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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Πολιτογράφηση Oμογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 1983 
στην Αλβανία κ.λ.π…

  1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 110280/71781/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, γεν. 
1983 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 114108/66757/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΖΗΣΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ον. συζ. ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν. 1965 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

3. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 115169/71847/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση πο−
λιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΚΟΚΚΑΛΗ ΑΡΕΤΗ ον. αποβ. συζ. ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν. 1932 στην 
Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας. 

4. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 120392/70203/14.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΚΟΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ, γεν. 
1989 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

5. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 121002/70227/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΜΑΡΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗ, γεν. 
1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.
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6. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 121227/70234/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΝΤΑΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν. 
1978 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

7. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 121992/70251/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΑΛΕΞΗ ΛΟΥΪΖΑ ον. πατρός ΓΡΗΓΟΡΗΣ, γεν. 
1985 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

8. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 122203/66932/14.9.2009 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η 
αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό 
στοιχεία: ΒΕΛΙΟΥ ΑΛΜΠΑΝΑ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ, γεν. 
1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας. 

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
(2)

    Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία: 
ΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΑΡΑΪΚ ον. πατρός ΒΑΧΑΝ, γεν. 1975 
στην ΑΡΜΕΝΙΑ κλπ 

   1. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 86400/53144/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτη−
ση πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό 
στοιχεία: ΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΑΡΑΪΚ ον. πατρός ΒΑΧΑΝ, γεν. 
1975 στην ΑΡΜΕΝΙΑ, για την απόκτηση της Ελληνικής 
ιθαγένειας.

2. Με την υπ’ αριθμ. Φ. 109895/68195/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοι−
χεία: ΚΟΤΣΑΛΙΤΖΕ ΔΑΥΙΔ ον. πατρός ΜΕΒΛΟΥΝΤ, γεν. 
1967, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
(3)

    Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπής υπό στοιχεία: 
ΠΑΣΜΑΝ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ον. πατρός ΕΝΡΙΚΕ ΑΡΤΟΥΡΟ, 
γεν. 1967 στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ

    Με την υπ’ αριθμ. Φ. 123053/64656/14.9.2009 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνεται δεκτή η αίτηση 
πολιτογράφησης της αλλογενούς αλλοδαπής υπό στοι−
χεία: ΠΑΣΜΑΝ ΙΩΣΗΦΙΝΑ ον. πατρός ΕΝΡΙΚΕ ΑΡΤΟΥΡΟ, 
γεν. 1967 στην ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, για την απόκτηση της Ελ−
ληνικής ιθαγένειας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ

F
(4)

    Υπαγωγή επένδυσης της «ΠΟΚΑΣ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥ−
ΚΛΩΣΗ» με το δ.τ «ΠΟΚΑΣ ΕΠΕ», στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 45508 /ΥΠΕ/5/01094/Ε/ν. 3299/2004/ 
15.9.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις 

διατάξεις του ν. 3299/2004 της, επιχείρησης «ΠΟΚΑΣ 
ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» με το δ.τ «ΠΟΚΑΣ ΕΠΕ », για 
την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ανακύ−
κλωσης πλαστικού και αλουμινίου στη ΒΙΠΕ Τριπόλεως, 
του Δήμου Τριπόλεως, του Νομού Αρκαδίας συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσί−
ων εβδομήντα έξη χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα επτά 
(5.576.437)€, με ποσοστό επιχορήγησης (59,820%) δηλαδή 
ποσό τρία εκατομμύρια τριακόσιες τριάντα πέντε χιλι−
άδες οκτακόσια εξήντα δύο (3.335.862) €. Το ποσό αυτό 
της επιχορήγησης συνάγεται από το ποσό των 3.285.862 
€, ήτοι ποσοστό 60%, που αναλογεί στην αρχική επέν−
δυση, ύψους 5.476.437 € και το ποσό των 50.000 €, ήτοι 
ποσοστό 50%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και 
αμοιβών συμβούλων, ύψους 100.000 €.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν οκτώ (8) νέες 
θέσεις εργασίας (8 EME).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 23.7.2009
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

   ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 1088318/2449/00ΤΥ/Δ΄ (5)
    Επανέκδοση της υπ’ αριθμ. 1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομι−
κών ως προς την τιμή της Β΄ Ζώνης Ψυχικού, σε συμ−
μόρφωση με ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α) Του άρθρου 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος.
β) Του άρθρου 50 του π.δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8/ Α΄/1989).
γ) Του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α΄/1982) 

και του άρθρου 41α όπως ορίσθηκε με το άρθρο 10 του 
ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43/Α΄/1996), και του άρθρου 14 του 
ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α΄/1984).

δ) Της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του ν.1828/1989 
(ΦΕΚ 2/Α΄/3.1.1989).

2. Την υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 ΠΟΛ 1149 
(ΦΕΚ 549/Β΄/15.7.1994) απόφασή μας όπως ισχύει σήμερα, 
με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικο−
ποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα 
αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων 
εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.

3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, 
όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτηση 
(υποδομή, συγκοινωνία κ.λ.π.), εμπορικότητα δρόμων, 
πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικο−
πέδου).

4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικό−
πεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη κ.λ.π.), πρόσοψη 
(σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαι−
ότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, 
πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λ.π.), δέσμευση 
(διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).
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5. Την υπ’ αριθμ. 1122435/3634/00ΤΥ/Δ΄/30.12.2005 ΠΟΛ 
1158 (ΦΕΚ 1982/Β΄/2005) απόφασή μας, που αφορά «Ανα−
προσαρμογή τιμών, και επέκταση του αντικειμενικού συ−
στήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των 
με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που 
βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περι−
φερειών της χώρας» όπως αυτή διορθώθηκε με την με 
υπ’ αριθμ. 1032724/838/00ΤΥ/Δ΄/31.3.2006, ΠΟΛ 1055 (ΦΕΚ 
462/Β΄/13.4.2006) απόφασή μας και ισχύει σήμερα.

6. Την υπ’ αριθμ.  1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 ΠΟΛ. 
1034 (ΦΕΚ 269/Β΄/28.2.2007) απόφασή μας, που αφορά 
«Αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού 
προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των με οποι−
αδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκο−
νται σε περιοχές εντός σχεδίου όλων των περιφερειών 
της χώρας».

7. Την υπ’ αριθμ. 2107/2009 απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η με αρ. πρωτ. 
1020564/487/00ΤΥ/Δ΄/27.2.2007 απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την τιμή της Β΄ 
Ζώνης Ψυχικού.

8. Την από 11.8.2005 εισήγηση της Επιτροπής του άρ−
θρου 41 του ν.1249/1982 Ν. Αττικής με την οποία προ−
τείνεται η Αναπροσαρμογή των Αντικειμενικών Αξιών 
των ακινήτων του Δήμου Ψυχικού.

9. Το γεγονός ότι η κατά τα άνω προτεινόμενη από την 
ως άνω Επιτροπή αναπροσαρμογή, ενόψει του μεγέθους 
της που οφείλεται στο μεγάλο χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε από την προηγούμενη αναπροσαρμογή του 
έτους 2001, κρίθηκε απαραίτητο να υλοποιηθεί σε τρία 
στάδια ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση αναστάτωσης 
στη κτηματαγορά και στους πολίτες.

10. Το γεγονός ότι η πρώτη φάση αναπροσαρμογής 
πραγματοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1122435/3634/00ΤΥ/
Δ΄/30.12.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών, ήδη δε με την παρούσα υλοποιείται η 
δεύτερη φάση της προτεινόμενης στο πόρισμα της 
αρμόδιας Επιτροπής αναπροσαρμογή της τιμής της Β΄ 
Ζώνης Ψυχικού, με αποσαφήνιση του δικαιολογητικού 
της ερείσματος σε συμμόρφωση με την σχετική ακυρω−
τική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

11. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ. 40/
Β΄/16.1.2009) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

12. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Αναπροσαρμόζουμε την τιμή της Β΄ Ζώνης Δήμου Ψυ−
χικού που είχε καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 1122435/3634/ 
00ΤΥ/Δ΄/30.12.2005 ΠΟΛ−1158 (ΦΕΚ 1982/Β΄/2005) απόφα−
σή μας σε 5.150 €/τ.μ., σύμφωνα με την από 11.8.2005 
εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 
Ν. Αττικής, και με το σκεπτικό του στοιχείου 12 του 
προοιμίου της παρούσας, για τον προσδιορισμό της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται 
με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεά και γονική 
παροχή.

Άρθρο 2

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των 
μεταβιβαζομένων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, 

δωρεά, γονική παροχή ακινήτων τα οποία βρίσκονται 
στην παραπάνω Β΄ Ζώνη Δήμου Ψυχικού εφαρμόζονται 
οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 
ΠΟΛ.1149 (ΦΕΚ 549/Β΄/1994) απόφασής μας, όπως αυτή 
ισχύει σήμερα.

Άρθρο 3

Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των 
κτισμάτων των ειδικών κτιρίων εφαρμόζονται οι τι−
μές αφετηρίας, όπως ορίσθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
1020562/486/00ΤΥ/Δ/27.2.2007 ΠΟΛ 1033 (ΦΕΚ 268/
Β΄/28.2.2007) απόφασή μας.

Άρθρο 4

Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.3.2007.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 107007/3285 (6)
    Διαδικασία και δικαιολογητικά έκδοσης άδειας θήρας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 262 και 266 παρ. 9β του ν.δ. 86/1969 «περί 

Δασικού Κώδικα» και το άρθρο 9 του ν. 177/1975 (ΦΕΚ 
205/Α/27.9.1975).

2. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, 
ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δα−
σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 
303/Α/24.12.2003).

3. Τις διατάξεις του ν. 2168/1993 «περί όπλων, πυρομα−
χικών κ.λπ.» (ΦΕΚ 147/Α/3.9.1993) όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 2334/1995 (ΦΕΚ 184/Α/6.9.1995).

4. Τις διατάξεις του ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση 
της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θε−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 
263/Α/23.12.2008).

5. Τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης 1955 και της 
συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

6. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10.9.1992).

7. Το π.δ. 4/8.1.2009 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 2/Α΄/8.1.2009).

8. Την απόφαση Υ147/19.1.2009 του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 67/
Β/2009), αποφασίζει:

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία χο−
ρήγησης άδειας θήρας ως εξής:

Α. Για τους ημεδαπούς κυνηγούς, τους ομογενείς υπη−
κόους ξένων κρατών, τους υπηκόους κρατών − μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους υπηκόους ξένων κρατών 
που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν τις 15ετίας, τους 
διπλωματικούς υπαλλήλους:

 1. Αίτηση προς την αρμόδια αρχή για χορήγηση άδει−
ας θήρας.
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 2. Επικυρωμένο φωτ/φο της άδειας κατοχής κυνηγε−
τικού όπλου (A.K.K.O) ή βεβαίωση από την Αστυνομική 
Αρχή του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, ότι πλη−
ρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κατοχής 
κυνηγετικού όπλου.

3. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ομαδικό η ατομικό) για 
την κάλυψη από τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί κατά 
την άσκηση του κυνηγίου.

 4. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών 
κυνηγίου υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Κ.Τ.Γ.Κ., 
όπως αυτός ορίστηκε από τις παρ. 2 & 3, αρθρ. 8 του 
ν. 3208/2003.

 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα 
δηλώνεται ότι δεν έχει καταδικαστεί για παραβάσεις 
των «περί θήρας» διατάξεων ή εκκρεμεί εις βάρος του 
σχετική ποινική δίωξη και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση και, σύμφωνα με την 
8/79 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., δικαιούται της ανανέωσης 
της άδειας θήρας.

 6. Οι κυνηγοί οι οποίοι εφοδιάζονται για πρώτη φορά 
με άδεια θήρας θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν:

 6.1. Δυο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας 
που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί.

 6.2. Βεβαίωση της Επιτροπής Κρίσης Ικανότητας Νέων 
Κυνηγών στην οποία θα βεβαιώνεται ότι πέτυχαν στις 
σχετικές εξετάσεις.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρ−
μόδια δασική αρχή για χορήγηση άδειας θήρας, στην 
περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται η μόνιμη 
κατοικία του ενδιαφερομένου. Εξαιρείται το δικαιολο−
γητικό υπ’ αριθμ. 2, το οποίο δεν απαιτείται για την 
ανανέωση της άδειας θήρας αλλά μόνο για έκδοση 
αυτής.

Η αστυνομική αρχή υποχρεούται, εντός 5 ημερών, σε 
περίπτωση ανάκλησης της άδειας κυνηγετικού όπλου να 
ενημερώσει την αρμόδια δασική αρχή, η οποία ανακαλεί 
αμέσως την άδεια θήρας, ειδοποιώντας τον κυνηγό να 
παραδώσει το ατομικό βιβλιάριο θήρας. 

Όσοι κυνηγοί εφοδιάζονται με άδεια θήρας μέσω του 
συνεργαζόμενου και αναγνωρισμένου από το Υ.Α.Α.Τ 
κυνηγετικού συλλόγου καταθέτουν την αίτηση και τα 
ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά στον κυνηγετικό 
σύλλογο. Ο κυνηγετικός σύλλογος αφού συμπληρώσει 
τα στοιχεία του ατομικού βιβλιαρίου θήρας, τα υποβάλ−
λει μαζί με τα δικαιολογητικά στην αρμόδια δασική αρχή 
για έλεγχο και υπογραφή. Το βιβλιάριο στη συνέχεια 
παραδίδεται μέσω κυνηγετικού συλλόγου στον αιτού−
ντα, ενώ τα δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο 
της αρμόδιας δασικής αρχής.

Σε περίπτωση ανανέωσης της άδειας θήρας μέσω 
κυνηγετικού συλλόγου αναγνωρισμένου από το Υπουρ−
γείο Γεωργίας (νυν Υ.Α.Α.Τ.) δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής στην Υπεύθυνη Δήλωση του 
ν.1599/1986 (δικαιολογητικό υπ’ αριθμ. 5).

Η άδεια θήρας, άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου 
και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τα οποία καταθέτει ο 
υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο 
ομογενής, ο αλλοδαπός 15ετούς παραμονής και άνω, και 
ο διπλωματικός υπάλληλος, και τα οποία έχουν εκδοθεί 
στη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι, γίνονται δεκτά από 
της δασικές αρχές. Αυτές, όταν το θεωρούν απαραίτητο, 
ζητούν από τον αιτούντα να προσκομίσει αντίστοιχη 
μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Συμπληρώνει υπεύθυνη δήλωση για τον τόπο προσωρι−
νής κατοικίας, καταθέτει επιπλέον τα δικαιολογητικά υπ. 
αριθμ. 4 και 5, και του εκδίδεται η σχετική άδεια θήρας. 

Σε περίπτωση που επιθυμούν να εκδώσουν αρχική 
άδεια στην Ελλάδα θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα 
δικαιολογητικά, θεωρούνται νέοι κυνηγοί και υποβάλλο−
νται στις σχετικές εξετάσεις όπως και οι ημεδαποί.

Η παραμονή των υπηκόων ξένων κρατών στη χώρα 
μας (πλην Ε.Ε.) για τουλάχιστον 15 χρόνια βεβαιώνεται 
από τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας βάσει 
του ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α/23.8.2005). Η βεβαίωση αυτή 
κατατίθεται στη δασική αρχή ως απαραίτητο δικαιολο−
γητικό αυτής της κατηγορίας αιτούντων. Οι συγκεκρι−
μένοι πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες δασικές 
αρχές για την έκδοση ή ανανέωση της άδειας θήρας.

Οι κυνηγοί, εξαιρουμένων των υπηκόων ξένων κρατών 
(πλην Ε.Ε.), μπορούν να ζητήσουν είτε απευθείας από 
την αρμόδια δασική αρχή την έκδοση ή ανανέωση της 
άδειας κυνηγίου είτε μέσω του αναγνωρισμένου και 
συνεργαζόμενου με το Υ.Α.Α.Τ. κυνηγετικού συλλόγου 
του οποίου είναι μέλη.

Προς διάκριση των αδειών θήρας η άνω δεξιά θέση 
του βιβλιαρίου, όπου αναγράφεται η ένδειξη «θέση χρώ−
ματος», θα σφραγίζεται ως εξής: 

α) Με πράσινο χρώμα για τις Τοπικές άδειες θήρας 
και θα σημειώνεται το γράμμα Τ.

β) Με βαθύ κυανό χρώμα για τις Περιφερειακές άδειες 
θήρας και θα σημειώνεται το γράμμα Π.

γ) Με κόκκινο χρώμα για τις Γενικές άδειες θήρας και 
θα σημειώνεται το γράμμα Γ.

Η ανανέωση των βιβλιαρίων θήρας κάθε χρόνο, θα 
γίνεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, αφού 
προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά με την ίδια 
παραπάνω διαδικασία. Οι αρμόδιες δασικές αρχές θα 
τηρούν βιβλίο έκδοσης αδειών θήρας, όπου θα κατα−
χωρείται :

− Ο αύξων αριθμός των εκδιδόμενων αδειών ο οποίος 
και θα αναγράφεται στην οικεία στήλη του βιβλιαρί−
ου.

− Ο αριθμός μητρώου κυνηγού.
− Το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα και δ/νση κα−

τοικίας.
− Ο αριθμός τριπλότυπου ή γραμματίου εισπράξεως 

των τελών, και 
− Η κατηγορία της άδειας θήρας.
Η απασχόληση των κυνηγετικών συλλόγων για την 

έκδοση των αδειών θήρας θα γίνεται χωρίς την οικονο−
μική επιβάρυνση των κυνηγών, εκτός από την αξία του 
ατομικού βιβλιαρίου, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε 
φορά από τους μειοδοτικούς διαγωνισμούς που θα δι−
ενεργούνται από τις κυνηγετικές οργανώσεις, και θα 
εισπράττεται με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, 
θεωρούμενη ως έσοδο του κυνηγετικού συλλόγου. 

Β. Για τους υπηκόους ξένων Κρατών (πλην κρατών 
– μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που διαμένουν στη Ελ−
λάδα διάστημα μικρότερο των 15 ετών ή επισκέπτονται 
την Ελλάδα για άσκηση κυνηγετικής δραστηριότητας.

 Οι ανωτέρω κυνηγοί επιτρέπεται να κυνηγούν μόνο 
στις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (Ε.Κ.Π.), δημό−
σιες ή ιδιωτικές.

Τα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας κυνηγίου 
είναι τα εξής : 
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1. Αίτηση στην αρμόδια δασική αρχή.
2. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Τριπλότυπο ή γραμμάτιο είσπραξης των τελών υπέρ 

του Ειδικού Φορέα Δασών του Κ.Τ.Γ.Κ., όπως αυτός ορί−
στηκε από τις παρ. 2 & 3, αρθρ. 8 του ν. 3208/03.

4. Πρωτότυπη άδεια θήρας που ισχύει για την χώρα 
του ή κατάθεση επικυρωμένου φωτ/φου.

 5. Αποδεικτικό στοιχείο για την ασφαλιστική κάλυψη 
του ενδιαφερομένου σε περίπτωση κυνηγετικού ατυ−
χήματος στη χώρα μας (ασφαλιστικό συμβόλαιο ή βε−
βαίωση ασφαλιστικού φορέα, ή αναγραφή του αριθμού 
του ασφαλιστηρίου στην άδεια κυνηγίου).

 Για την έκδοση της σχετικής άδειας χρησιμοποιού−
νται τα παλιά έντυπα των γενικών αδειών θήρας τα 
οποία διορθώνονται και συμπληρώνονται σύμφωνα με 
τις ισχύουσες διατάξεις.

 Από την δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να ισχύ−
ουν οι υπ’ αριθμ. 99731/3483/1.8.2000 (ΦΕΚ1163/
Β/20.9.2000), 99614/3881/31.7.2001 (ΦΕΚ1050/Β/2001) και 
103372/2612/23.7.2009 (ΦΕΚ 1618/Β/6.8.2009) υπουργικές 
αποφάσεις.

 Από της διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/7784 (7)
    Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Δήμου 

Πειραιά (Παράρτημα Β) για έξι (6) μήνες.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3260/2004 
(ΦΕΚ 151 /Α/2004) σύμφωνα με τις οποίες για τις ανά−
γκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόληση 
φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για 
τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαι−
τούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998»

4. Την υπ’ αριθμ. Φ7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/45/21829/3.9.2009 έγγρα−
φο του Υπουργείο’Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο 
κατανεμήθηκαν πενήντα τέσσερις(54)θέσεις συμβάσεων 
μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα ΚΕΠ 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας στα οποία οι 
συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1 .10.2009 έως 31.10.2009, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη μίσθωσης έργου με πέντε (5) 
άτομα διάρκειας έως έξι (6) μήνες για τη στελέχωση 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Πειραιά 
(Παράρτημα Β).

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια (ανεξάρ−
τητα από τη διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που 
θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με 
μόνιμο προσωπικό, δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις με 
άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο 
χρονικό διαστημάτων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι−
ακοπήε κ,λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα 
συνάπτεται νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς τη προ−
ηγούμενη έγκριση της ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή την νέα 
σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος 
Πειραιά.

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560 € ετησίως μέχρι την συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησια−
κό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» μέτρο 2.2.

Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000,00€ ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον «Τακτικό Προϋπολογισμό».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/οικ.7880 (8)
    Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Δήμου 

Πειραιά (Παράρτημα Α) για έξι (6) μήνες.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του 
ν.3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/2004) σύμφωνα με τις οποίες 
για τις ανάγκες λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η 
απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθω−
σης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατά−
ξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 
55/1998»

4. Την υπ’ αριθμ. Φ7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/45/21829/3.9.2009 έγγρα−
φο του Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο 
κατανεμήθηκαν πενήντα τέσσερις (54) θέσεις συμβά−
σεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα 
ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας στα οποία 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.10.2009 έως 31.10.2009, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη μίσθωσης έργου με τέσσερα 
(4) άτομα διάρκειας έως έξι (6) μήνες για τη στελέχωση 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Δήμου Πειραιά 
(Παράρτημα Α).

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια (ανεξάρ−
τητα από τη διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που 
θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την 
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ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με 
μόνιμο προσωπικό, δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις με 
άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο 
χρονικό διαστημάτων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι−
ακοπής κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα 
συνάπτεται νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς τη προ−
ηγούμενη έγκριση της ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή την νέα 
σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος 
Πειραιά.

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησια−
κό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» μέτρο 2.2.

Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000,00€ ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον «Τακτικό Προϋπολογισμό».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 07/ΔΤΑ/οικ.7881 (9)
    Έγκριση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο ΚΕΠ Κοινό−

τητας Αγκιστρίου για έξι (6) μήνες.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3260/2004 
(ΦΕΚ 151/Α/2004) σύμφωνα με τις οποίες για τις ανάγκες 
λειτουργίας των ΚΕΠ επιτρέπεται η απασχόληση φυσι−
κών προσώπων με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις 
οποίες ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτού−
νται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998»

4. Την υπ’ αριθμ. Φ7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο 
του ΥΠΕΣΔΔΑ

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/45/21829/3.9.2009 έγγρα−
φο του Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με το οποίο 
κατανεμήθηκαν πενήντα τέσσερις (54) θέσεις συμβά−
σεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως έξι (6) μήνες στα 
ΚΕΠ των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χώρας στα οποία 
οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λήγουν κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.10.2009 έως 31.10.2009, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη μίσθωσης έργου με δύο (2) 
άτομα διάρκειας έως έξι (6) μήνες για τη στελέχωση 
του Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη Κοινότητας 
Αγκιστρίου.

Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια (ανεξάρ−
τητα από τη διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που 
θα στελεχωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με 
μόνιμο προσωπικό, δε θα συναφθούν νέες συμβάσεις με 
άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο 
χρονικό διαστημάτων συμβάσεων.

Σε περίπτωση αποχώρησης, λήξης, παραίτησης, δι−
ακοπής κ.λ.π. της σύμβασης μίσθωσης έργου, δε θα 
συνάπτεται νέα σύμβαση με νέο άτομο, χωρίς τη προ−
ηγούμενη έγκριση της ΔΟΛ/ΚΕΠ/ΥΠ.ΕΣ.Σε διαφορετική 
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή την νέα 
σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.

Ως τόπος εκτέλεσης των έργων ορίζεται ο Δήμος 
Πειραιά.

Η αμοιβή ορίζεται σε 10.560€ ετησίως μέχρι την συ−
μπλήρωση χρονικού διαστήματος 24 μηνών κατά το 
οποίο το έργο συγχρηματοδοτείται από το επιχειρησια−
κό πρόγραμμα «Κοινωνία της πληροφορίας» μέτρο 2.2.

Για το χρονικό διάστημα πλέον του 24μήνου η αμοιβή 
ορίζεται σε 12.000,00€ ετησίως και χρηματοδοτείται από 
τον «Τακτικό Προϋπολογισμό».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Σεπτεμβρίου 2009 

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 11923 (10)
    Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2009 

για το μόνιμο Διοικητικό Προσωπικό της Δ/νσης 
ΧΩΠΟ Νοτίου Τομέα και του Τμήματος Πολεοδομί−
ας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Μαρκοπούλου της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακών Αυτοδιοι−

κήσεων», όττως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
τους ν. 2503/1995 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι−
οίκηση και άλλες διατάξεις» και 3274/2004 «Οργάνωση 
και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δευτέρου βαθμού».

2. Του άρθρου 15 του ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή 
συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου, ρύθ−
μιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις».

3. Του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 «Συλλογικές 
διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις 
συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις».

4. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές 
ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρ−
θρο 18 παρ. 2 του ν. 3254/2004 «Ρύθμιση Θεμάτων των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και 
άλλες διατάξεις».

Β) Την ανάγκη κάλυψης έκτακτων και τακτικών υπη−
ρεσιακών αναγκών από τους Διοικητικούς υπαλλήλους 
της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ. Νοτίου Τομέα της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής καθώς και του Τμήματος 
Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Μαρκο−
πούλου, ομοίως της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. 
Αττικής για ταξινόμηση, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση, 
διεκπεραίωση, καθώς και όποιας άλλης συναφούς με το 
αντικείμενο εργασίας.
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Γ) Το γεγονός ότι όλες οι περιγραφείσες υπηρεσια−
κές ανάγκες δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν κατά τη 
διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας και ως εκ 
τούτου απαιτούνται ώρες πέραν του ωραρίου αυτού 
για την διεκπεραίωσή τους.

Δ) Το γεγονός ότι για την ανωτέρω υπερωριακή απα−
σχόληση έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στο 
Νομαρχιακό Προϋπολογισμό Οικον. Έτους 2009 Ειδικός 
Φορέας 310−ΚΑΕ0511, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή για 
14 Διοικητικούς υπαλλήλους της Δ/νσης ΧΩΠΟ Νοτίου 
Τομέα και του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών 
Εφαρμογών Μαρκοπούλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης Ανατ. Αττικής απογευματινής απασχόλησης.

H προαναφερθείσα υπερωριακή εργασία θα παρα−
σχεθεί μέχρι 31.12.2009 και οι οικείες αποζημιώσεις θα 
καταβάλλονται με την πραγματοποίηση των υπερωρι−

ακών ωρών που θα προκύπτουν για την αντιμετώπιση 
των υπηρεσιακών αναγκών και όπως οι ανάγκες της 
υπηρεσίας το απαιτήσουν, σε καμία δε περίπτωση δεν 
θα υπερβούν τον αριθμό των 60 ωρών μηνιαίως για 
κάθε Διοικητικό υπάλληλο.

Η προκαλούμενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 
22000 ευρώ θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής, οικονομικού 
έτους 2009 και από τον Ειδικό Φορέα 310− ΚΑΕ 0511.

Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός 
από τηv ημερομηνία δημοσίευσής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02020031609090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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