
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1765
5 Αυγούστου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Κατανοµή προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 
έτους 2011. ............................................................................................ 1

∆ιατήρηση αυτοτελών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσί−
ου ∆ικαίου ∆ήµων. ........................................................................ 2

Καθορισµός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού για το 
κυνηγετικό έτος 2011 – 2012.  ............................................... 3

Καθιέρωση απογευµατινής υπερωριακής εργασίας 
σε υπαλλήλους, που υπηρετούν στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνει−
ας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων για το Β΄ εξά−
µηνο του 2011. ................................................................................... 4 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/82/οικ.15283 (1)
 Κατανοµή προσωπικού στην Επιτροπή Ανταγωνισµού 

έτους 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτε−

ρο του Ν. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονοµίας 
– Επείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση της δηµοσιονο−
µική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως αναριθµήθηκε 
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του 
ν. 3899/2010 «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προ−
γράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας» (ΦΕΚ 
212/Α/17−12−2010) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 37 του 
ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/Α/1−7−2011).

2. Την αριθµ. ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β/1−3−2011) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και 
Οικονοµικών για τον καθορισµό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανοµής προσωπικού.

3. Το µε Α.Π.: 2/23111/0020/05−04−2011 έγγραφο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους, σύµφωνα µε το οποίο η 
προκαλούµενη δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον ίδιο 
προϋπολογισµό της Επιτροπής Ανταγωνισµού που δεν 
επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

4. Το µε Α.Π.: ∆ΙΠΠ/Φ.ΕΠ.6/77/οικ.5111/8−03−2011 έγγρα−
φο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης προς το Υπουργείο Οικο−
νοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας σχετικά µε 
την πρόσληψη τριάντα οκτώ (38) ειδικών επιστηµόνων 
στην Επιτροπή Ανταγωνισµού. 

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανοµής και αξιοποίη−
σης του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαµβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του Ν. 3812/2009, αποφασίζει:

Την κατανοµή των διοριστέων για την πλήρωση 38 
(τριάντα οκτώ) θέσεων Ειδικού Επιστηµονικού Προσω−
πικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της Επι−
τροπής Ανταγωνισµού (ΦΕΚ Γ΄ 252/18−04−2011).

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 

F

Αριθµ. οικ.36281 (2)
    ∆ιατήρηση αυτοτελών Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου 

∆ικαίου ∆ήµων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 3 του ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) 

«∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία 
α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο 
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών 
Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και στο 
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
µάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς».
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3. Την αριθ. 11/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κατερίνης περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Ωδείο Κατερίνης».

4. Την αριθ. 35/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κύµης−Αλιβερίου περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Ινστιτούτο Τεκµηρίωσης, Πλη−
ροφόρησης και Έρευνας του Καρκίνου “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» ως αυτοτελούς.

5. Την αριθ. 4/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου του ∆ήµου Σαλαµίνας περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Βιβλιοθήκη−Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και 
Ιστορίας ∆ήµου Σαλαµίνας» ως αυτοτελούς.

6. Την αριθ. 5/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Σπάρτης περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Σπαρτια−
τών» ως αυτοτελούς.

7. Την αριθ. 19/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αθηναίων περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ήµος Αθηναίων−Εθνικός Κήπος» ως 
αυτοτελούς.

8. Την αριθ. 17/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ιωαννιτών περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων» ως 
αυτοτελούς.

9. Την αριθ. 23/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ιωαννιτών περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» ως αυ−
τοτελούς.

10. Την αριθ. 7Α/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Καλαµαριάς περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού 
Ελληνισµού» (ΙΑΠΕ) ως αυτοτελούς.

11. Την αριθ. 7Β/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Καλαµαριάς περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Μουσείο Φωτογραφίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑ−
ΛΕΜΚΕΡΗΣ» ως αυτοτελούς.

12. Την αριθ. 23/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Τρικκαίων περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη» 
ως αυτοτελούς.

13. Την αριθ. 28/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Χίου περί διατήρησης του νπδδ µε την 
επωνυµία «Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου» 
ως αυτοτελούς.

14. Την αριθ.2/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Χαλανδρίου περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο» ως 
αυτοτελούς.

15. Την αριθ. 5/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κοζάνης περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
∆ήµου Κοζάνης» ως αυτοτελούς.

16. Την αριθ.5/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Παπάγου − Χολαργού περί διατήρησης 
του νπδδ µε την επωνυµία «Αρχείο – Μουσείο Παλαιών 
Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής» ως αυτοτελούς.

17. Την αριθ. 25/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ελευσίνας περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ελευσί−
νας» ως αυτοτελούς.

18. Την αριθ. 5/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Νέας Ιωνίας περί διατήρησης του νπδδ 

µε την επωνυµία «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρα−
σιατικού Πολιτισµού» (ΚΕΜΙΠΟ) ως αυτοτελούς.

19. Τις αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Πατρέων α) αριθ. 9/2011 περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πατρών» 
ως αυτοτελούς, β) αριθ. 58/2011 περί συγχώνευσης των 
δηµοτικών νπδδ «∆ηµοτική Μουσική Πατρέων», «∆ηµοτι−
κό Ωδείο Πάτρας», «Πνευµατικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο 
∆ήµου Πατρέων» και «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πατρών» 
στο νπδδ µε την επωνυµία «Πολιτιστικός Οργανισµός 
∆ήµου Πατρέων» και γ) αριθ. 110/2011 περί µετονοµασίας 
του προαναφερόµενου νπδδ σε «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
− Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Πατρέων»,

20. Την αριθ. 23/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Θερµαϊκού περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου και 
Αικατερίνης Καβούνη» ως αυτοτελούς.

21. Την αριθ. 16/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου του ∆ήµου Νέας Σµύρνης περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Κέντρο ∆ραστηριότητας Κοινωνικής 
Προστασίας παιδιών και νέων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης−
Εθνική Στέγη» ως αυτοτελούς.

22. Την αριθ. 22/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής περί διατήρη−
σης του νπδδ µε την επωνυµία «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Αγίας Παρασκευής−Μουσείο Αλέκος Κοντόπουλος» ως 
αυτοτελούς.

23. Την αριθ. 5−62Α/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Κέρκυρας περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Πινακοθήκη ∆ήµου Κέρκυρας» 
ως αυτοτελούς.

24. Την αριθ. 46/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Καστοριάς περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Ωδείο Καστοριάς ∆ηµήτριος 
Μπαϊρακτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτά−
ρη» ως αυτοτελούς.

25. Την αριθ. 51/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου περί 
διατήρησης του νπδδ µε την επωνυµία «Κέντρο και 
Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών−Βάσως Γ. Κατράκη» ως 
αυτοτελούς.

26. Την αριθ. 68/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ζωγράφου περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Μουσείο Γουναρόπουλου» ως 
αυτοτελούς.

27. Την αριθ. 67/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ερµιονίδας περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερ−
µιόνης “ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”» ως 
αυτοτελούς.

28. Την αριθ. 35/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Βόλου περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Μουσείο Αλεξάνδρου Κ. ∆άµτσα» ως 
αυτοτελούς.

29. Την αριθ. 34/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κιλκίς περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Οργανισµός Πολιτισµού, Νέας Γενιάς και 
Αθλητισµού ∆ήµου Κιλκίς» ως αυτοτελούς.

30. Την αριθ. 8/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Καλαµάτας περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας» 
ως αυτοτελούς.
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31. Την αριθ. 30/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Χανίων περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «∆ηµοτική Πινακοθήκη» ως αυτοτελούς.

32. Την αριθ. 11/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ηλιούπολης περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» 
ως αυτοτελούς.

33. Την αριθ. 29/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ιθάκης περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ιθάκης 
“Ο ΦΗΜΙΟΣ”» ως αυτοτελούς.

34. Την αριθ. 19/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Σαµοθράκης περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Σαµοθρά−
κης» ως αυτοτελούς.

35. Την αριθ. 40/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Σάµου περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Οργανισµός Τουρισµού 
Πυθαγορείου» ως αυτοτελούς.

36. Την αριθ. 32/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Καλαβρύτων περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού 
Ολοκαυτώµατος (∆ΜΚΟ)» ως αυτοτελούς.

37. Την αριθ. 57/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Λευκάδας περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» 
ως αυτοτελούς.

38. Την αριθ. 58/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Καισαριανής περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού 
∆ήµου Καισαριανής “Μικρά Ασία”» ως αυτοτελούς.

39. Την αριθ. 118/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Καβάλας περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Ωδείο Καβάλας» ως αυτο−
τελούς.

40. Την αριθ. 76/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Τήνου περί διατήρησης του νπδδ µε την 
επωνυµία «Πνευµατικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρµου 
Τήνου» ως αυτοτελούς.

41. Την αριθ. 73/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ροδίων περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης−∆ήµος 
Ροδίων» ως αυτοτελούς.

42. Την αριθ. 58/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ναυπλιέων περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Ιωάννης Καποδίστριας» ως αυ−
τοτελούς.

43. Την αριθ. 97/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κεφαλονιάς περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλο−
νιάς και Ιθάκης» ως αυτοτελούς.

44. Την αριθ. 76/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «∆ηµοτική Φιλαρµονική Πεντάπο−
λης ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά» ως αυτοτελούς.

45. Την αριθ. 57/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Λαρισαίων περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «∆ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας−Μουσείο 
Γ.Ι. Κατσίγρα» ως αυτοτελούς.

46. Την αριθ. 92/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Καρπενησίου περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 
Κορυσχάδων» ως αυτοτελούς.

47. Την αριθ. 12/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Οίκος Αµπέλου και Κρασιού» 
ως αυτοτελούς.

48. Την αριθ. 13/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα περί διατήρησης 
του νπδδ µε την επωνυµία «Κέντρο Ιστορικών Μελετών 
Νικόλαος Πλαστήρας» ως αυτοτελούς.

49. Την αριθ. 33/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αγράφων περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Βίνιανης» 
ως αυτοτελούς.

50. Την αριθ. 34/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αγράφων περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑ−
ΦΑΝΤΑΡΗΣ”» ως αυτοτελούς.

51. Την αριθ. 55/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κηφισιάς περί διατήρησης των νπδδ µε 
την επωνυµία «Ανθοκοµική Έκθεση ∆ήµου Κηφισιάς» και 
«Πνευµατικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του Μικρα−
σιατικού Πολιτισµού της Χερσονήσου της Ερυθραίας» 
ως αυτοτελών.

52. Την αριθ. 61/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κορυδαλλού περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Κορυδαλ−
λού» (Σινέ Παράδεισος) ως αυτοτελούς.

53. Την αριθ. 4/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Γλυφάδας περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Ωδείο Γλυφάδας» ως αυ−
τοτελούς.

54. Την αριθ. 59/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Ασπροπύργου περί διατήρησης 
του νπδδ µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου 
Ασπροπύργου» ως αυτοτελούς.

55. Την αριθ. 14/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Βύρωνα περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και 
Ραϋµόνδου Ντάνκαν» ως αυτοτελούς.

56. Την αριθ. 4/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Μαραθώνα περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Θέατρο Μαραθώνα» ως 
αυτοτελούς.

57. Την αριθ. 50/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αχαρνών περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων» 
ως αυτοτελούς.

58. Την αριθ. 27/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Τυρνάβου περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Μουσική Σχολή ∆ήµου Τυρνάβου» ως 
αυτοτελούς.

59. Την αριθ. 8/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Νίκαιας−Αγίου Ιωάννη Ρέντη περί διατή−
ρησης του νπδδ µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο 
∆ήµου Νίκαιας» ως αυτοτελούς.

60. Την αριθ. 6/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Μοσχάτου−Ταύρου περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Πνευµατικό Κέντρο Μοσχάτου» 
ως αυτοτελούς.

61. Την αριθ. 46/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Μεσσήνης περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτική Φιλαρµονική και ∆ηµοτικός 
Χορευτικός Όµιλος Μεσσήνης» ως αυτοτελούς.
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62. Την αριθ. 27/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αποκορώνου περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου» 
ως αυτοτελούς.

63. Την αριθ. 41/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ιάσµου περί διατήρησης του νπδδ µε 
την επωνυµία «Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Ιάσµου» 
ως αυτοτελούς.

64. Την αριθ. 3/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί−
ου του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «Παιδικοί−Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 
∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου» ως αυτοτελούς,

65. Την αριθ. 100/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Κερατσινίου−∆ραπετσώνας περί διατή−
ρησης του νπδδ µε την επωνυµία «Α΄ ΚΑΠΗ Κερατσινίου» 
ως αυτοτελούς.

66. Την αριθ. 109/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Φυλής περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Άνω Λιοσίων» 
ως αυτοτελούς.

67. Την αριθ. 110/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Φυλής περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί 
Σταθµοί ∆ήµου Ζεφυρίου» ως αυτοτελούς.

68. Την αριθ. 111/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου Φυλής περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φυλής» 
ως αυτοτελούς.

69. Την αριθ. 56/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Αγίου Βασιλείου περί διατήρησης του 
νπδδ µε την επωνυµία «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός 
Σπηλίου» ως αυτοτελούς,

70. Την αριθ. 52/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβου−
λίου του ∆ήµου Ανδραβίδας−Κυλλήνης περί διατήρησης 
του νπδδ µε την επωνυµία «Πνευµατικό και Καλλιτεχνικό 
Κέντρο Σταφιδοκάµπου (ΠΚΚΚΣ)» ως αυτοτελούς και

71. Την αριθ. 121/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµ−
βουλίου του ∆ήµου ∆ράµας περί διατήρησης του νπδδ 
µε την επωνυµία «Πολιτιστικός Οργανισµός – Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας» ως αυτοτελούς, το 
οποίο, σύµφωνα µε τη µνηµονευόµενη απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας θα ασκεί 
τις δραστηριότητες του υφιστάµενου νπδδ «Μουσικός 
Οργανισµός ∆ήµου ∆ράµας» και τις δραστηριότητες του 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας,

72. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουµε:

Τη διατήρηση των κάτωθι νπδδ ως αυτοτελών νοµικών 
προσώπων δηµοσίου δικαίου δήµων, λόγω της δραστηρι−
ότητάς τους από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξει−
δικευµένου αντικειµένου, µακροχρόνιας απόδοσης έργου 
και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς τους:

1. «∆ηµοτικό Ωδείο Κατερίνης» του ∆ήµου Κατερίνης,
2. «Ινστιτούτο Τεκµηρίωσης, Πληροφόρησης και Έρευ−

νας του Καρκίνου “ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ”» του 
∆ήµου Κύµης−Αλιβερίου,

3. «Βιβλιοθήκη−Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Ιστορίας 
∆ήµου Σαλαµίνας» του ∆ήµου Σαλαµίνας,

4. «Αθλητικός Οργανισµός ∆ήµου Σπαρτιατών» του 
∆ήµου Σπάρτης,

5. «∆ήµος Αθηναίων−Εθνικός Κήπος» του ∆ήµου Αθη−
ναίων, 

6. «Σπήλαιο Περάµατος Ιωαννίνων» του ∆ήµου Ιωαν−
νιτών,

7. «Ζωγράφειος Οίκος Ευγηρίας» του ∆ήµου Ιωαννι−
τών,

8. «Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισµού» (ΙΑΠΕ) 
του ∆ήµου Καλαµαριάς,

9. «Μουσείο Φωτογραφίας ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ» 
του ∆ήµου Καλαµαριάς,

10. «Κέντρο Έρευνας – Μουσείο Τσιτσάνη» του ∆ήµου 
Τρικκαίων,

11. «Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Χίου» του ∆ή−
µου Χίου,

12. «Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο» του ∆ήµου Χα−
λανδρίου,

13. «Κοβεντάρειος ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ήµου Κοζά−
νης» του ∆ήµου Κοζάνης,

14. «Αρχείο – Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτι−
κών Αττικής» του ∆ήµου Παπάγου−Χολαργού,

15. «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ελευσίνας» του 
∆ήµου Ελευσίνας,

16. «Κέντρο Σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πο−
λιτισµού» (ΚΕΜΙΠΟ) του ∆ήµου Νέας Ιωνίας,

17. «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισµός 
∆ήµου Πατρέων» του ∆ήµου Πατρέων,

18. «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Γεωργίου και Αικατερίνης 
Καβούνη» του ∆ήµου Θερµαϊκού,

19. «Κέντρο ∆ραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας 
παιδιών και νέων του ∆ήµου Νέας Σµύρνης−Εθνική Στέ−
γη» του ∆ήµου Νέας Σµύρνης,

20. «∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής−Μουσείο 
Αλέκος Κοντόπουλος» του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής,

21. «Πινακοθήκη ∆ήµου Κέρκυρας» του ∆ήµου Κέρ−
κυρας,

22. «∆ηµοτικό Ωδείο Καστοριάς ∆ηµήτριος Μπαϊρα−
κτάρης και Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη» του 
∆ήµου Καστοριάς,

23. «Κέντρο και Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών−Βάσως Γ. 
Κατράκη» του ∆ήµου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου,

24. «Μουσείο Γουναρόπουλου» του ∆ήµου Ζωγρά−
φου,

25. «∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Ερµιόνης “ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
και ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ”» του ∆ήµου Ερµιονίδας, 

26. «Μουσείο Αλεξάνδρου Κ. ∆άµτσα» του ∆ήµου Βό−
λου,

27. «Οργανισµός Πολιτισµού, Νέας Γενιάς και Αθλητι−
σµού ∆ήµου Κιλκίς» του ∆ήµου Κιλκίς,

28. «∆ηµοτική Φιλαρµονική Καλαµάτας» του ∆ήµου 
Καλαµάτας,

29. «∆ηµοτική Πινακοθήκη» του ∆ήµου Χανίων,
30. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» του ∆ήµου Ηλι−

ούπολης,
31. «Πολιτιστικός Οργανισµός ∆ήµου Ιθάκης “Ο ΦΗΜΙ−

ΟΣ”» του ∆ήµου Ιθάκης, 
32. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Σαµοθράκης» του ∆ή−

µου Σαµοθράκης,
33. «∆ηµοτικός Οργανισµός Τουρισµού Πυθαγορείου» 

του ∆ήµου Σάµου,
34. «∆ηµοτικό Μουσείο Καλαβρυτινού Ολοκαυτώµατος 

(∆ΜΚΟ)» του ∆ήµου Καλαβρύτων,
35. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Λευκάδας» του ∆ήµου 

Λευκάδας,
36. «Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισµού ∆ήµου Καισα−

ριανής “Μικρά Ασία”» του ∆ήµου Καισαριανής,
37. «∆ηµοτικό Ωδείο Καβάλας» του ∆ήµου Καβάλας,
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38. «Πνευµατικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρµου Τή−
νου» του ∆ήµου Τήνου,

39. «Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης−∆ήµος Ροδίων» 
του ∆ήµου Ροδίων,

40. «Ιωάννης Καποδίστριας» του ∆ήµου Ναυπλιέων,
41. «Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης» 

του ∆ήµου Κεφαλονιάς,
42. «∆ηµοτική Φιλαρµονική Πεντάπολης ∆ήµου Εµµα−

νουήλ Παππά» του ∆ήµου Εµµανουήλ Παππά,
43. «∆ηµοτική Πινακοθήκη Λάρισας−Μουσείο Γ.Ι. Κα−

τσίγρα» του ∆ήµου Λαρισαίων,
44. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων» του 

∆ήµου Καρπενησίου,
45. «Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας» 

του ∆ήµου Λίµνης Πλαστήρα,
46. «Οίκος Αµπέλου και Κρασιού» του ∆ήµου Λίµνης 

Πλαστήρα,
47. «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Βίνιανης» του ∆ήµου 

Αγράφων,
48. «Πνευµατικό Κέντρο “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ”» 

του ∆ήµου Αγράφων,
49. «Ανθοκοµική Έκθεση ∆ήµου Κηφισιάς» του ∆ήµου 

Κηφισιάς,
50. «Πνευµατικό Κέντρο Έρευνας και Μελέτης του 

Μικρασιατικού Πολιτισµού της Χερσονήσου της Ερυ−
θραίας» του ∆ήµου Κηφισιάς,

51. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Κορυδαλλού» (Σινέ Πα−
ράδεισος) του ∆ήµου Κορυδαλλού,

52. «∆ηµοτικό Ωδείο Γλυφάδας» του ∆ήµου Γλυφά−
δας,

53. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Ασπροπύργου» του 
∆ήµου Ασπροπύργου,

54. «Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋµόνδου 
Ντάνκαν» του ∆ήµου Βύρωνα,

55. «∆ηµοτικό Θέατρο Μαραθώνα» του ∆ήµου Μα−
ραθώνα,

56. «Πνευµατικό Κέντρο Θρακοµακεδόνων» του ∆ήµου 
Αχαρνών,

57. «Μουσική Σχολή ∆ήµου Τυρνάβου» του ∆ήµου Τυρ−
νάβου,

58. «Πνευµατικό Κέντρο ∆ήµου Νίκαιας» του ∆ήµου 
Νίκαιας−Αγίου Ιωάννη Ρέντη,

59. «Πνευµατικό Κέντρο Μοσχάτου» του ∆ήµου Μο−
σχάτου−Ταύρου,

60. «∆ηµοτική Φιλαρµονική και ∆ηµοτικός Χορευτικός 
Όµιλος Μεσσήνης» του ∆ήµου Μεσσήνης,

61. «Λαογραφικό Μουσείο Γαβαλοχωρίου» του ∆ήµου 
Αποκορώνου,

62. «Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Ιάσµου» του ∆ήµου 
Ιάσµου,

63. «Παιδικοί−Βρεφονηπιακοί Σταθµοί ∆ήµου Οροπεδί−
ου Λασιθίου» του ∆ήµου Οροπεδίου Λασιθίου,

64. «Α΄ ΚΑΠΗ Κερατσινίου» του ∆ήµου Κερατσινίου−
∆ραπετσώνας,

65. «Παιδικοί Σταθµοί ∆ήµου Άνω Λιοσίων» του ∆ήµου 
Φυλής,

66. «∆ηµοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθµοί 
∆ήµου Ζεφυρίου» του ∆ήµου Φυλής,

67. «Α΄ Παιδικός Σταθµός ∆ήµου Φυλής» του ∆ήµου 
Φυλής,

68. «∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Σπηλίου» του ∆ήµου 
Αγίου Βασιλείου,

69. «Πνευµατικό και Καλλιτεχνικό Κέντρο Σταφιδοκά−
µπου (ΠΚΚΚΣ)» του ∆ήµου Ανδραβίδας−Κυλλήνης, και

70. «Μουσικός Οργανισµός ∆ήµου ∆ράµας», το οποίο 
θα ασκεί τις δραστηριότητες του υφιστάµενου νπδδ 
«Μουσικός Οργανισµός ∆ήµου ∆ράµας» και τις δραστη−
ριότητες του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας, 
ως µεταφερόµενες δραστηριότητες από τη «∆ηµοτική 
Κοινωφελή Επιχείρηση Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
∆ράµας» µετά τη λύση της και θα φέρει την επωνυµία 
«Πολιτιστικός Οργανισµός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους ∆ράµας», σύµφωνα µε την 121/2011 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙ∆ΗΣ

F

Αριθµ. 217060/2485 (3)
    Καθορισµός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού 

για το κυνηγετικό έτος 2011 – 2012. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 του Ν.∆. 996/1971 και 

262 του Ν.∆. 86/1969 «Περί ∆ασικού Κώδικα», όπως τρο−
ποποιήθηκε µε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3170/2003 
(ΦΕΚ.91Α/29−7−2003).

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

3. Τις διατάξεις του Ν.3208/2003 «Προστασία των δα−
σικών οικοσυστηµάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθµι−
ση εµπραγµάτων δικαιωµάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. 303Α/
24−12−2003).

4. Το π.δ. 187/2009 «∆ιορισµός Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ. 214/Α/7−10−2009).

5. Την αριθµ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ. 2234Β/7−10−2009).

6. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρ−
µοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 214Α/7−10−2009) και 
το π.δ.185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονο−
µικών κλπ» (Φ.Ε.Κ. 213Α).

7. Το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός αρµοδιοτήτων των 
Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009» (Φ.Ε.Κ. 
56Α/15−4−2010).

8. To π.δ. 63/2011 «∆ιορισµός αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών.» (ΦΕΚ. 145 Α/17−6−2011).

9. Την αριθµ. Υ.350/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουρ−
γών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικο−
νόµου» (ΦΕΚ. 1603 Β/11−7−2011).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98Α/22−4−2005).

11. Το αριθµ. 217047/2345/20−7−2011 Ενηµερωτικό Ση−
µείωµα της ∆ιεύθυνσης Αισθητικών ∆ασών, ∆ρυµών και 
Θήρας.
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12. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό, απο−
φασίζουµε:

Καθορίζουµε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για 
το κυνηγετικό έτος 2011 – 2012 ως εξής: 

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισµένων συνεργαζοµέ−
νων µε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής κυνηγετικών συλλόγων:

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδεια κυνηγιού 60 ευρώ 
2. Οι υπήκοοι Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένω−

σης, οι οµογενείς, ή οι υπήκοοι ξένων κρατών που δια−
µένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, οι διπλωµατικοί 
υπάλληλοι και οι ηµεδαποί που εφοδιάζονται µε άδεια 
κυνηγιού απευθείας από τις ∆ασικές Αρχές καταβάλ−
λουν υπέρ του «Πράσινου Ταµείου−Ειδικός Φορέας ∆α−
σών» (λογ. 26671/8 και κωδ. 3321) τα ανωτέρω τέλη µε 
προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) 
επί του ποσού της ετήσιας συνδροµής των κυνηγετικών 
συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής σε εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του
Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ. 191Α).

Η ιδιότητα των διπλωµατικών υπαλλήλων θα πιστο−
ποιείται από την αρµόδια Προξενική Αρχή.

Η άδεια διαµονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από 
τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ. 212Α).

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός µελών 
Ε.Ε.):

3.1. Οι κυνηγοί αυτοί µπορούν να κυνηγούν µόνο στις 
ελεγχόµενες δηµόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιο−
χές.

3.2. Για τις δηµόσιες ελεγχόµενες κυνηγετικές περιο−
χές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από 
την δασική αρχή, στην οποία υπάγεται η ελεγχόµενη 
κυνηγετική περιοχή, µε τα ακόλουθα τέλη:

α) Μέχρι 15 ηµέρες 35,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 µήνες 73,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 88,00 ευρώ
3.3. Για κάθε ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή απαιτεί−

ται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 σε συνδυασµό µε εκείνες 
των π.δ. 332/1983 και 94/1993 και των Ν. 2240/94 και Ν. 
2503/97 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Απο−
κεντρωµένης ∆ιοίκησης. 

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόµενες κυνηγετικές περιο−
χές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική 
δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περί−
οδο και το τέλος της καθορίζεται σε 35 ευρώ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει για το κυνηγετικό έτος
2011 – 2012. 

 Αθήνα, 29 Ιουλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθµ. 69576 οικ. (4)
    Καθιέρωση απογευµατινής υπερωριακής εργασίας σε 

υπαλλήλους, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω−
πίνων ∆ικαιωµάτων για το Β΄ εξάµηνο του 2011.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 

(ΦΕΚ 297/Α΄) «Μισθολογικές ρυθµίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. µονίµων 
στελεχών των ενόπλων ∆υνάµεων και αντίστοιχων της 
Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και Λιµενικού 
Σώµατος και άλλες συναφείς διατάξεις», β) του άρθρου 
6 παρ. 1 και του άρθρου 20 παρ. 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 
40 Α΄), γ) του άρθρου 38 παρ. 1 του νόµου 3986/2011 (ΦΕΚ 
152 Α΄) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015» και 
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε 
το άρθρο πρώτο του Π.∆/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

2. Την ανάγκη καθιέρωσης απογευµατινής υπερωρια−
κής εργασίας σε υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρω−
πίνων ∆ικαιωµάτων των οποίων ο αριθµός ανέρχεται 
σε µέχρι τριακοσίους (300), για την αντιµετώπιση των 
υπηρεσιακών αναγκών κάθε ∆ιεύθυνσης.

3. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη ογδόντα χι−
λιάδων (80.000,00) ευρώ περίπου, η οποία θα βαρύνει 
τον Κ.Α.Ε. 0511 του Ειδικού Φορέα 17−110 όπου υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση 600.000,00 Ευρώ στον προϋπο−
λογισµό του τρέχοντος οικονοµικού έτους.

4. Την υπ’αριθµ. 62031/19.07.2011 απόφαση δέσµευσης 
πίστωσης ύψους ογδόντα χιλιάδων ευρώ (80.000,00) 
της Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων, αποφασίζουµε:

Εγκρίνουµε την υπερωριακή απογευµατινή απασχόλη−
ση µέχρι τριακοσίων (300) υπαλλήλων που υπηρετούν 
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων από 05/07/2011 
έως 31/12/2011 και µέχρι 14.500 ώρες περίπου συνολικά, 
για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα. 

Οι ώρες απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης 
που δύναται να εργασθεί κάθε υπάλληλος ανά µήνα δεν 
µπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20). 

Η υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων θα αφορά 
µεταξύ άλλων τις επείγουσες, έκτακτες και επιτακτικές 
υπηρεσιακές ανάγκες των κατωτέρω οργανικών µονά−
δων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαιο−
σύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων:

α) του Αυτοτελούς Τµήµατος Ποινικού Μητρώου, για 
την αντιµετώπιση εκκρεµότητας καταχώρησης δελτίων 
ποινικού µητρώου.

β) του Τµήµατος ∆ιοίκησης Προσωπικού, για την 
αντιµετώπιση της αύξησης της ανατιθέµενης εργασίας 
στους υπαλλήλους του Τµήµατος, λόγω της σηµαντικής 
µείωσης του αριθµού των υπηρετούντων, µε σκοπό την 
αποφυγή δηµιουργίας εκκρεµότητας καθώς και της πρό−
σθετης εργασίας που θα προκύψει από το Πρόγραµµα 
«Αναµόρφωση του Κράτους προς ένα Επιτελικό Κρά−
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τος» του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

γ) του Τµήµατος Γραµµατείας και ∆ιοικητικής Μέρι−
µνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ∆ικαι−
οσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, για 
οργάνωση, ταξινόµηση και εκκαθάριση του αρχείου.

δ) της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού, για την παροχή µη−
νιαίων οικονοµικών στοιχείων στο Γ.Λ.Κ. στο πλαίσιο 
του Μηχανισµού Στήριξης της Ευρωζώνης και του ∆ΝΤ 
και ανάλογων στοιχείων στη Στατιστική Υπηρεσία, τη 
συνέχιση της εισαγωγής των στοιχείων µισθοδοσίας 
των ∆ικαστικών Λειτουργών στο σύστηµα ∆ΙΑΣ καθώς 
και για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 64 
του ν. 3900/2010.

ε) της ∆ιεύθυνσης ∆ικηγορικού Λειτουργήµατος, 
Συµβολαιογραφείων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηµατο−
λογικών Γραφείων, για την οργάνωση, ταξινόµηση και 
εκκαθάριση του αρχείου αυτής.

στ) της ∆ιεύθυνσης Λειτουργίας ∆ικαστηρίων και ∆ι−
καστικών Λειτουργών για την αντιµετώπιση της υφιστά−
µενης εκκρεµότητας στην προώθηση των δικαιολογητι−
κών συνταξιοδότησης και καταχώρησης ∆ΑΥΚ.

ζ) του Τµήµατος Ειδικών Ποινικών Υποθέσεων και ∆ι−
εθνούς ∆ικαστικής Συνεργασίας σε Ποινικές Υποθέσεις, 
για διεκπεραίωση της εκκρεµότητας που έχει δηµιουρ−
γηθεί από το έτος 2007 όσον αφορά τις αιτήσεις επα−
νεισόδου δικαστικώς απελαθέντων αλλοδαπών. 

η) του Τµήµατος Επαγγελµατικής Κατ/σης Οργαν. Ερ−
γασίας Κρατ/νων και Κοιν. Επανένταξης για την αντι−
µετώπιση της υπάρχουσας εκκρεµότητας από το έτος 
2006 στο κλείσιµο των γεωργικών χρήσεων 2005−2006, 
2006−2007, 2007−2008, 2008−2009.

θ) των γραµµατέων των Υπηρεσιακών Συµβουλίων 

υπαλλήλων των υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουρ−

γείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιω−

µάτων, λόγω του µεγάλου αριθµού των υποθέσεων που 

εισάγονται στα εν λόγω Συµβούλια και της αδυναµίας 

σύνταξης των πρακτικών εντός του υπηρεσιακού ωρα−

ρίου, λόγω του φόρτου εργασίας τους από τα κύρια 

καθήκοντά τους.

ι) των γραµµατέων των Νοµοπαρασκευαστικών Επι−

τροπών οι οποίες λειτουργούν πέραν του κανονικού 

χρόνου εργασίας.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 80.000,00 

Ευρώ, περίπου, και θα καλυφθεί από τον Ειδικό Φορέα 

17−110 και τον Κ.Α.Ε. 0511.

Ο Προϊστάµενος κάθε ∆ιεύθυνσης και ο Προϊστάµε−

νος του Αυτοτελούς Τµήµατος Ποινικού Μητρώου, θα 

κατανείµουν τις ανωτέρω ώρες στους υπαλλήλους των 

Υπηρεσιών τους και θα περιγράψουν τις εργασίες που 

θα εκτελεστούν. Οι ίδιοι προϊστάµενοι είναι υπεύθυνοι 

για τον έλεγχο πραγµατοποίησης της υπερωριακής 

απασχόλησης καθώς και για τη βεβαίωση εκτέλεσης 

των αντιστοίχων εργασιών. Η βεβαίωση αυτή αποτε−

λεί προϋπόθεση για την καταβολή της υπερωριακής 

αποζηµίωσης.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Αυγούστου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02017650508110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 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.
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Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr


