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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ 1192 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/

Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδο−
κοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων με−
ταφορικών μέσων».

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α΄) «Κύρωση 

Κώδικα Φ.Π.Α.» και ειδικότερα των διατάξεων των παρα−
γράφων 2,4 και 5 του άρθρου 11 και των παραγράφων 
9 και 12 του άρθρου 38 του νόμου αυτού.

2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων άρθρων της 
αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβο−
λής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων 
θαλάσσιων μεταφορικών μέσων» και συγκεκριμένα των 
άρθρων 1 και 4 που αφορούν στον ορισμό της έννοιας 
των καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων κα−

θώς και στον καθορισμό προθεσμίας για την υποβολή 
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών εγγράφων και 
την τακτοποίηση των Δηλώσεων της παραγράφου 1 
του άρθρου 1, που παραμένουν σε εκκρεμότητα στις 
τελωνειακές αρχές.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του 
Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/
Α΄/22.04.2005).

4. Τα Προεδρικά διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/ 
7.10.2009) «Περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονο−
μικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

5. Την αριθμ. Δ6Α1015213ΕΞ2013/28.01.2013 (ΦΕΚ 130/Β΄/
28.01.2013) κοινή απόφαση του Υπουργού και Υφυπουρ−
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γε−
νικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το γεγονός όχι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 
(ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων με−
ταφορικών μέσων», ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως: «Ως καινούργια θαλάσσια μεταφορικά μέσα, 
θεωρούνται τα σκάφη μήκους άνω των επτά και μι−
σού (7,5) μέτρων, εφόσον παραδίδονται εντός τριών 
(3) μηνών από την πρώτη τους θέση σε κυκλοφορία 
ή παραδίδονται προτού το σκάφος πραγματοποιήσει 
εκατό (100) ώρες πλεύσης.

2. Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται Ενότητα Γ 
ως ακολούθως:

«Γ. Προθεσμία τακτοποίησης της Δήλωσης
Η προθεσμία για την τακτοποίηση της Δήλωσης που 

παραμένει σε εκκρεμότητα, ορίζεται σε δύο (2) έτη και 
δεκαπέντε πέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία υπο−
βολής αυτής στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Σε περί−
πτωση μη υποβολής των δικαιολογητικών εγγράφων για 
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την τακτοποίηση της Δήλωσης εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας, καταβάλλεται ο αναλογών Φ.Π.Α. Οι προθε−
σμίες των Ενοτήτων Α και Β του παρόντος άρθρου δεν 
δύναται να υπερβαίνουν την τεθείσα με το προηγούμενο 
εδάφιο προθεσμία».

Άρθρο 2

1. Οι Δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1, της 
αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο, οι οποίες 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 αυτής, παραμένουν κατά 
την έναρξη ισχύος της παρούσας σε εκκρεμότητα στις 
τελωνειακές αρχές, χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 
δεκαεννέα (19) μηνών ή μεγαλύτερο της κατά τα ανω−
τέρω τεθείσης από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας προθεσμίας, οφείλουν να τακτοποιηθούν το 
αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας.

2. Η προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας, ισχύει και για τις Δηλώσεις που παραμένουν 
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας σε εκκρεμότητα 
στις τελωνειακές αρχές, χρονικό διάστημα μικρότερο 
της προθεσμίας αυτής. Ο χρόνος έναρξης της προθε−
σμίας είναι, η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης στην 
αρμόδια τελωνειακή αρχή.

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 13 Αυγούστου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων 
ΑΙΚ. ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ
F

Αριθμ.       61871/34252 (2)
Έγκριση της αριθμ. 178/2015 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, περί σύστα−
σης δώδεκα (12) προσωρινών προσωποπαγών θέ−
σεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ 
του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας σε εφαρμογή 
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α΄/27−1−2010) «Οργανι−

σμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής»,
β) του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης»,

γ) του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων»,

δ) του άρθρου 1 του Ν. 3068/2002 (ΦΕΚ 274/Α΄/14.11.2002) 
«Συμμόρφωση της διοίκησης σε δικαστικές αποφάσεις 
και λοιπές διατάξεις»,

ε) την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου της 3ης Συνεδρίασης της 17ης Φεβρουαρίου 2010.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

3. Την αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής παραίτη−
σης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/
2015) σύμφωνα με τις οποίες έως ότου διοριστεί ο Συ−
ντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Ασκών καθή−
κοντα Γενικού Γραμματέα εξακολουθεί να ασκεί αρμο−
διότητές του.

5. Την αριθμ. 2307/2010 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφο−
ρών), με την οποία αναγνωρίστηκε ότι οι ενάγοντες 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου, ΑΝΔΡΕΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του Μιχαήλ, ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γε−
ωργίου, ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Δημητρίου, ΤΖΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρυσοστόμου, ΚΑΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕ−
ΗΜΟΝΑΣ του Ιωάννη, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωρ−
γίου, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου, 
ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου, ΔΗΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου, ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ − ΔΙ−
ΟΝΥΣΙΟΣ του Βασιλείου και ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του 
Αριστείδη, συνδέονται με το Δήμο Μαρκοπούλου Με−
σογαίας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

6. Την αριθμ. 1734/2014 τελεσίδικη απόφαση του Εφε−
τείου Αθηνών (4ο τμήμα) η οποία αναγνωρίζει ότι οι 
προαναφερόμενοι ενάγοντες συνδέονται με το Δήμο 
Μαρκοπούλου Μεσογαίας με σύμβαση εξαρτημένης ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο δε Δήμος 
υποχρεούται να αποδέχεται τις υπηρεσίες τους, κατα−
βάλλοντος στον καθένα σπό αυτούς τις αντίστοιχες 
νόμιμες αποδοχές τους.

7. Την αριθμ. 178/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας περί 
σύστασης δώδεκα (12) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ 
του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, σε εφαρμογή της 
αριθμ. 2307/2010 τελεσίδικης δικαστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατι−
κών Διαφορών) και την 1734/2014 τελεσίδικη απόφαση 
του Εφετείου Αθηνών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 178/2015 απόφαση του Δημοτι−
κού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας 
περί σύστασης δώδεκα (12) προσωρινών προσωποπαγών 
θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ 
του Δήμου, σε εφαρμογή της αριθμ. 1734/2014 τελεσί−
δικης δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, ως 
εξής: 
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΓΚΛΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΤΖΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΚΑΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

ΑΛΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

ΔΗΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1

Οι παραπάνω θέσεις θα συμπεριληφθούν στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Οι εν λόγω 
θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το κόστος μισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού ύψους 
72.449,16 € περίπου, η οποία έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 σε βάρος 
των Κ.Α. 20.6021.0001, Κ.Α. 20.6052.0001, Κ.Α. 25.6021.0001, και Κ.Α. 20.6052.0001. Ανάλογη δαπάνη ύψους 217.347,48€ 
περίπου θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Αυγούστου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

F

    Αριθμ. 10416 (3)
Συμπλήρωση της αριθμ. 6286/26−05−2015 απόφασής μας 

(ΦΕΚ 1086/Β΄/09−06−2015) περί έγκρισης ανώτατου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης, 
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 8003/22−07−2015 
(ΦΕΚ 1690/Β΄/14−08−2015) όμοια. 

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του Ν. 3852/2010, 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.δ. 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2685/1999, «Κάλυψη δαπανών 
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρατεί−
ας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 25 Ν. 2738/1999, 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και 
άλλες διατάξεις», όπου ορίζεται ότι αντί των ΚΥΑ της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Ν. 2685/1999 εκδίδε−
ται αντίστοιχα απόφαση του αρμοδίου Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας (νυν Αποκεντρωμένης Διοίκησης), 
όταν πρόκειται για υπαλλήλους που υπηρετούν στις 
Περιφέρειες και στους Δήμους.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010, «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης», όπως 
ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/04−04−2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4325/2015 «Εκδη−
μοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειο−
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/11−05−2015).

8. Την αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015).

9. Την αριθμ. 6286/26−05−2015 απόφαση μας (ΦΕΚ 1086/
Β΄/09−06−2015) περί έγκρισης ανώτατου ορίου επιτρεπό−
μενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρε−
τούντων στην Περιφέρεια Κρήτης, όπως συμπληρώθηκε 
με την αριθμ. 8003/22−07−2015 (ΦΕΚ 1690/Β΄/14−08−2015) 
όμοια.

10. Το αριθμ. 98411/11 −08−2015 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Περιφέρειας Κρήτης. 

11. Το αριθμ. ΔΥ/19−12−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοικητικού − Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων με το οποίο βεβαιώνει ότι στον προϋπολογισμό 
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων για το οικονομικό 
έτος 2015 έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 262.504,86 € 
στον ΚΑΕ 0711 για την κάλυψη των εκτός έδρας οδοι−
πορικών εξόδων των υπαλλήλων της, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ. 6286/26−05−2015 απόφαση 
μας (ΦΕΚ 1086/Β΄/09−06−2015) περί έγκρισης ανώτατου 
ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
υπαλλήλων υπηρετούντων στην Περιφέρεια Κρήτης, 
όπως συμπληρώθηκε με την αριθμ. 8003/22−07−2015 
(ΦΕΚ 1690/Β΄/14−08−2015) όμοια, ως κατωτέρω:
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Η απόφαση αυτή ισχύει για το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους 2015.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 6286/26−05−2015 απόφα−
σή μας (ΦΕΚ 1086/Β΄/09−06−2015), όπως συμπληρώθηκε 
με την αριθμ. 8003/22−07−2015 (ΦΕΚ 1690/Β΄/14−08−2015) 
όμοια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηράκλειο, 28 Αυγούστου 2015 

Ο Aσκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
F

Αριθμ. 49069 (4)
    Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010).

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» (ΦΕΚ 
235/Α΄/27.12.2010). 

3. Το Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α΄/ 
18.01.1969) και συγκεκριμένα το άρθρο 258, παράγρα−
φος 5, η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 3 του 
άρθρου 7 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969» (ΦΕΚ 
205/Α΄/27.09.1975).

4. Την αριθμ. 78006/2538/07.07.1994 διαταγή του Υπ. 
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

5. Την αριθμ. 414985/29.11.1985 Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης 
άγριας πτηνοπανίδας» (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.1985) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103 Κ.Υ.Α 
των Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, «Καθορισμός μέτρων και διαδικασι−
ών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως 
των άγριων πτηνών» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 
2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 1495/Β΄/06.09.2010).

6. Το Π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που 
διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές 
αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ−
γείου Γεωργίας» (ΦΕΚ 40/Α΄/22.03.1993).

7. Το Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997).

8. Το Ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 60/Α΄/31.03.2011) και συγκεκριμένα 
το άρθρο 6 παράγραφος 2.

9. Το Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε−
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α΄/728.06.2006).

10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010). 

11. Την αριθμ. 4/06.02.2015 πράξη του Υπουργικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄).

12. Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδι−
ότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α΄) και συ−
γκεκριμένα το Κεφάλαιο Γ΄ − Θέματα Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων − Άρθρο 56.

13. Το αριθμ. 11675/10.02.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 
− Θράκης.

14. Τα αριθμ. 1312/11.07.2014 και 591/24.04.2015 έγγραφα 
της ΣΤ΄ ΚΟΜΑΘ.

15. Το αριθμ. 22535/20.03.2015 έγγραφο του Δασαρχεί−
ου Θεσσαλονίκης και τη συνημμένη σ’ αυτό εισηγητική 
έκθεση.

16. Το αριθμ. 23754/15.05.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Δασών Θεσσαλονίκης.

17. Το αριθμ. 13618/22.06.2015 έγγραφο του Δασαρχείου 
Πολυγύρου και τη συνημμένη σ΄ αυτό εισηγητική έκθεση, 
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση θήρας, παντός θηράματος, μέχρι και 
τις 30/07/2020, σε έκταση 4.559.008,69 τ.μ. στην πε−
ριοχή της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου, της 
Δημοτικής Ενότητας Μίκρας, του Δήμου Θέρμης, της 
Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, η οποία απει−
κονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη 
κλίμακας 1:30.000 και στο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. κλί−
μακας 1:50.000, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσης.

Η οριοθέτησή της περιγράφεται ως ακολούθως:
Με αφετηρία το ΝοτιοΑνατολικό όριο του οικισμού 

της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Σχολαρίου στην έξοδο 
για Άγ. Αντώνιο και με κατεύθυνση ΒόρειοΑνατολική 
ακολουθεί την ασφαλτοστρωμένη οδό προς Άγ. Αντώνιο 
μέχρι τη διασταύρωση προς Λάκκωμα.

Στο σημείο αυτό συναντά το όριο της Π.Ε. Θεσσαλονί−
κης με την Π.Ε. Χαλκιδικής, το οποίο και ακολουθεί αρ−
χικά με κατεύθυνση Νότια επί του ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου Αγ. Αντωνίου − Λακκώματος, στη συνέχεια με 
κατεύθυνση Δυτική εντός κλάδου ρέματος και τέλος με 
κατεύθυνση Νότια εντός του κεντρικού ρέματος μέχρι 
τη θέση «Αμυγδαλιές» όπου συναντά χωματόδρομο. Από 
το σημείο αυτό και με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον 
χωματόδρομο μέχρι τη θέση «Ελαιώνας», όπου συνα−
ντά μεγάλο χωματόδρομο, τον οποίο και ακολουθεί με 
κατεύθυνση ΒορειοΔυτική μέχρι το φράγμα του Κάτω 
Σχολαρίου. Εκεί συναντά οδό στρωμένη με χαλίκι την 
οποία και ακολουθεί με κατεύθυνση Βόρεια προς τον 
οικισμό του Κάτω Σχολαρίου μέχρι συναντήσεως της 
αφετηρίας.

Η ανωτέρω έκταση εφάπτεται ΝοτιοΑνατολικά με 
έκταση 6.100.000 τ.μ. της Τοπικής Κοινότητας Λακκώμα−
τος, της Δημοτικής Ενότητας Καλλικράτειας, του Δήμου 
Νέας Προποντίδας, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλ−
κιδικής, στην οποία ισχύει απαγόρευση θήρας παντός 
θηράματος μέχρι και τις 19/08/2016, βάσει της αριθμ. 
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36862/2011 απόφασης του Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. (ΦΕΚ 1555/Β΄) και 
η οποία οριοθετείται ως ακολούθως:

Τα όρια απαγόρευσης αρχίζουν από τη γέφυρα Λακ−
κώματος (εργοστάσιο Μοναχά), ακολουθούν βόρεια το 
δρόμο του χωριού Λάκκωμα και ύστερα ανατολικά τον 
αγροτικό δρόμο Κρυονερίου μέχρι τη θέση Παλιάμπε−
λα (αμπέλι Χρόνη Κατρακιά), ύστερα λοξά αριστερά 
ακολουθούν τον αγροτικό δρόμο μέχρι τη διασταύρω−
ση στη θέση Φράγμα. Απο εκεί στρίβουν αριστερά και 
ακολουθούν τον δρόμο προς Πιριλίκι και στρίβουν προς 
Βορρά κατά μήκος της ράχης και του δρόμου μέχρι το 
χωράφι του Ιωάννη Γ. Παπαδόπουλου, όπου συναντούν 
τον αγροτικό δρόμο του Αγ. Αντωνίου − Λακκώματος. 
Με κατεύθυνση Νότια σε απόσταση 300 μ. συναντούν 
το χωράφι του Αντωνίου Φωτιάδη. Απο εκεί στρίβουν 
δεξιά με Δυτική κατεύθυνση μέσα στο ρέμα (όρια Σχο−
λαρίου − Λακκώματος) φθάνουν στο κεντρικό ρέμα που 
ακολουθούν πρός Νότο μέχρι τη γέφυρα Λακκώματος 
απ΄όπου και ξεκίνησαν. 

Η απαγόρευση της θήρας θα εφαρμόζεται εναλλάξ 
ανά 5ετία στις δύο προαναφερόμενες περιοχές και πιο 
συγκεκριμένα, η απαγόρευση θήρας στην περιοχή του 

Λακκώματος θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι και τις 
19/08/2016 και στην λήξη της δεν θα υπάρξει άμεση 
ανανέωση.

Mε τη λήξη της απαγόρευσης θήρας στις 30/07/2020 
στην περιοχή του Κάτω Σχολαρίου, θα ξεκινήσει άμεσα 
η απαγόρευση θήρας στην περιοχή του Λακκώματος 
μέχρι και τις 30/07/2025 και ούτω καθεξής.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στην Δασική 
Υπηρεσία, στην Αστυνομία, στην ΣΤ΄ Κυνηγετική Ομο−
σπονδία Μακεδονίας – Θράκης, στους Κυνηγετικούς 
Συλλόγους των Νομών και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Θεσσαλονίκη, 28 Ιουλίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ     
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