
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών 
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί-
ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

2 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του ABDUL 
RASHEID.

3 Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-
ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του BILAN 
IAROSLAV.

4 Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε 
Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε 
ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Αλατάς» πε-
ριφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου 
Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

5 Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε Κα-
ταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στη θέση 
«Αγριόλευκες» περιφερείας Δήμου Ζαγοράς - 
Μουρεσίου και Δήμου Βόλου, Ν. Μαγνησίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6000/2/253 (1)
  Καθορισμός αριθμού εισαγομένων αστυνομικών 

στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομί-

ας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 2 περίπτωση 

α΄ του ν. 2226/1994 «Εισαγωγή, εκπαίδευση, μετεκπαί-
δευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο 
Τμήμα Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 122), όπως τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2713/1999 (Α΄ 89), 
του άρθρου 20 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), της περίπτωσης 

α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 
(Α΄ 158) και της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του 
ν. 4138/2013 (Α΄ 72).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 33 του άρθρου 39 
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1
του ν. 4264/2014 (Α΄ 118), του άρθρου 58 παρ. 7 του 
ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και του άρθρου 40 παρ. 3 του 
ν. 4342/2015 (Α΄ 143) και του άρθρου 13 παρ. 4 του 
ν. 4452/2017 (Α΄17).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 6 του ν. 4186/2013 
(Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ-
θρου 40 παρ. 1 του ν. 4342/2015 (Α΄143) και τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις (Α΄ 188), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 «Πρό-
σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο-
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 29).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 42 του ν. 1481/1984 
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), 
όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 145).

10. Τις διατάξεις των άρθρων 20, 68 και 77 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143), όπως ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253.1/84559/Α5 από 
19.05.2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Συμπλήρωση της αριθμ. Φ.253.1/ 
40818/ Α5/9-3-2017 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα 
Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων 
της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2017-
2018 (ΦΕΚ 815Β΄)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
Φ.253.1/60992/ Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312 Β΄) ομοία» 
(Β΄1876).

12. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ186 από 10.11.2016 απόφα-
σης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 3671).

13. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ24 από 06.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο 
Βίτσα» (Β΄ 2144).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α΄ 210).

15. Τις διατάξεις της αριθμ. 201408/Υ1 από 25-11-2016 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).

16. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29 από 08.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χου-
λιαράκη» (Β΄ 2168).

17. Την αριθμ. 8000/1/2017/62-δ΄από 03.07.2017 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτε-
λικού Σχεδιασμού.

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2017, 2018, 
2019 και 2020 (01.01.2020 έως 30.06.2020), ενώ για το 
χρονικό διάστημα 01.07.2020 έως 31.12.2020, καθώς 
και για το οικονομικό έτος 2021 προκαλείται επιπλέον 
δαπάνη στον Π/Υ εξόδων του Ειδικού Φορέα 07-410 
«Ελληνική Αστυνομία», η οποία, ειδικά κατά την παρού-
σα χρονική περίοδο έναρξης διαδικασιών εφαρμογής 
του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), δεν μπορεί να προσδιορισθεί 
και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του εκτελούμενου 
Π/Υ εξόδων του Ε.Φ. 07-410 «Ελληνική Αστυνομία» (ΚΑΕ 
Ομάδας 0400 και 0500) των οικονομικών ετών 2020 έως 
2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αριθμός εισαγομένων

1. Ο αριθμός των αστυνομικών που θα εισαχθούν στη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, καθορίζεται 
σε πενήντα τρεις (53). Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, δηλαδή πέντε (5) θέσεις, θα καλυ-
φθούν από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που 
απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις 
γραπτές Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ημερήσιου Γε-
νικού Λυκείου ή Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου 
(ΕΠΑ.Λ.- ΟΜΑΔΑ Β΄), τα προηγούμενα δύο (2) έτη χωρίς 
νέα εξέταση.

Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισα-
κτέων κατανέμονται στους υποψήφιους του έτους 2015 
σε ποσοστό 40% και στους υποψήφιους του έτους 2016 
σε ποσοστό 60%.

β. Ποσοστό 90%, ήτοι σαράντα οκτώ (48) θέσεις, θα 
καλυφθούν από υποψηφίους που θα συμμετάσχουν 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυ-
κείων με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με 
το ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 4327/2015 (Α΄50), (νέο σύστημα), με εξετάσεις.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων που καθορίζεται 
στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προ-
έρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του 
άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α΄ 152), «γονείς και τέκνα 
πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προ-
έρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και 
τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου δεν λαμ-
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός 
των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψηφίους 
των ειδικών κατηγοριών της παραγράφου 2 καλύπτεται 
από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγο-
ρίας. Ομοίως, ο αριθμός των θέσεων που δεν καλύπτεται 
από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου ή ΕΠΑ.Λ. (Β΄ΟΜΑΔΑ), χωρίς εξετάσεις, καλύ-
πτεται από υποψηφίους της κατηγορίας του Ημερήσιου 
Γενικού Λυκείου με εξετάσεις και αντίστροφα.

4. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνο-
μικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
(ανδρών- γυναικών) κατανέμεται ως ακολούθως:

Α. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. (Β΄ ΟΜΑΔΑ) της περίπτ. α΄ 
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009
ΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
(Χωρίς νέα εξέταση)
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί Υποψήφιοι

Υποψήφιοι έτους 2015

α. Με σειρά επιτυχίας 2

β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτε-
κνων οικογενειών κ.λπ.) -

γ.  Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οι-
κογενειών) -

Υποψήφιοι έτους 2016

α. Με σειρά επιτυχίας 3

β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτε-
κνων οικογενειών κ.λπ.) -

γ.  Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων οι-
κογενειών) -

ΣΥΝΟΛΟ 5
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Β. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ
(Με εξετάσεις)

α. Με σειρά επιτυχίας 43
β.  Ειδικών κατηγοριών (γονείς και τέκνα πολύτε-

κνων οικογενειών κ.λπ.) 4

γ.  Ειδική Κατηγορία (γονείς και τέκνα τρίτεκνων 
οικογενειών) 1

ΣΥΝΟΛΟ 48

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2017

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών  Εθνικής Άμυνας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

 Υφυπουργός Παιδείας,
Παιδείας, Έρευνας Έρευνας
και Θρησκευμάτων  και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

(2)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του ABDUL 

RASHEID. 

 Με την αριθμ. MRN 17GRYK07010000077-7/20-4-2017
καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε, βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 
155 παρ. 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001, σε βάρος του (επ) 
ABDUL (ov) RASHEID του MUHAMMAD ASHIQ και της 
RUKAYA-BIBI, γεννηθέντα την 05-06-1988 στο Πακιστάν, 
κάτοχο του αριθμ. 5401/1-3830/16-05-2015 δελτίου αι-
τήσαντος ασύλου, με Α.Φ.Μ. 152244173, κάτοικο Πα-
τρών, οδός Φλωρίνης 62 και ήδη αγνώστου διαμονής, 
πολλαπλό τέλος ύψους δέκα χιλιάδων εννιακοσίων επτά 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (10.907,55 €), λόγω τέ-
λεσης λαθρεμπορικής παράβασης.

  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ 

(3)
     Επιβολή πολλαπλού τέλους για τελωνειακή πα-

ράβαση λαθρεμπορίας σε βάρος του BILAN 

IAROSLAV. 

 Με την αριθμ MRN 17GRYK07010000083-1/21-6-2016 
καταλογιστική πράξη της Προϊσταμένης Διεύθυνσης 
Τελωνείου Πατρών, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
των διατάξεων του άρθρου 152 παρ. 1 του ν. 2960/2001 
(Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), επιβάλαμε, βάσει των 
διατάξεων των άρθρων 119Α παρ. 2, 142 παρ. 2 και 155 
παρ. 2 εδαφ. ζ΄ του ν. 2960/2001, σε βάρος του (επ.) 
BILAN (ον.) IAROSLAV του MIHAIL και της NADEJDA, 
γεννηθέντα την 07-01-1975 στη Μολδαβία, κάτοχο του 
υπ’ αριθ. Β 1413560 διαβατηρίου Μολδαβίας, κάτοικο 
Κρασνοντάρ Ρωσίας (ΤΥΡΓΕΜΕΒΑ 76/4, No 83) και ήδη 
αγνώστου διαμονής, πολλαπλό τέλος ύψους σαράντα 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενε-
νήντα λεπτών (43.869,90 €), λόγω τέλεσης λαθρεμπορι-
κής παράβασης. 

 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

ΦΕΒΡΩΝΙΑ ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ 

Ι

   Αριθμ.3466/113692 (4)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου, σε 

ολόκληρη την έκταση του Νησιού «Αλατάς» πε-

ριφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, Δήμου 

Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 ν.δ. 86/1969 

του δασικού κώδικα (ΦΕΚ 7/Α΄/11-1-1969), όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του 
ν. 177/1975 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975).

2. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/ 
18.12.1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οι-
κονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31-
12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/4-2-1998)
και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007 κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της Η.Π 37338/107/Ε.103/1-9-2010 
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

4. Την αριθμ.78006/2538/1-7-1994 διαταγή του Υπουρ-
γείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρό-
νου».
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

7. Την αριθμ. 6985/85797/12-6-2017 (ΦΕΚ 2003/Β΄/ 
2017) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».

8. Την αριθμ. 7263/264586/10-12-2012 (ΦΕΚ 3508/
Β΄/31-12-2012) απόφαση της Γεν. Γραμ. Α.Δ.Θ.Σ.Ε, την 
αριθμ. 5355/31-8-2007 (ΦΕΚ 1908/Β΄/14-9-2007 απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και 
την αριθμ. 4066/11-7-2002 (ΦΕΚ 985/Β΄/31-6-2002) από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με 
τις οποίες απαγορεύτηκε το κυνήγι και παρατάθηκε η 
απαγόρευση κυνηγίου παντός θηράματος σε ολόκληρη 
την έκταση του νησιού «Αλατάς», περιφερείας Τοπικής 
Κοινότητος Τρικερίου, σε έκταση 530 στρ.

9. Το αριθμ. 52/19-6-2017 έγγραφο του κυνηγετικού 
συλλόγου Βόλου.

10. Την από 18-7-2017 έκθεση -εισήγηση του γραφείου 
Θήρας του Δασαρχείου Βόλου.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων 
των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια μέχρι 31-7-2022, 
στο Καταφύγιο άγριας ζωής ορισμένου χρόνου, στο νησί 
«Αλατάς» περιφερείας Τοπικής Κοινότητος Τρικερίου, 
Δήμου Νοτίου Πηλίου, Ν. Μαγνησίας, σε έκταση 530 στρ., 
με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και την δι-
ατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Η έκταση απα-
γόρευσης κυνηγίου απεικονίζεται στον επισυναπτόμενο 
χάρτη με κλίμακα 1: 50.000, ορίζεται σε ολόκληρη την 
έκταση του νησιού «Αλατάς» και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της απόφασης αυτής.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους 
δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 
παρ. 1 του ν.δ. 86/1969) καθώς της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομο-
σπονδίας.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
περί θήρας διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της έως την 31-7-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 20 Ιουλίου 2017

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου κ.α.α
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ
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      Αριθμ. 3467/113693/Α.Α.Δ:23 (5)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου σε 

Καταφύγιο Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στη 

θέση «Αγριόλευκες» περιφερείας Δήμου Ζαγο-

ράς - Μουρεσίου και Δήμου Βόλου, Ν. Μαγνη-

σίας.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 ν.δ. 86/1969 

του Δασικού Κώδικα (ΦΕΚ 7/Α΄/11-1-1969), όπως συ-
μπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του 
ν. 177/1975(ΦΕΚ 205/Α΄/1975).

2. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/ 
18.12.1985) κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 
1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/
4-2-1998) και 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/
23 4-2007 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οι-
κονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της Η.Π 37338/107/Ε. 103/1-9-2010 
(ΦΕΚ 1495/Β΄/6-9-2010) κοινής απόφασης Υφυπουργού 
Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής.

4. Την αριθμ. 78006/2538/1-7-1994 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμέ-
νου χρόνου».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».

7. Την αριθμ. 6985/85797/12-6-2017 (ΦΕΚ 2003/Β΄/ 
2017) απόφαση του Συντονιστή Α.Δ.Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.».

8. Την αριθμ. 7206/259956/7-12-2012 (ΦΕΚ 3564/Β΄/ 
31-12-2012) απόφαση της Γεν. Γραμ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε, την αριθμ. 
5354/31-8-2007 (ΦΕΚ 1908/Β΄/14-9-2007, απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας και την 
αριθμ. 4066/11-7-2002 (ΦΕΚ 985/Β΄/31-6-2002) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας με τις 
οποίες απαγορεύτηκε το κυνήγι και παρατάθηκε η απα-
γόρευση κυνηγίου παντός θηράματος στο καταφύγιο 
Άγριας Ζωής ορισμένου χρόνου στη θέση Αγριόλευκες, 

περιφερείας Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου και Δήμου 
Βόλου, σε έκταση 6.675 στρεμμάτων.

9. Το αριθμ. 52/19-6-2017 έγγραφο του κυνηγετικού 
συλλόγου Βόλου που ζητά την παράταση του καταφυ-
γίου.

10. Την από 18-7-2017 έκθεση - εισήγηση του γρα-
φείου θήρας του Δασαρχείου Βόλου που προτείνει την 
παράταση του καταφυγίου άγριας ζωής Ο.Χ. για την 
προστασία της άγριας πανίδας και την διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλότητας.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφα-
σίζουμε:

Ανανεώνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων 
των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια μέχρι 31-7-2022, 
στο Καταφύγιο άγριας ζωής ορισμένου χρόνου, στη θέση 
«Αγριόλευκες» περιφερείας Δήμου Ζαγοράς - Μουρε-
σίου και Δήμου Βόλου, Ν. Μαγνησίας, σε έκταση 6.675 
στρ., με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας και 
την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.

Η έκταση απαγόρευσης κυνηγίου απεικονίζεται στον 
επισυναπτόμενο χάρτη με κλίμακα 1: 50.000 και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, ορίζεται δε 
ως εξής:

Αρχίζει από την διασταύρωση του Εθνικού δρόμου 
Βόλου - Ζαγοράς με τον δρόμο που οδηγεί στο Χιο-
νοδρομικό Κέντρο Πηλίου. Ακολουθώντας τον Εθνικό 
δρόμο προς Ζαγορά μέχρι την διασταύρωση αγροδα-
σικού δρόμου στην περιοχή « Νησάκι», (στον τρίτο αρι-
στερό ελιγμό αμέσως μετά την παράκαμψη Ζαγοράς), 
τον οποίο ακολουθεί μέχρι συναντήσεως του δασικού 
δρόμου, Ανήλιου - Χανίων. Ακολουθεί τον προαναφερ-
θέντα δασικό δρόμο μέχρι την διασταύρωσή του με τον 
Επαρχιακό δρόμο Χανίων - Κισσού (άσφαλτος), τον οποίο 
ακολουθεί μέχρι την θέση «Σκλήθρα» ή «Γεωργουδάκαι-
νας λάκκα», όπου διασταυρώνεται με δασικό δρόμο τον 
οποίο ακολουθεί Δυτικά μέχρι την θέση «Τρία Ρέματα». 
Από την θέση αυτή ακολουθεί το ρέμα Μαστροκώστα 
μέχρι την κορυφή Γολγοθάς και από εκεί ακολουθεί την 
ράχη κατεβαίνοντας μέχρι χαρακτηριστικό διπλό ελιγμό 
του δρόμου Αγ. Λαυρεντίου - Χανίων. Από την θέση αυτή 
ακολουθεί δασικό δρόμο με κατεύθυνση Β.Δ. μέχρι το 
τέρμα του και από εκεί το μονοπάτι Βόρεια, μέχρι την 
αρχική διασταύρωση του Εθνικού δρόμου με τον δρόμο 
προς Χιονοδρομικό Κέντρο.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα: της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους Δη-
μοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289 παρ. 1
του ν.δ. 86/1969) καθώς και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις 
της Ζ΄ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας.

Οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
περί θήρας διατάξεις.
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Η απόφαση αυτή θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της έως την 31-7-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βόλος, 20 Ιουλίου 2017

  Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης Βόλου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Δασάρχης

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΚΑΤΣΙΑΝΟΥ    
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*02028902108170008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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