
για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων Υπηρεσιακών 
και Πειθαρχικών Συμβουλίων, για τη χρονική περίοδο 
από 1-1-2023 έως 31-12-2024, ανά εκάστη Επιθεώρη-
ση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.), κατ’ ανα-
λογική εφαρμογή των διατάξεων της υπό στοιχεία 
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 (Β’  684) υπουργικής 
απόφασης, ως εξής:

ΔΙΑΤΑΞΗ Υ.Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Με βάση την υπ’ αρ. 2.1.
υπουργική απόφαση

ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
(Λόγω αργίας Σ/Κ)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 3 
παρ. 1

Σύνταξη πινάκων εκλογέων 
(μονίμων - ιδαχ)

Μέχρι 19.9.2022,
Δευτέρα

Άρθρο 3 
παρ. 2

Τοιχοκόλληση και 
κοινοποίηση πινάκων 

εκλογέων

Μέχρι 29.9.2022,
Πέμπτη

Άρθρο 3 
παρ. 3

Υποβολή αιτήσεων, 
διορθώσεων, ενστάσεων 

στον πίνακα εκλογέων

Μέσα σε 7 ημέρες από την 
ανακοίνωση των πινάκων 

εκλογέων- (Μέχρι 06.10.2022
Πέμπτη)

Άρθρο 3 
παρ. 5

Εξέταση αιτήσεων και 
ενστάσεων

Μέχρι 18.10.2022, Τρίτη

Άρθρο 3
παρ. 5

Διόρθωση και 
οριστικοποίηση πινάκων 

εκλογέων

19.10.2022, Τετάρτη Αποκλειστική Προθεσμία

Άρθρο 4 
παρ. 2,4

Υποβολή αιτήσεων 
υποψηφίων (μεμονωμένων 

ή συνδυασμών)

Από 20.9.2022 Τρίτη
έως 29.9.2022 Πέμπτη

Αποκλειστική Προθεσμία 
Επισημαίνεται ότι ο 

συνδυασμός θεωρείται η 
κοινή συμμετοχή στις εκλογές 

τεσσάρων τουλάχιστον
υποψηφίων στο ίδιο 

ψηφοδέλτιο
(Άρθρο 4 παρ. 1)

Άρθρο 5 
παρ. 1

Σύνταξη αλφαβητικών
πινάκων υποψηφίων

Μέχρι 30.9.2022 Πέμπτη

Άρθρο 5 
παρ. 2

Τοιχοκόλληση και αποστολή 
των πινάκων υποψηφίων

Μέχρι 09.10.2022,
Κυριακή

10.10.2022
Δευτέρα

Άρθρο 5 
παρ. 3

Υποβολή ενστάσεων για 
διαγραφή κάποιου από τον 

πίνακα υποψηφίων

Αποκλειστική προθεσμία 5 
ημερών από την τοιχοκόλληση 

των πινάκων υποψηφίων 
Καταληκτική ημερομηνία 
15.10.2022 Σάββατο, (εάν 
η τοιχοκόλληση έγινε την 

καταληκτική ημερομηνία, δηλ. 
10.10.2022 Δευτέρα)

17.10.22
Δευτέρα

Αποκλειστική Προθεσμία
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Άρθρο 8 
παρ. 3

Τοιχοκόλληση ανακοίνωσης 
για τη δημόσια κλήρωση 

των μελών των Εφορευτικών 
Επιτροπών

5 ημέρες πριν από την 
διεξαγωγή της κλήρωσης. Αν η 
κλήρωση γίνει την καταληκτική 
ημερομηνία 18.10.2022, Τρίτη, 

τότε η τοιχοκόλληση γίνεται 
12.10.2022, Τετάρτη

Άρθρο 8 
παρ. 3

Δημόσια κλήρωση μελών
Εφορευτικών Επιτροπών

Μέχρι 18.10.2022
Τρίτη

Άρθρο 5 
παρ. 4

Εξέταση ενστάσεων από την 
Εφορευτική Επιτροπή

Μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες 
από την παραλαβή τους 

(παραλαβή ενστάσεων μέχρι 
27.10.2022, Πέμπτη)

Άρθρο 5 
παρ. 5

Κατάρτιση οριστικών 
πινάκων

Μέχρι 28η.10.2022 Παρασκευή 
(αργία)

Μέχρι 31.10.22
Δευτέρα

Σε περίπτωση που υποψήφιος 
συνδυασμού συνταξιοδοτηθεί 

- λυθεί η υπαλληλική 
του σχέση, επιτρέπεται η 

αντικατάστασή του μέχρι την 
οριστικοποίηση του πίνακα 
υποψηφίων 18.10.2022, με 

δήλωση του εκπροσώπου του 
συνδυασμού

Άρθρο 9 Κατασκευή ψηφοδελτίων Από 31.10.2022 Δευτέρα
έως 04.11.2022

Παρασκευή Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει 
να έχουν κατασκευαστεί 

εγκαίρως (Μετά την 
κατάρτιση των οριστικών 
πινάκων υποψηφίων και 

πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία παράδοσής τους 

στην οικεία Εφορευτική
Επιτροπή)

Άρθρο 9 
παρ. 3

Παράδοση ψηφοδελτίων 
στην Εφορευτική Επιτροπή

Μέχρι 04.11.2022
Παρασκευή

Ώστε να πληρούνται 
οι προϋποθέσεις 

των προηγούμενων 
διατάξεων των

σχετιζόμενων με την ροή της 
διαδικασίας

Άρθρο 1 
παρ. 1

Προκήρυξη για καθορισμό 
της ημέρας εκλογής

Μέχρι 04.11.2022) Η ημερομηνία των 
εκλογών δεν μπορεί 
να ορισθεί νωρίτερα 

από έναν μήνα 
ούτε αργότερα από 

τρεις μήνες από 
την έκδοση της 

προκήρυξης
Άρθρο 7 

παρ. 2
Ενημέρωση για τον χώρο 

διεξαγωγής 
της ψηφοφορίας

Τουλάχιστον 30 ημέρες πριν 
από την ημέρα ψηφοφορίας

Άρθρο 7 
παρ. 1,3

Αποστολή εγκυκλίου από 
Διεύθυνση Διοικητικού 
για τη γνωστοποίηση 

ημερομηνίας και ώρας 
ψηφοφορίας (8 π.μ. έως 
5 μ.μ. ή 7 μ.μ.) και των 

ονομάτων των υποψηφίων

Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν 
από την καθορισμένη ημέρα 

ψηφοφορίας

Σύμφωνα με την παρ. 1 
του αρ. 75 του ν. 4745/2020 

(Α’ 214) «Σε έκτακτες 
περιπτώσεις, με 

αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου Υπουργού, η οποία 
εκδίδεται τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιμες ημέρες προ της 

ημέρας της καθορισμένης 
ψηφοφορίας κατά τα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 1, 
είναι δυνατόν να παρατείνεται 

η λήξη της αυτοπρόσωπης 
ψηφοφορίας μέχρι και την 
έβδομη μεταμεσημβρινή.
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Άρθρο 13 
παρ. 2

Αποστολή εκλογικού 
υλικού στις περιφερειακές 

υπηρεσίες (εκτός της έδρας 
της κεντρικής υπηρεσίας) 

και στους υπαλλήλους που 
υπηρετούν εκτός της έδρας 

της Υπηρεσίας

Μέχρι 15.11.2022
Τρίτη

Αφορά τις 
περιφερειακές 

υπηρεσίες, όπου 
υπηρετούν 

λιγότεροι των 
40 υπαλλήλων 
ή υπαλλήλους 

μεμονωμένους που 
υπηρετούν σε άλλη 
υπηρεσία εκτός της 
έδρας της κεντρικής

υπηρεσίας
Άρθρο 13 

παρ. 4
Παραλαβή των ειδικών 

φακέλων ψηφοφορίας από 
το εξουσιοδοτημένο μέλος 
της Εφορευτικής Επιτροπής

της κεντρικής υπηρεσίας

Το αργότερο μέχρι την 
καθορισθείσα ημέρα 

ψηφοφορίας

1.3 Απόφαση ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β’ 684) - Ψηφοφορία εντός της Περιφερειακής Υπηρεσίας
Άρθρο 13 
παρ. 8

Αν στις περιφερειακές 
υπηρεσίες υπηρετούν 

τουλάχιστον 40 υπάλληλοι 
μόνιμοι ή 40 υπάλληλοι 

ΙΔΑΧ, αυτοί ψηφίζουν στην 
έδρα της περιφερειακής 

υπηρεσίας

Ψηφίζουν τουλάχιστον 
5 ημέρες πριν από την 
καθορισθείσα ημέρα 

ψηφοφορίας της κεντρικής 
υπηρεσίας, ενώπιον των ad 

hoc εφορευτικών επιτροπών

Αποστολή πρακτικού 
ψηφοφορίας, πινάκων 

εκλογέων, πρωτοκόλλου 
ψηφοφορίας, κλειστών 
φακέλων ψηφοφορίας, 

κ.λπ., των 40 τουλάχιστον 
εκλογέων στα 

εξουσιοδοτημένα μέλη των 
Εφορευτικών Επιτροπών της 

Κεντρικής Υπηρεσίας 

Την επομένη της 
ολοκλήρωσης της 
ψηφοφορίας στην

Περιφερειακή Υπηρεσία

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
(Αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.21/1296/οικ.3731/κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 944).

ΔΙΑΤΑΞΗ 
Κ.Υ.Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Με βάση την κοινή υπουργική απόφαση ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 3 
παρ.3

Υποβολή αιτήματος στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. 
για την διεξαγωγή ηλεκτρονικής 

Ψηφοφορίας στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση helpesk@zeus.grnet.gr.

Σύναψη Συμφωνητικού Επεξεργασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 

σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 28 
του Γ.Κ.Π.Δ. μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και 

εκάστης διεξάγουσας αρχής

Πριν από τον καθορισμό ημερομηνίας 
εκλογής και την έκδοση απόφασης

 προκήρυξης των εκλογών

Ισχύουν οι προθεσμίες της αυ-
τοπρόσωπης ψηφοφορίας για 
τον καθορισμό της ημερομηνί-
ας εκλογής και την έκδοση της 

σχετικής προκήρυξης

Άρθρο 2 
παρ. 2

Απόφαση προκήρυξης εκλογών που 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ.

ΔΙΚΠΡ/φ.80/30/8703/19.9.1988
υπουργικής απόφασης και της αρ. 

24405/20.5.2011 απόφασης, με ρητή 
αναφορά ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί 

με ηλεκτρονική ψηφοφορία

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 50109Τεύχος B’ 4905/16.09.2022

Άρθρο 4 
παρ. 2

Απόφαση του προϊσταμένου της 
αρμόδιας υπηρεσίας για τον χώρο στον 

οποίο θα εγκατασταθεί η εφορευτική 
επιτροπή

30 ημέρες πριν από την καθορισμένη 
ημέρα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Σε ότι αφορά τη συγκρότηση 
των εφορευτικών επιτροπών, 

ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
αυτοπρόσωπη ψηφοφορία

Άρθρο 5 Η αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού 
αποστέλλει ηλεκτρονικά στα μέλη της 

Εφορευτικής Επιτροπής :
α) τους οριστικούς πίνακες εκλογέων β) 

τους οριστικούς πίνακες των 
υποψηφίων

γ) τον οριστικό πίνακα εκλογέων της 
περ. (α) σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο 
CSV), συνοδευόμενους από τα απαραί-
τητα έγγραφα όπως προβλέπονται από 

τις σχετικές διατάξεις.

Είκοσι (20) ημέρες προ της καθορισμένης 
ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας

1. Αποκλειστική προθεσμία, η 
οποία προσδιορίζεται βάσει 

των προαναφερόμενων ενερ-
γειών

2. Οι οριστικοί πίνακες εκλο-
γέων και υποψηφίων καταρτί-
ζονται βάσει των προθεσμιών 
και ενεργειών που προβλέπε-
ται στη διαδικασία της αυτο-

πρόσωπης ψηφοφορίας

Άρθρο 6 
παρ. 1

Η Εφορευτική Επιτροπή, μέσω του 
Διαχειριστή της, προμηθεύεται τους 

κωδικούς πρόσβασης στην «Ψηφιακή 
Κάλπη ΖΕΥΣ» από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.

Αμέσως μετά την παραλαβή των οριστι-
κών πινάκων εκλογέων, των οριστικών 

πινάκων των υποψηφίων και του οριστι-
κού πίνακα εκλογέων σε ηλεκτρονική 
μορφή (αρχείο CSV) και τουλάχιστον 

δεκαπέντε (15) ημέρες προ της καθορι-
σμένης ημέρας διεξαγωγής της

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η εν λόγω προθεσμία προσ-
διορίζεται βάσει του καθο-
ρισμού της ημερομηνίας 

διεξαγωγής της ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας

Άρθρο 6 
παρ. 2

Ο Διαχειριστής καταχωρίζει τα απαραί-
τητα για τη διεξαγωγή της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στοιχεία

Δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από 
την καθορισμένη ημέρα διεξαγωγής της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η εν λόγω προθεσμία προσδι-
ορίζεται βάσει της ημερομηνί-
ας διεξαγωγής της ηλεκτρονι-

κής ψηφοφορίας
Άρθρο 6 

παρ. 5
Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει , 

μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε 
όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς 

ένα εξατομικευμένο ηλεκτρονικό μήνυ-
μα ενημερώνοντάς τους για τη 

διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Μια τουλάχιστον εβδομάδα πριν από τη 
διενέργεια των εκλογών

Η εν λόγω προθεσμία προσ-
διορίζεται βάσει της ημερομη-
νίας διεξαγωγής της ηλεκτρονι-

κής ψηφοφορίας
Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφο-

ρίας: 8 π.μ. - 7 μ.μ.

Άρθρο 6 
παρ. 5

Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει , 
μέσω της «Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ» σε 
όλους τους εγγεγραμμένους εκλογείς 

ένα δεύτερο εξατομικευμένο ηλεκτρο-
νικό μήνυμα ενημερώνοντάς τους για 

τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών 
μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Δύο (2) ημέρες προ της διεξαγωγής της 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Η εν λόγω προθεσμία προσ-
διορίζεται βάσει της ημερομη-
νίας διεξαγωγής της ηλεκτρονι-

κής ψηφοφορίας
Ώρα ηλεκτρονικής ψηφοφο-

ρίας: 8 π.μ. - 7 μ.μ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 303145 (2)
Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής πε-

ριόδου 2022-2023.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 253 και 254 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’7) όπως έχουν αντικατασταθεί αντίστοιχα με τα 

άρθρα 3 και 4 του ν. 177/1975.
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2. Το άρθρο 1 του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» (Α 237).

3. Τον ν. 3469/2006 «Περί Εθνικού τυπογραφείου Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α΄ 131).

4. Το άρθρο 3 του π.δ. 453/1977 «Περί ελεγχόμενων 
Κυνηγετικών περιοχών (Ε.Κ.Π.) και των όρων και προϋ-
ποθέσεων ασκήσεως θήρας εν αυταίς» (Α’ 141).

5. Τις υπ’ αρ. 103803/3872/22-7-2002 και 101729/2252/
10-5-2004 διαταγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα κυνηγίου Ε.Κ.Π. στο νησί 
Αταλαντονήσι».

6. Την υπ’ αρ. 235228/5821/1977 απόφαση του Υπουρ-
γού Γεωργίας ’’Περί χαρακτηρισμού και ιδρύσεως Ε.Κ.Π. 
στο νησί Αταλαντονήσι’’.

7. Το π.δ. 6/2022 (Α΄ 17) και ιδίως το άρθρο 1 με το 
οποίο συστάθηκε η Γενική Γραμματεία Δασών στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και η 
αντίστοιχη θέση Γενικού Γραμματέα.

8. Το π.δ. 29/2022 (Α΄ 77) για την ένταξη της Γενικής 
Γραμματείας Δασών στο οργανόγραμμα του Υ.Π.ΕΝ.

9. Τα άρθρα 47 έως 55 του ν. 4915/2022 (Α΄ 63), για την 
ολοκλήρωση της μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών 
στο Υ.Π.ΕΝ.

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16-05-2022 
(Β’ 2415) κοινή υπουργική απόφαση,για τον καθορισμό των 
διοικητικών λεπτομερειών μεταφοράς των Δασικών Υπη-
ρεσιών.

11. Τα άρθρα 41 και 42 του ν. 4936/2022 (Α΄ 105), για 
την ρύθμιση λοιπών θεμάτων της μεταφοράς υπηρεσιών.

12. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740/
26-08-2022 (Β 4528), απόφαση του Υπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας περί εξουσιοδότησης Υπογραφής 
‘’Με εντολή Υπουργού’’, του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και ‘’Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών’’ 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά λόγω αρ-
μοδιότητας, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμ-
ματείας Δασών του Υ.Π.ΕΝ., στους Προϊσταμένους των 
Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και Προϊ-
σταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων 
που υπάγονται σε αυτές.

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/
1-8-2022 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ρυθμίσεις Θήρας για την Κυνηγετική περίοδο 
2022- 2023» (Β΄ 4132).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80934/2614/
3-8-2022 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Kαθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για 
το κυνηγετικό έτος 2022-2023» (Β΄ 4165).

15. Την υπ’ αρ. 154568/2102/10-08-2017 διαταγή της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και Δ.Π. «Καθορισμός 
ελαχίστων τελών έκδοσης ειδικής άδειας και ελαχίστων 
καταβλητέων αξιών θηραμάτων Ε.Κ.Π. που διαχειρίζο-
νται από τις Δασικές Υπηρεσίες».

16. Το πρόγραμμα Κυνηγίου της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου, 
όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε από το Δασαρχείο Ατα-
λάντης,με την υπ’ αρ.300133/09-09-2022 πρότασή του.

17. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την 
απόφαση αυτή, σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα Θήρας της Ελεγχόμενης 
Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, Κυνηγετικής πε-
ριόδου 2022-2023 ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Αταλαντο-

νήσου κυνηγετικής περιόδου 2022-2023

Άρθρο 1
Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην 

κυνηγετική Περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται:
1.1. Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Πε-

ριφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για Την Π.Ε. 
Φθιώτιδας.

1.2. Η έκδοση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγ-
χόμενη Κυνηγετική περιοχή.

Άρθρο 2
Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδι-

κή άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:
2.1. α) Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το ονομα-

τεπώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση 
κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας.

β) Φωτοαντίργαφο της άδειας θήρας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με το άρθρο 262 του ν.δ. 86/1969 ή υπεύθυνη 
Δήλωση του άρθρου 8 τουν. 1599/1986 στην οποία θα 
αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή 
που την εξέδωσε.

2.2. Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών 
θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:

2.2.α. Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκό-
ους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 
υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας 
πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλ-
λήλους ευρώ 15 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθι-
ώτιδας 10 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής 
των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.), πέραν 
της 15ετίας, θα βεβαιώνεται,σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

2.2. β. Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός 
Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν 
χρειάζεται:

- Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη,όπως αυτά ορίζο-
νται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας 
του Υ.Π.ΕΝ.,για διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών ή δύο 
(2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.Επί πλέον 
απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
που να καλύπτει το κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού 
ατυχήματος στην χώρα.

- Ειδική άδεια ευρώ 40 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
2.3 . Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι του αίγα-

γρου καθορίζεται ως εξης:
2.3. α Για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπη-

κόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 
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υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας 
πέραν της 15ετιας, καθώς και τους διπλωματικούς υπαλ-
λήλους ευρώ 25 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθ/
δας ευρώ 20 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

Η ιδιότητα διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται 
από την αρμόδια Προξενική Αρχή, η δε άδεια διαμονής 
των υπηκόων ξένων κρατών(εκτός μελών Ε.Ε.) πέραν 
της 15ετίας θα βεβαιώνεται,σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

2.3.β Για τους υπηκόους λοιπών ξένων κρατών (εκτός 
Ε.Ε), οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας να κυνηγήσουν 
χρειάζεται:

- Γενική άδεια καταβάλλοντας τέλη, όπως αυτά ορίζο-
νται με την ετήσια απόφαση ρύθμισης θεμάτων Θήρας 
του Υ.Π.ΕΝ. για διάρκεια δεκαπέντε (15) ημερών ή δύο 
(2) μηνών ή ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο.Επί πλέον 
απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
που να καλύπτει τον κυνηγό σε περίπτωση κυνηγετικού 
ατυχήματος στη χώρα.

- Ειδική άδεια ευρώ 50 (πλέον Φ.Π.Α. 24 %).
2.4 Η ειδική άδεια ισχύει για την ημερομηνία που ανα-

γράφεται σ’ αυτή.
2.5 Το κυνήγι του αίγαγρου θα γίνει κατά ομάδες κυνη-

γών που μπορεί να είναι μέχρι τέσσερα (4) άτομα. Επιση-
μαίνεται δε,ότι δεν μπορούν να κυνηγήσουν τον αίγαγρο 
πάνω από δύο (2) ομάδες την ίδια μέρα.

2.6 Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν 
να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι 
τέσσερεις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα 
αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να 
συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά που καθορίζονται 
στο άρθρο 2 κατά περίπτωση.

2.7 Ο κυνηγός που τήρησε τη διαδικασία του άρθρου 
αυτού, παίρνει σειρά προτεραιότητας κυνηγίου στην 
Ε.Κ.Π..

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

2.9 Ο ενδιαφερόμενος κυνηγός μπορεί να υποβάλλει 
αίτηση για σειρά προτεραιότητας από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης του προγράμματος κυνηγίου 
από το Δ/ντή Δασών Ν. Φθ/δας και να ακολουθήσει τη 
λοιπή διαδικασία αργότερα (δηλ. μετά τη θεώρηση της 
κοινής άδειας κυνηγίου). Κάθε αίτηση πρωτοκολλείται, 
δίδεται η σειρά προτεραιότητας.

Άρθρο 3
3.1 Ο κυνηγός που δεν ακολούθησε την διαδικασία 

του άρθρου 2 του Προγράμματος αυτού, δεν έχει κανένα 
δικαίωμα κυνηγίου στην Ε.Κ.Π.,εκτός της περίπτωσης 
του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4.1 του παρόντος προ-
γράμματος.

3.2 Αν για οποιαδήποτε αιτία, ύστερα από εισήγηση 
του Επόπτη της Ε.Κ.Π. απαγορευθεί το κυνήγι, η Υπηρε-
σία δεν φέρει καμία ευθύνη παρά μόνο να επιστρέψει 
στους κυνηγούς τα χρηματικά ποσά επιβαρυνόμενα με 
τα έξοδα αποστολής κατά την διαδικασία περί επιστρο-
φής εσόδων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

 Άρθρο 4
4.1 Με βάση τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, ο Επό-

πτης της Ε.Κ.Π. καταρτίζει τις ονομαστικές καταστάσεις 
των κυνηγών, κατά ημερομηνίες. Σε κυνηγούς οι οποίοι 
θα προσέλθουν για κυνήγι, χωρίς να ειδοποιηθούν από 
την Υπηρεσία, δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στο Ατα-
λαντονήσι, εφόσον είναι συμπληρωμένος ο επιτρεπόμε-
νος αριθμός κυνηγών.

Σε περίπτωση που ο επιτρεπόμενος αριθμός κυνηγών 
δεν έχει συμπληρωθεί, με απόφαση του εκάστοτε υπεύ-
θυνου δασικού υπαλλήλου, υπάρχει η δυνατότητα να 
επιτραπεί η είσοδος κυνηγών χωρίς να έχουν υποβάλλει 
σχετική αίτηση,εφόσον εκδοθεί ειδική άδεια κυνηγίου.

4.2 Σε κάθε τομέα (8 τομείς) κατά τις ημέρες κυνηγιού 
των πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου επιτρέπε-
ται να κυνηγάει μόνο μια ομάδα κυνηγών και ο αριθμός 
των κυνηγών κάθε ομάδας, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τους έξι (6).

Άρθρο 5
5.1 Οι ενδιαφερόμενοι κυνηγοί μπορούν να παρουσια-

σθούν την ημερομηνία που καθορίσθηκε στην παραλία 
Αταλάντης (Σκάλα Αταλάντης) το αργότερο μέχρι την 
07:00 π.μ. ώρα της ημέρας που έχει ορισθεί να κυνηγή-
σουν. Στην συνέχεια εφοδιάζονται με την Ειδική Άδεια 
και παίρνουν οδηγίες και λεπτομέρειες σχετικά με το 
κυνήγι από τα αρμόδια όργανα της Ε.Κ.Π.

5.2 Ειδικότερα ενημερώνονται για τον τόπο συγκε-
ντρώσεως, ώρα ενάρξεως του κυνηγίου και γενικά για 
τον τρόπο διεξαγωγής του κυνηγίου.

5.3 Οι κυνηγοί πρέπει να γνωρίζουν τον κανονισμό και 
τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων της Ε.Κ.Π

5.4 Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την 
μετάβαση και επιστροφή των κυνηγών στο Αταλαντο-
νήσι, τα δε έξοδα μετάβασης και επιστροφής βαρύνουν 
τους κυνηγούς εξ’ ολοκλήρου.

5.5 Ο κυνηγός ή η ομάδα των κυνηγών που παίρνει 
μέρος στο κυνήγι μέσα στην Ε.Κ.Π. συνοδεύεται από αρ-
μόδια δασικά όργανα της Ε.Κ.Π.. Η Υπηρεσία δε φέρει 
καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή ατύχημα κ.λπ. 
κυνηγού κατά την διάρκεια κυνηγίου από οποιαδήποτε 
αιτία.

5.6 Οι κυνηγοί όλων των θηραμάτων κατά την διάρκεια 
του κυνηγίου,θα φέρουν στον κορμό του σωματός τους 
υποχρεωτικά φωσφορούχα γιλέκα χρώματος πορτοκαλί 
προς αποφυγή ατυχημάτων. Κυνηγοί που δεν θα έχουν 
φωσφορούχα γιλέκα θα απομακρύνονται της Ε.Κ.Π. και 
θα στερούνται του κυνηγίου χωρίς άλλη διατύπωση ή 
αποζημίωση.

5.7 Η ειδική άδεια και η άδεια κυνηγίου παραδίδονται 
στα αρμόδια δασικά όργανα πρίν αρχίσει το κυνηγι και 
επιστρέφονται αφού τελειώσει το κυνήγι,προσωπικά 
στον καθένα και εφόσον όλα έχουν καλώς.

Άρθρο 6
6.1 Ο κυνηγός έχει δικαίωμα να φέρει μαζί του ένα 

κυνηγετικό όπλο (μονόκαννο, δίκαννο). Χρήση επανα-
ληπτικού (καραμπίνα) επιτρέπεται εφόσον μπορεί να 
δεχτεί γέμισμα με τρία (3), το πολύ, φυσίγγια. Για όλα 
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τα όπλα που θα χρησιμοποιηθούν στο κυνηγι,πρέπει 
να εχουν εκδοθεί και να είναι σε ισχύ,οι σχετικές άδειες 
κατοχής αυτών.

6.2 Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του 
αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω 
του Νο 5.

6.3 Για το κυνήγι του αίγαγρου χρησιμοποιούνται απο-
κλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα ή 
οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. Επίσης δι-
ευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αίγαγρου απαγορεύεται 
η χρησιμοποίηση κυνηγετικών σκύλων γενικώς.

6.4 Βοηθητικά μέσα όπως ασύρματοι, διόπτρες, μι-
μητές φωνών κ.λπ. απαγορεύονται παντελώς. Κινητά 
τηλέφωνα απαγορεύονται να χρησιμοποιούνται ως βο-
ηθητικά μέσα κυνηγίου.

6.5 Ο μεμονωμένος κυνηγός μπορεί να χρησιμοποιή-
σει μέχρι δυο (2) υγιείς κυνηγετικούς σκύλους δείκτες, 
τα οποία θα υπακούουν απόλυτα στο πρόσταγμα του. 
Ομάδα με τρεις (3) κυνηγούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
μέχρι τρείς (3) κυνηγετικούς σκύλους δείκτες. Απαγορεύ-
εται η χρησιμοποίηση κυνηγετικών σκύλων δίωξης,στο 
κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του αγριοκούνε-
λου.

6.6 Ομάδα μεγαλύτερη των τριών (3) κυνηγών, μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τόσα σκυλιά, όσα είναι και τα άτομα 
της ομάδας, σε καμία όμως περίπτωση, περισσότερα 
από πέντε (5) σκυλιά.

6.7 Οι ιδιοκτήτες των κυνηγετικών σκύλων, που εισέρ-
χονται στην Ε.Κ.Π., πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με το 
ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του σκύ-
λου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 5 του ν. 4039/2012 
«Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς 
και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη 
χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» (Α΄ 15), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κυνηγετικός σκύλος που δεν έχει εμβολιασθεί για τη 
λύσσα και δεν έχει σημανθεί ηλεκτρονικά,σύμφωνα με 
το άρθρο 4 του ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, δεν επιτρέπεται να εισέρχεται εντός της Ε.Κ.Π..Ο 
αντιλυσσικός εμβολιασμός θα πρέπει να έχει καταγραφεί 
από κτηνίατρο στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο 
του ζώου συντροφιάς, όπως και ο αριθμός της σήμανσης 
(χειρόγραφα ή με την ετικέτα ταυτοποίησης).

6.8 Ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του σκύλου ευθύνεται 
για βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το σκύλο σε 
ανθρώπους ή ζώα, σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθρο 
924 του Αστικού Κώδικα και εφόσον απολεσθεί ο σκύ-
λος εντός της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου δεν υφίσταται υπο-
χρέωση των οργάνων της για την ανεύρεση του και θα 
απαγορεύεται η είσοδος στον ιδιοκτήτη ή συνοδό του 
στην Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου κατά την τρέχουσα κυνη-
γετική περίοδο.

Άρθρο 7
7.1 Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνη-

γίου της ΕΚΠ Αταλαντονήσου και δεν συμμορφώνονται 
με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα 
στερούνται του κυνηγίου, μέχρι πέντε (05) κυνηγετι-
κές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και 

απόφαση του Δασάρχη Αταλάντης. Σε περίπτωση υπο-
τροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και 
Ειδική), το κυνηγετικό όπλο και οι κυνηγοί θα διώκονται 
ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγί-
ου, κατά την παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969.

7.2 Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θή-
ραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρό-
νο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι 
διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής 
θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για 
παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (παρ. 18 του 
άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969), τα θηράματα και μέσα 
κυνηγίου θα κατάσχονται και πέραν των άλλων επιπτώ-
σεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου στην 
Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου, για την τρέχουσα κυνηγετική πε-
ρίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε 
παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.

7.3 Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και 
το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί 
τόπου η εκτός της Ε.Κ.Π, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβα-
ση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (αρθρο 287 παρ. 18 
ν.δ. 86/1969) και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου 
για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

7.4 Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι αίγαγρου 
χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή 
οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλη-
μάτων) το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκ-
ποιείται επί τόπου ή εκτός της Ε.Κ.Π., ολόκληρη η ομάδα 
στερείται του κυνηγίου στην Ε.Κ.Π, ο παραβάτης κυνηγός 
στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο και διώκεται ποινικά με τις διατάξεις 
περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυ-
νηγίου (παρ 18 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969).

7.5 Απαγορεύεται το κυνήγι μη αναπτυγμένων θηρα-
μάτων και του θηλυκού αίγαγρου. Αναπτυγμένο θεω-
ρείται ο αίγαγρος άνω των δύο (2) ετών και τα πτερωτά 
θηράματα άνω των πέντε (5) μηνών. Οι παραβάτες κυ-
νηγοί, πέραν των ποινικών τους ευθυνών, κατά το άρθρο 
287 παρ. 21 του ν.δ. 86/1969, καταβάλουν την αξία τους 
στο διπλάσιο και στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου 
για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.

7.6 Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση 
μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευ-
θυνών (παρ. 21 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/1969), απο-
μακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.

7.7 Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα 
των επιτρεπόμενων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα 
πλην αίγαγρου, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα 
και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 7.2 
της παρούσας.

7.8 Σε περίπτωση που ομάδα κυνηγών θηρεύσει μέχρι 
έναν (1) αίγαγρο επιπλέον, αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως 
λάθος και η ομάδα απλά θα καταβάλλει για το επιπλέον 
θήραμα το διπλάσιο της αξίας του. Αν όμως η ομάδα 
θηρεύσει περισσότερα του ενός επιπλέον θηράματα, η 
πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα και επισύρει τις 
αντίστοιχες ποινές του άρθρου 7.2 της παρούσας.
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7.9 Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα 
τους κατά την διάρκεια του κυνηγίου, απομακρύνονται 
από την Ε.Κ.Π. και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.

7.10. Ο κυνηγός που τραυματίζει αίγαγρο, και κατά την 
απόλυτη κρίση του δασικού οργάνου που παρακολουθεί 
το κυνήγι, τελικά δεν εντοπίσει το θήραμα ώστε να το 
συλλάβει, θα καταβάλλει το μισό της προβλεπόμενης 
για το θήραμα αξίας.

Άρθρο 8
8.1 Μετά το τέλος του κυνηγίου, το εντεταλμένο δασι-

κό όργανο της Ε.Κ.Π., εκδίδει τιμολόγιο πώλησης-δελτίο 
αποστολής, από διπλότυπο στέλεχος και εισπράττει το 
σχετικό ποσό. Το αντίγραφο του τιμολογίου που θα δί-
νεται στον κυνηγό, αποτελεί νόμιμο τίτλο κατοχής των 
θηραμάτων που αναγράφονται για την μεταφορά κ.λπ. 
αυτών.

8.2 Ομάδα κυνηγών πτερωτών θηραμάτων και αγρι-
οκούνελου, δικαιούται να κατανέμει μεταξύ των μελών 
αυτής, μέχρι το ανώτερο επιτρεπτό όριο, τα θηράματα 
που κυνηγήθηκαν από αυτή.

8.3 Όταν η ομάδα αποτελείται από Έλληνες κυνηγούς 
και κυνηγούς περιοχής Ν.Φθ/δας ή κυνηγούς υπηκόους 
Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε οι τιμές 
όλων των φονευθέντων θηραμάτων καθορίζονται από 
τις τιμές των θηραμάτων που αναγράφονται στη στήλη 
τέσσερα (4), του πίνακα άρθρου (10). Αν η ομάδα έχει 
και αλλοδαπούς κυνηγούς άλλων ξένων κρατών(εκτός 

ΕΕ), τότε οι τιμές καθορίζονται με τη στήλη πέντε (5) του 
πίνακα άρθρου (10).

Άρθρο 9
9.1 Με απόφαση του Δ/ντη Δασών Π.Ε. Φθ/δας ύστε-

ρα από εισήγηση του Επόπτη Ε.Κ.Π., είναι δυνατό να 
τροποποιηθεί το πρόγραμμα θήρας ή να διακοπεί για 
ορισμένο χρόνο το κυνήγι ή οριστικά για ένα ή όλα τα 
είδη θηραμάτων εφόσον συντρέχουν λόγοι (π.χ. έλλειψη 
θηραμάτων) ή να παραταθεί μέχρι ένα μήνα.

9.2 Διακόπτεται το κυνήγι σε οποιαδήποτε περίπτωση 
κρίνει ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. κατά τη διάρκεια μιας κυνη-
γετικής ημέρας

9.3 Ο Επόπτης της Ε.Κ.Π. δύναται, σε περίπτωση κα-
κοκαιρίας όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί το κυνήγι, να 
καθορίσει ως μέρα αυτού την επόμενη ή και άλλη μέρα.

9.4 Οι υπάλληλοι του Δασαρχείου Αταλάντης που θα 
απασχολούνται στην Ε.Κ.Π Αταλαντονήσου κατά τις ημέ-
ρες κυνηγίου θα καθορίζονται με μηνιαίο πρόγραμμα 
του Δασάρχη Αταλάντης.

9.5 Κάθε άλλη λεπτομέρεια ως προς την λειτουργία 
της Ε.Κ.Π. που δεν καταχωρείται στο πρόγραμμα καθο-
ρίζεται από τον επόπτη της Ε.Κ.Π.,μέσα στα πλαίσια του 
π.δ. 453/1977.

Άρθρο 10
10.1 Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2022-2023 επιτρέ-

πεται για κάθε κυνηγό, το κυνήγι των κατωτέρω θηρα-
μάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.

α/α είδος θηραμάτων
στήλη(1)

επιτρεπόμενος
αριθμός 
στήλη(2)

τιμή μονάδας 
ευρώ

στήλη(3)

τιμή μονάδας ευρώ
στήλη(4)

τιμή μονάδας ευρώ
στήλη(5)

Κυνηγοί 
Π.Ε.Φθ/δας

Κυνηγοί Έλληνες, υπήκοοι 
Κρατών Ε.Ε., Διπλωματικοί 

Υπάλληλοι κ.λπ.

Αλλοδαποί κυνηγοί 
άλλων ξένων κρατών 

(εκτός Ε.Ε.)

1 Φασιανός 4 7,00 8,50 15,00

2 Πέρδικα 4 6,00 7,50 14,00

3 Αγριοκούνελο 10 3,00 4,00 8,00

4 Μπεκάτσα 10 4,00 5,00 9,00

5 Περιστεροειδή 15 2,00 2,50 5,00

6 Τσίχλες/Κοτσύφια 25 2,00 2,50 5,00

7 Αίγαγρος (1)ανά ομάδα 180,00 250,00 450,00

Οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. 13%.

Άρθρο 11
11.1 Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει:
Α) Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, στις 15 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και λήγει 

στις 17 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και
Β) Για το κυνήγι αιγάγρου, στις 21 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 09 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα 

Παρασκευή, πλήν της αργίας της 28ης Οκτωβρίου 2022.
Ημέρες κυνηγίου ορίζονται:
α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο
β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή
Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Φθιώτιδας είναι δυνατό οι ανωτέρω ημερομηνίες να τροποποιούνται, όταν 

οι συνθήκες το επιβάλλουν.
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Άρθρο 12

12.1 Οι συνοδοί κυνηγών που τους ακολουθούν στο 
κυνήγι, οι οποίοι υποχρεωτικά πρέπει να είναι ενήλικες 
και να μην φέρουν όπλο στη διάρκεια του κυνηγίου, 
πληρώνουν τέλος εισόδου 4 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), 
για κάθε ημέρα.

12.2 Οι συνοδοί των κυνηγών που δεν τους ακολου-
θούν στο κυνήγι, δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφεί-
λουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα, ενώ για την 
αποφυγή κυνηγετικού ατυχήματος, απαγορεύεται ρητώς 
η είσοδος τους, στους κυνηγετικούς τομείς.

Όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν τον κανονισμό 
προστασίας και ησυχίας των θηραμάτων.

Άρθρο 13

13.1 Την Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου μπορούν να επισκέ-
πτονται όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την πανίδα και 
χλωρίδα αυτής αλλά και για λόγους επιστημονικούς, ψυ-
χαγωγίας και μαθήσεως κατόπιν αδείας του Δασαρχείου 
Αταλάντης, εκτός των ημερών κυνηγίου.

Ο τρόπος, ο χρόνος, ο τόπος, η συμπεριφορά και οι 

λοιπές υποχρεώσεις εντός του χώρου της Ε.Κ.Π. θα κα-
θορίζονται με τη σχετική άδεια.

Άρθρο 14
14.1 Οι κυνηγοί οφείλουν να συλλέγουν και να απο-

μακρύνουν από την Ε.Κ.Π. τα φυσίγγια που χρησιμοποι-
ήθηκαν.

14.2 Κατά την διάρκεια του κυνηγίου θα πρέπει να 
εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα προστασί-
ας από τον COVID-19.

14.3 Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν πρό-
γραμμα, το οποίο έχει θέση ρυθμιστικής διάταξης θήρας, 
ισχύουν οι γενικές περί θήρας διατάξεις, καθώς και άλλων 
που αφορούν στην λειτουργία των δημοσίων Ε.Κ.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και θα ισχύει για το κυνηγετικό έτος 
2022-2023.

Λαμία, 13 Σεπτεμβρίου 2022

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών 
Ο Διευθυντής Δασών Φθιώτιδας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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,


		2022-09-19T11:08:18+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




