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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ορισμός Εθνικού Πάροχου Παροχής Μοναδικού
Αναγνωριστικού Κωδικού των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού.

2

Έγκριση απόκτησης από την ΕΕΤΤ εταιρικών Χρεωστικών ή Πιστωτικών καρτών μέσω των συνεργαζομένων Τραπεζών.

3

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β΄
εξάμηνο του έτους 2018 και έως 31/12/2018.

4

Aνανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 1109,0 στρεμ. πέριξ του πυρήνα
προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων στην Τ.Κ.
Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής
Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΓΓΠΣ0002597ΕΞ2018
(1)
Ορισμός Εθνικού Πάροχου Παροχής Μοναδικού
Αναγνωριστικού Κωδικού των μονάδων συσκευασίας προϊόντων καπνού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 « Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα
(ΦΕΚ Α΄ 98/2005)
2. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116/23.09.2015) «Διορισμός
Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 210/2016).
4. Το π.δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄181/23.11.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών.
5. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218/2016 (Β΄ 3696) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου.
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6. Τον ν. 4410/2016 (ΦΕΚ Α’ 141/02/08/2016) «Τροποποίηση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση
της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού
και βιομηχανοποιημένων καπνών και ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου,
εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου
2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς
σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία
των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών –
μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και
την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων
και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες
διατάξεις».
7. Την ανάγκη ορισμού εθνικού παρόχου μοναδικού
αναγνωριστικού κωδικού επισήμανσης των μονάδων
συσκευασίας προϊόντων καπνού, σύμφωνα με το άρθρο
5 του ν. 4410/2016.
8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ορίζουμε την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Γ.Γ.Π.Σ.) ως
Εθνικό Πάροχο Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού
Επισήμανσης των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων
καπνού.
Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις
υλοποίησης του πληροφοριακού Συστήματος απόδοσης
του Μοναδικού Αναγνωριστικού Κωδικού Επισήμανσης
των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων καπνού καθώς και οι λειτουργίες του πληροφοριακού συστήματος
θα περιγραφούν αναλυτικά σε νεώτερη απόφαση που
θα ακολουθήσει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοσχάτο, 11 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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Αριθμ. 854/13
(2)
Έγκριση απόκτησης από την ΕΕΤΤ εταιρικών Χρεωστικών ή Πιστωτικών καρτών μέσω των συνεργαζομένων Τραπεζών.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
Έχοντας υπόψη:
α) Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 82/Α΄/2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδίως
τα άρθρα 6, 11, 12, 74 και 75.
β) Το ν. 4053/2012 «Ρύθμιση Λειτουργίας της Ταχυδρομικής Αγοράς, θεμάτων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 44/Α΄/2012), ιδίως το άρθρο 4.
γ) Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α΄/
2014), όπως ισχύει.
δ) Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 62189/2001
«Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της ΕΕΤΤ»
(ΦΕΚ 1391/Β΄/2001), ιδίως το άρθρο 4.
ε) Την υπουργική απόφαση 69452/1995 «Κανονισμός
Εσωτερικής λειτουργίας της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 505/Β΄/1995).
στ) Την απόφαση της ΕΕΤΤ 237/84/3-12-2001 «Κανονισμός Διαχείρισης Δαπανών της ΕΕΤΤ και Παροχή σχετικών Εξουσιοδοτήσεων» (ΦΕΚ 1701/Β΄/2001).
ζ) Την με αριθμό 2 πράξη υπουργικού συμβουλίου της
9-2-2018, «Επιλογή και διορισμός Προέδρου της Εθνικής
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)»
(ΦΕΚ 72 /Υ.Ο.Δ.Δ./9-2-2018) με την οποία ορίζεται ο Κωνσταντίνος Μασσέλος, ως Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ.
η) Την με αριθμό 1 πράξη υπουργικού συμβουλίου της
17-1-2018, «Επιλογή και διορισμός Αντιπροέδρων της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.)» (ΦΕΚ 17/Υ.Ο.Δ.Δ./17-1-2018) με την οποία ορίζεται η Αγγελική Σγώρα, ως Αντιπρόεδρος του Τομέα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Ε.Ε.Τ.Τ. και ο Σπυρίδωνας Παντελής ως Αντιπρόεδρος του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών της Ε.Ε.Τ.Τ.
θ) Την με αριθμό 78/10-1-2018 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΦΕΚ 7/Υ.Ο.Δ.Δ./11-1-2018) με την οποία γίνεται
ο διορισμός των μελών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
ι) Την σημαντική διευκόλυνση που προκύπτει για την
ΕΕΤΤ, από την έκδοση εταιρικών χρεωστικών, με ανώτατο ημερήσιο υπόλοιπο 1.500,00 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) ή πιστωτικών καρτών, με ανώτατο μηνιαίο
όριο € 5.000,00 (πέντε χιλιάδων ευρώ) ανά χρεωστική
ή πιστωτική κάρτα, αφού με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας τραπεζικών συναλλαγών
μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων των συνεργαζόμενων
με την ΕΕΤΤ Τραπεζών, ιδίως για την πραγματοποίηση
δαπανών που δεν μπορούν να πληρωθούν με διαφορετικούς τρόπους, αλλά και για χρήση τους σε υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό, κυρίως για τον Πρόεδρο
της ΕΕΤΤ.

Τεύχος Β’ 2434/26.06.2018

ια) Την με αρ. πρωτ. 32316/29-5-2018 Εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΤ, και ύστερα από προφορική
εισήγηση του προέδρου της ΕΕΤΤ, αποφασίζει:
1. Εγκρίνει την απόκτηση από την ΕΕΤΤ εταιρικών
χρεωστικών καρτών με ανώτατο ημερήσιο υπόλοιπο
1.500,00 € (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) ή πιστωτικών καρτών, με ανώτατο μηνιαίο όριο € 5.000,00 (πέντε χιλιάδων
ευρώ), ανά χρεωστική ή πιστωτική κάρτα αντίστοιχα, οι
οποίες εκδίδονται από τις συνεργαζόμενες με την ΕΕΤΤ
Τράπεζες.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο, ο οποίος θα ενεργεί
στο όνομα και για λογαριασμό της ΕΕΤΤ, να χειρίζεται
όλα γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με οιαδήποτε
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, δυνάμενος να προβαίνει
και σε κάθε συναφή με τα θέματα αυτά ενέργεια, υπογράφοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο, όπως, ενδεικτικά
και όχι περιοριστικά:
α) να αιτείται την έκδοση ή την ακύρωση χρεωστικής
ή πιστωτικής Κάρτας,
β) να συνομολογήσει με την εκάστοτε συνεργαζόμενη Τράπεζα τους Όρους Χορηγήσεως της Κάρτας (του
λοιπού «Σύμβαση Κάρτας»),
γ) να υποδεικνύει στην εκάστοτε συνεργαζόμενη
Τράπεζα τους λογαριασμούς της ΕΕΤΤ, με τους οποίους
θα είναι συνδεδεμένη η Κάρτα και το εύρος των συναλλαγών που θα διενεργούνται με τη χρήση της επί των
λογαριασμών αυτών (καταθέσεις-ενημέρωση κινήσεως
και υπολοίπου μόνον ή πλήρης πρόσβαση),
δ) να ορίζει το Φυσικό Πρόσωπο το οποίο θα έχει
στην κατοχή του την Κάρτα και θα τη χρησιμοποιεί (του
λοιπού «Κάτοχος») και ο οποίος θα παραλαμβάνει το
σώμα της Κάρτας και τον κωδικό ασφαλείας (Pin), θα
επικοινωνεί με την εκάστοτε συνεργαζόμενη Τράπεζα
και θα προβαίνει σε κάθε ενέργεια που τον αφορά και
αναφέρεται στη Σύμβαση Κάρτας,
ε) να ανακαλεί τον Κάτοχο και να ορίζει νέο ή/και άλλο
Κάτοχο, στον οποίο θα χορηγηθεί άλλη κάρτα, υπογράφοντας και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις νέα Σύμβαση
Κάρτας.
3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ και στον
προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
να επικοινωνούν από κοινού ή ξεχωριστά, με την εκάστοτε Τράπεζα για οιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρική
χρεωστική ή πιστωτική κάρτα (ενδεικτικά η ανταλλαγή
πληροφοριών, ενημέρωση κινήσεων, ενημέρωση επί
χρεώσεων των συνδεδεμένων με την κάρτα λογαριασμών κ.λπ.).
4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ για την έγκριση
των σχετικών δαπανών που θα πραγματοποιούνται μέσω
των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών, για τις οποίες θα
τηρούνται τα οριζόμενα στα ως άνω σχετικά κανονιστικά
κείμενα, ιδίως τα υπό σημεία γ), δ),ε) και στ) και οι οποίες θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της ΕΕΤΤ εκάστου
έτους και όχι τον κρατικό προϋπολογισμό.
5. Ορίζει ότι η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει
από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ότι η ανάκληση των διαλαμβανομένων σε αυτήν
διατάξεων θα ισχύουν έναντι οιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων και των συνεργαζομένων με την
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Τεύχος Β’ 2434/26.06.2018

ΕΕΤΤ Τραπεζών, μόνον από της κοινοποιήσεώς της (της
ανάκλησης).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 04 Ιουνίου 2018
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ
Ι

Αριθμ. οικ. 48049/17256
(3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το β΄
εξάμηνο του έτους 2018 και έως 31/12/2018.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» όπως
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.
4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α’/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση
του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
(ΦΕΚ 176/Α΄/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
5. Την υπ’ αρίθμ. 2/1757/0026/10-01-2017 (ΦΕΚ 17/
Β΄/12-01-2017) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών, περί καθορισμού δικαιολογητικών για την
καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία,
6. Το υπ’ αρίθμ. οικ. 37953/13741/23-05-2018 αίτημα
για κάλυψη Δαπανών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το οποίο εκδόθηκε κατόπιν αντιστοίχων εισηγήσεων των εν λόγω Δ/νσεων και
στο οποίο αποτυπώνονται οι έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που συνίστανται στην ιδιαιτέρως αυξημένη συγκέντρωση υποθέσεων πολιτογράφησης και την αδυναμία
διεκπεραίωσης τους εντός των τιθέμενων ασφυκτικών
προθεσμιών.
7. Την υπ’ αρίθμ. 42989/4502/25-05-2018 (ΑΔΑ: 6ΟΨΞΟΡ1Κ-ΖΡΘ) απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού
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του φορέα, με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους
εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 79.200) για
την πληρωμή δαπανών σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, ειδικός φορέας 991-06/071 ΚΑΕ 0511 οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών υπερωριακής
εργασίας υπαλλήλων των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης
για το β΄ εξάμηνο του 2018.
8. Την υπ’ αρίθμ. οικ. 45741/4841/01-06-2018 εισήγηση
του άρθρου 24 παρ. 5 εδαφ. ε΄ του ν. 4270/2014 όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει της Γενικής Δ/ντριας Εσωτερικής Λειτουργίας, σύμφωνα με την οποία προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του
φορέα ύψους περίπου εβδομήντα εννιά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 79.200), η οποία θα καλυφθεί από τις
εγγεγραμμένες πιστώσεις στον ειδικό φορέα 991-06/071
ΚΑΕ 0511 οικονομικού έτους 2018, αποφασίζουμε:
Την έγκριση, με αμοιβή, υπερωριακής εργασίας κατά
τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών, για την
αντιμετώπιση έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών, για το
β΄ εξάμηνο του έτους 2018 και έως 31/12/2018, σε 85
υπαλλήλους των Δ/νσεων Αστικής Κατάστασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού
δικαίου), συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων
στις υπηρεσίες αυτές και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες
ανά υπάλληλο το εξάμηνο, ως ακολούθως ανά Δ/νση:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α’
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

22

ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

21

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

21

ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ,
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

21

Με μηνιαίες αποφάσεις των προϊσταμένων των εν
λόγω Δ/νσεων θα ορίζονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι κατά κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.
Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνιαίως από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης.
Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων,
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του
ανώτατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του
συνολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την κάθε
υπηρεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Ιουνίου 2018
Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1659/81522
(4)
Aνανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου σε έκταση 1109,0 στρεμ. πέριξ του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων στην
Τ.Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969
(ΦΕΚ 7 Α΄/18-01-1969) περί Δασικού Κώδικα,όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 177/
1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα»
(ΦΕΚ Α΄205).
2. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 414985/29-11-1985
(ΦΕΚ 757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22-3-1993)
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
5. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27-12-2010) με το
οποίο συστάθηκε ο Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στ. Ελλάδας.
6. Τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31.3.2011)
περί «Διατήρησης της βιοποικιλότητας και άλλων διατάξεων».

Τεύχος Β’ 2434/26.06.2018

7. Το άρθρο 56 του ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α΄) «Επείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
8. Την με αρ. 4/6-2-2015 πράξη υπουργικού συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄).
9. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α΄/
2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική ΔιακυβέρνησηΑποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
10. Την αριθμ. 6985/85797/01.6.2017 απόφαση Σ.Α.Δ.ΘΣΤ.Ε. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 2003/
2017/τ.Β΄).
11. Την με αριθμ. ΔΥ/4-6-2018 εισήγηση της Προϊσταμένης Θήρας του Δασαρχείου Καρδίτσας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
τρία χρόνια μέχρι 20-8-2021 σε έκταση 1.109,0 στρεμ.
πέριξ του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων
στην Τ.Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας που ορίζεται ως εξής:
Άρχεται από το σημείο που ο επαρχιακός δρόμος Σοφάδων-Λεονταρίου συναντάει τον Ε65, ακολουθεί τον
Ε65 μέχρι του σημείου που συναντά τον πρώτο αγροτικό δρόμο και εκείθεν με πορεία δυτική ακολουθεί
τον επόμενο αγροτικό δρόμο,κατόπιν ακολουθώντας
νότια πορεία μέχρι το σημείο που συναντά τον επαρχιακό δρόμο Ανωγείου-Σοφάδων μέσω του πλατανεώνα
Ανωγείου μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο
Σοφάδων –Λεονταρίου και εκείθεν με πορεία βόρεια
ακολουθώντας τον ως άνω επαρχιακό δρόμο καταλήγει
στο σημείο αφετηρίας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της
Δασικής Υπηρεσίας,της Αστυνομίας,της Ζ΄ Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 7 Ιουνίου 2018
Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δασάρχης Καρδίτσας
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02024342606180008*

