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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της αριθμ. 3320/89565/13-08-2015
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ: 1701/τ.B΄/
14-8-2015) «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης
στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών».

2

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής
του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού σε
ευρώ.

3

Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μεταφορών που διενεργούνται με συγκεκριμένα οχήματα.

4

Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι,
Κόκκινο Λιθάρι», των Δ.Κ Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας».

Αρ. Φύλλου 1740

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ23/οικ.21812-1659
(1)
Συμπλήρωση της αριθμ. 3320/89565/13-08-2015
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ: 1701/τ.B΄/
14-8-2015) «Συμπληρωματικά μέτρα για την
εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών»
ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής
και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθε-
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ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
EURATOM» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ως άνω νόμου,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του
Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 38).
2) Το Π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
3) Τους Κανονισμούς (Ε.Κ.), όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) Καν (ΕΕ) 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72. (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79,
(ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του
Συμβουλίου».
β) Καν (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα».
γ) Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου».
δ) Καν (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής «για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157 της 15.6.2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) Καν (ΕΕ) 499/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την τροποποίηση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της
Επιτροπής όσον αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών».
στ) Καν. (ΕΕ) 1031/2014 της Επιτροπής «σχετικά με
τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών εκτάκτων
μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών».
ζ) Καν. (ΕΕ) 1369/2015 της Επιτροπής για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1031/2014
σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών
έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών.
η) Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους και τον Συμπληρωματικό αυτού (ΕΕ) αριθμ.
532/13-3-2014.

Τεύχος Β’ 1740/15.06.2016

θ) Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) C (2014) 9803 final
της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (TEBA/FEAD).
4) Την αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.5.2015 (Β΄1064/
5-6-2015) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων νια
την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους
Απόρους (TEBA/FEAD).
5) Την αριθμ. 286886/08.05.2009 (Β΄ 867) υπουργική
απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την καταβολή της ενίσχυσης στις οργανώσεις,
ομάδες παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών, στα πλαίσια των
καν. (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου, καν (ΕΚ) 1580/2007
της Επιτροπής και της αριθμ. 266355/11.2.2009 κοινής
υπουργικής απόφασης».
6) Την αριθμ. 3320/89565/13-08-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1701/τ. Β΄/14-8-2015) όπως ισχύει.
7) Την αριθμ. Υ 26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Αναπληρωτών
Υπουργών» (Β΄ 2144)/
8) Την αριθμ. Υ 28/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168) και την αριθμ.
Υ70/11-11-2015 απόφαση Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2441).
9) Το αριθμ. 22/ΔΥ/1-4-2016 υπηρεσιακό σημείωμα
της Δ/νσης Προστασίας Οικογένειας με τις σχετικές προτάσεις της.
10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. Συμπληρώνεται στ΄ περίπτωση στην παρ. 2.3 του άρθρου 10 της ανωτέρω (6) αριθμ. 3320/89565/13.8.2015
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1701/τ. Β΄/14.8.2015)
ως ακολούθως:
Στ) Οι πολύτεκνοι γονείς με προστατευόμενα τέκνα,
των οποίων το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν ξεπερνά τις 17.280 ευρώ. Για κάθε ένα προστατευόμενο
τέκνο, πέραν των τεσσάρων (4), το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2016
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ

Τεύχος Β’ 1740/15.06.2016
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Αριθμ. 2/12870/ΔΕΠ
(2)
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής
του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και καθορισμός αυτού
σε ευρώ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρ. 23 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α΄) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις»,
β. του άρθρ. 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ 232 Α΄), όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993
(ΦΕΚ 57 Α΄),
γ. του άρθρ. 1 της παρ. 2 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄)
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα Μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και
της παρ 1 του άρθρ. 3 του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄)
«Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της
ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του
ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»,
δ. του άρθρ. 14 παρ. 1(γ) του Ν. 4172/2013, (ΦΕΚ 167 Α΄)
«Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις»,
ε. του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 Α΄),
στ. του άρθρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μετονομασία
του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...».
3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την υπ’ αριθ. 2/58492/0022/3.8.2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1840 Β΄) «Όροι, προϋποθέσεις και
διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του
ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο εξωτερικό».
5. Την υπ’ αριθ. 2/37345/0004/04-06-2010 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 784 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135
Β΄) όμοια, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του
Ν. 3845/2010, άρθρ. 2 παρ. 1β (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 20, παρ. 1 του Ν. 3870/2010
(ΦΕΚ 138 Α΄), σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσης
αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ).
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6. Την υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 807 Β΄) σχετικά με τον καθορισμό
μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.
7. Την υπ’ αριθ. 2/32111/0022/02.5.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1445 Β΄) «Καθορισμός ειδικού επιμισθίου του Συντονιστή Εκπαίδευσης στην Ελληνική
Πρεσβεία στα Τίρανα».
8. Την υπ’ αριθ. Υ21/06.10.2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο Βερναρδάκη».
9. Την υπ’ αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168 Β΄) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
10. Την υπ’ αριθ. Υ1/22.09.2015 (ΦΕΚ 2076 Α΄) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των
Υπουργείων. Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
11. Την Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ότι από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
12. Το υπ’ αριθ. ΕΑΠ2000361ΕΞ2016/9.2.2016 έγγραφο
της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.
13. Το υπ’ αριθ. 204/27.10.2015 Δελτίο συναλλαγματικών ισοτιμιών αναφοράς της ΕΚΤ της 27.10.2015 της
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της
Τράπεζας της Ελλάδος.
14. Το υπ’ αριθ. Φ.500/269/208629/Β3/22.12.2014
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου σε υπαλλήλους αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ. που είναι αποσπασμένοι
στο εξωτερικό ως εξής:
Α1. ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι και συντονιστές εκπαίδευσης.
2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο καθορίζεται με τη υπ’ αριθ. 2/20801/
0022/14.3.2012 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 807 Β΄)
και καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον ίδιο
σκοπό αποζημίωση από Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου
στο εξωτερικό ή τοπική πηγή ή ξένη Αρχή.
3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας - η οποία μπορεί
να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από
την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος - και συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια
της απόσπασης, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη προσφορά
υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
4. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται και:
α. Κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που
διανύεται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης, με εξαίρεση
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την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς
που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, ακόμα και αν απασχολούνται και στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης για
συμπλήρωση ωραρίου, όταν αυτή συμπίπτει με χρονικό
διάστημα 10 ημερών από την έναρξη ή πριν τη λήξη του
διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης και όταν αυτή
προηγείται ή έπεται διακοπών. Ως ημερομηνίες έναρξης
και λήξης του διδακτικού έτους στα σχολεία νοούνται
αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα ή αυτές που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών,
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών
Σχολείων (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ύστερα από
πρόταση του οικείου φορέα ανάλογα με τις συνθήκες
που επικρατούν στη χώρα υποδοχής.
β. Κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών που διανύονται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης. Ειδικότερα
για την περίοδο των θερινών διακοπών εφαρμόζονται
τα ακόλουθα:
i. Στις περιπτώσεις στις οποίες η απόσπαση του εκπαιδευτικού δεν συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος με
οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κ.λπ.), το
ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης. Στους
διοικητικούς υπαλλήλους και στους εκπαιδευτικούς που
υπηρετούν με πλήρη απασχόληση στα Γραφεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της απόσπασής
τους.
ii. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρατείνεται η απόσπαση του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος για
την ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού ή μετακινείται σε
άλλη χώρα με απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ.
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (παράταση απόσπασης, μετακίνηση σε
άλλη χώρα του εξωτερικού κ.λπ.), το επιμίσθιο των θερινών διακοπών καταβάλλεται εάν η σχετική απόφαση
εκδοθεί πριν από την έναρξη του νέου σχολικού έτους
της ίδιας χώρας ή της χώρας στην οποία μετακινείται ο
εκπαιδευτικός. Στην περίπτωση της αλλαγής χώρας, το
επιμίσθιο των θερινών μηνών καταβάλλεται στο δικαιούχο από την προηγούμενη χώρα απόσπασης. Η καταβολή
του επιμισθίου των θερινών μηνών στις περιπτώσεις της
περ. (ii) της παρούσας 4.β υποπαραγράφου πραγματοποιείται με την ανάληψη υπηρεσίας για το νέο σχολικό
έτος.
γ. Κατά το χρονικό διάστημα των αδειών κύησης, λοχείας και ανατροφής τέκνων όταν διανύονται στη χώρα
απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης κατά το χρονικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με τις ανωτέρω άδειες
και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.
δ. Κατά το χρονικό διάστημα τρίμηνης άδειας της παρ. 1
του άρθρ. 53 του Ν. 3528/2007 καθώς και κατά το χρονικό διάστημα της άδειας της παρ. 4 του άρθρ. 52 του
ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που χορηγείται στους υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, όταν
διανύονται στη χώρα απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης
κατά το χρονικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με τις
ανωτέρω άδειες και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.
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ε. Κατά το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας
που διανύεται στη χώρα απόσπασης. Στην περίπτωση
που η αναρρωτική άδεια διανύεται εκτός χώρας απόσπασης, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται για τις πέντε
πρώτες μέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν
με προηγούμενο ή επόμενο διάστημα κανονικής άδειας
και διακοπών. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται επίσης
στη διάρκεια αναρρωτικής άδειας που διανύεται εκτός
χώρας απόσπασης και συμπίπτει με χρονικό διάστημα
διακοπών.
στ. Κατά το χρονικό διάστημα άδειας για άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος στην Ελλάδα, η οποία έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά και για τους
υπαλλήλους των οικείων διπλωματικών αρχών της χώρας απόσπασης.
ζ. Όταν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως αυτή προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 4027/2011
για μετάβαση μόνο στην Ελλάδα για σοβαρούς λόγους
που θα εκτιμώνται από το Συντονιστή. Δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής όταν ο εκπαιδευτικός βρίσκεται στην Ελλάδα με οποιαδήποτε άδεια
του Ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή με
διακοπές.
η. Κατά το χρονικό διάστημα των αδειών που χορηγούνται σε περιπτώσεις γάμου, θανάτου συζύγου ή συγγενικού προσώπου, κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά σχετικές διατάξεις και διανύονται εντός ή εκτός
χώρας απόσπασης.
5. Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται σε
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται ρητά
από τα οριζόμενα στην παρ. 4 της παρούσας.
6. Στις περιπτώσεις στις οποίες με απόφαση της αρμόδιας ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αποσπάται στο εξωτερικό εκπαιδευτικός με το ειδικό επιμίσθιο εξωτερικού
και συνάπτει σύμβαση εργασίας με τοπική πηγή ή ξένη
Αρχή και του καταβάλλεται από αυτή για τον ίδιο σκοπό,
συνεχώς ή κατά διαστήματα, αποζημίωση:
α. μεγαλύτερη ή ίδια με το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου, δε χορηγείται επιμίσθιο από το Ελληνικό Δημόσιο
τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της αποζημίωσης.
β. μικρότερη του Ελληνικού επιμισθίου, συμπληρώνεται η αποζημίωση αυτή από το Ελληνικό δημόσιο μέχρι
το ύψος του Ελληνικού επιμισθίου τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του
φορέα καταβολής της αποζημίωσης.
Για τον υπολογισμό της διαφοράς του επιμισθίου που
χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνεται υπόψη
το μικτό ποσό του ελληνικού επιμισθίου και το μικτό
ποσό που καταβάλλεται από άλλη πηγή ή ξένη Αρχή
στο δικαιούχο.
7. Σε περίπτωση που καταβάλλεται οποιαδήποτε άλλη
αποζημίωση αντί του ειδικού επιμισθίου από οποιαδήποτε υπηρεσία ή Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό σε αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους στους οποίους καταβάλλονται οι τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα, η

αποζημίωση αυτή δεν υπολείπεται του καθορισμένου
ειδικού επιμισθίου, αλλά ούτε το υπερβαίνει. Σε καμία
περίπτωση δεν καταβάλλεται η ανωτέρω αποζημίωση αν
δεν προβλέπεται από τη σχετική απόφαση απόσπασης
η καταβολή του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού.
8. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επιμισθίου, η σχετική περικοπή θα πραγματοποιείται από την
πληρωμή επόμενων μηνών, όσο διαρκεί η απόσπαση
στο εξωτερικό. Σε περίπτωση οριστικής επιστροφής του
δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα παρακρατούνται από τις τακτικές του αποδοχές με πράξη
καταλογισμού από το αρμόδιο όργανο που έχει οριστεί
με την αριθ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1461 Β΄) και μετά από εισήγηση του
αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Α2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται από την αρμόδια
υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με τακτικά εντάλματα Πληρωμής
μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και με πίστωση
λογαριασμού που τηρείται σε υποκατάστημα χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 2/37345/0004/04.6.2010 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 784 Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ.
2/49931/0004/27.7.2010 (ΦΕΚ 1135 Β΄) όμοια, οι οποίες
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3845/2010, αριθ.
2 παρ. 1β (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το αριθ.
20, παρ. 1 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄).
Β. Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 2/20801/0022/14.3.2012
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 807 Β΄) καθορισμού μειωμένου ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων στο εξωτερικό εκπαιδευτικών, διοικητικών υπαλλήλων και συντονιστών εκπαίδευσης, με τον καθορισμό αυτού σε ευρώ στις
χώρες που καταβάλλονταν σε τοπικό νόμισμα ως εξής:
Χώρα
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Επιμίσθιο
Εκπαιδευτικών
και Διοικητικών
Υπαλλήλων

Επιμίσθιο
Συντονιστών
Εκπαίδευσης

ΕΥΡΩΠΗ
ΑΓΓΛΙΑ

1.480,00

ΔΑΝΙΑ

1.230,00

ΕΛΒΕΤΙΑ

2.350,00

ΛΕΤΟΝΙΑ

790,00

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

790,00

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

960,00

ΣΟΥΗΔΙΑ

950,00

2.330,00

ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΑΝΑΔΑΣ

1.220,00

ΜΕΞΙΚΟ

1.580,00

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ

1.290,00

ΠΑΝΑΜΑΣ

1.580,00

ΠΕΡΟΥ

900,00

ΧΙΛΗ

1.000,00

1.850,00

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑ

1.230,00

1.500,00

ΑΣΙΑ
ΙΡΑΚ

620,00

ΙΡΑΝ

480,00

ΚΟΥΒΕΙΤ

1.160,00

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’αριθ. 2/20801/0022/14.3.2012
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 807 Β΄).
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα
θέματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Φ450/23759 /1220
(3)
Εξαιρέσεις από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μεταφορών που διενεργούνται με συγκεκριμένα οχήματα.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 Α του άρθρου 14
του Ν. 3534/2007 (Α΄ 40) όπως συμπληρώθηκαν με το
άρθρο 37 του Ν. 4313/2014 (Α΄ 261).
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 13
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
4. Το άρθρο 3 του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού»
5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Την παρ.2 του άρθρου 7 του Ν. 2801/2000 (Α΄ 46).
7. Την 19273/565/Φ1/2016 (Β΄710) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνας Χρυσοβελώνη».
8. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του
Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
9. Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 όπως ισχύει, κάθε κράτος
μέλος της ΕΕ μπορεί να χορηγεί εξαιρέσεις από τα άρθρα
5 έως 9 του Κανονισμού στις αναφερόμενες μεταφορές
του άρθρου αυτού.
10. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εξαιρούνται από τα άρθρα 5 έως 9 του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, οι μεταφορές που διενεργούνται με τα
εξής οχήματα ταξινομημένα στην Ελλάδα:
α. Οχήματα που χρησιμοποιούνται από τις υπηρεσίες
αποχετεύσεων, αντιπλημμυρικής προστασίας, ύδρευσης, συντήρησης των δικτύων αερίου και ηλεκτρισμού,
συντήρησης και ελέγχου του οδικού δικτύου, κατ' οίκον
συλλογής των οικιακών απορριμμάτων και διάθεσης
αυτών, καθώς και από τις υπηρεσίες τηλέγραφου και
τηλεφωνίας, ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής εκπομπής
και ανίχνευσης ραδιοτηλεοπτικών πομπών ή δεκτών.
β. Οχήματα που χρησιμοποιούνται για μαθήματα και
εξετάσεις οδήγησης αυτοκινήτου για την απόκτηση
άδειας οδήγησης ή πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, εφόσον δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικές μεταφορές εμπορευμάτων ή επιβατών.
γ. Ειδικά οχήματα μεταφοράς χρημάτων ή /και τιμαλφών.
δ. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
τη μεταφορά ζωικών αποβλήτων ή σφαγίων που δεν
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
ε. Οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε
οδούς εντός εγκαταστάσεων κεντρικών σταθμών, όπως
είναι οι λιμένες, οι λιμένες για συνδυασμένες μεταφορές
και οι σιδηροδρομικοί σταθμοί.
στ. Λεωφορεία αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης με 10
έως 17 θέσεις οι άδειες των οποίων έχουν εκδοθεί στο
όνομα πολυτέκνων για τη μεταφορά αποκλειστικά και
μόνο των ιδίων και μελών της οικογένειας τους.
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Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 24 Μαΐου 2016
Η Υφυπουργός
ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
Ι

Αριθμ. 1089/87667
(4)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι,
Κόκκινο Λιθάρι», των Δ.Κ Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του Ν.δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/
28-6-2006) «Περί Εθνικού τυπογραφείου -Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
6. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/
18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής
Οικονομίας και αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «περί
μέτρων διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996
(ΦΕΚ 1188/Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ
68/Β΄/04-02-1998) και 87578/703/06-3-2007 (ΦΕΚ 581/
Β΄/23-4-2007) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής
Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/
01-9-2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/06-9-2010) κοινής απόφασης
Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την αριθ. 2644/07-6-2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας
για πενταετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 1.736 στρεμμάτων στις θέσεις «Νησί - Αμυγδαλιές - Κομπούρι» των
Δ.Δ. Μαυρομματίου και Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου.
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9. Την αριθ. 2361/03-6-2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας
περί τροποποίησης των ορίων της αριθ. 2644/07-6-2006
Απόφασης Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για πενταετή απαγόρευση
θήρας.
10. Την αριθ. 861/48103/13-5-2011 (ΦΕΚ 917/τ.Β΄/
20-5-2011) απόφαση Δ/νσης Δασών Καρδίτσας περί ανανέωσης απαγόρευσης της θήρας για πέντε (5) χρόνια σε
έκταση 2.397,00 στρεμμάτων στις περιοχές των Δημοτικών Κοινοτήτων Μουζακίου και Μαυρομματίου και της
Τοπικής Κοινότητας Γελάνθης του Δήμου Μουζακίου.
11. Την αριθ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/
19-4-2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
«περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών
Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και
Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».
12. Το αριθ. 39/12-5-2016 έγγραφο του Κυνηγετικού Συλλόγου Μουζακίου με το επισυναπτόμενο αριθ.
01/17-4-2016 πρακτικό της γενικής συνέλευσης τους, με
το οποίο ζητούν την ανανέωση της απαγόρευσης θήρας
για ορισμένο χρόνο στις θέσεις «Νησί, κ.λπ.» των Δ.Κ.
Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ. Γελάνθης του
Δήμου Μουζακίου Ν. Καρδίτσας.
13. Την αριθμ. 1486/82710/19-5-2016 αναφορά - εισήγηση του Δασαρχείου Μουζακίου.
14. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η
απαγόρευση του κυνηγίου διότι είναι απαραίτητη για την
προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και των ειδών της άγριας
πανίδας καθώς και α) για την προστασία του πυρήνα
προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων του Κυνηγετικού
Συλλόγου Μουζακίου και β) την προστασία του αρχαιολογικού χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων της
έκτασης, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 21-8-2016 μέχρι 20-8-2021 σε έκταση
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εμβαδού 2.397,00 στρεμμάτων στις θέσεις «Νησί, Αμυγδαλιές, Κομπούρι, Κόκκινο Λιθάρι» των Δ.Κ. Μουζακίου και Μαυρομματίου και της Τ.Κ. Γελάνθης του Δήμου
Μουζακίου Ν. Καρδίτσας, όπως φαίνεται στο συνημμένο
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:50.000, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και ορίζεται ως εξής:
Αρχίζει από τη θέση «Κόκκινο Λιθάρι» επί της επαρχιακής οδού Μουζακίου - Λαζαρίνας, ακολουθεί την
ανωτέρω οδό με κατεύθυνση ανατολική την οποία και
παρακάμπτει για να ακολουθήσει τα όρια των Νομών
Καρδίτσας - Τρικάλων μέχρι να καταλήξει στον επαρχιακό δρόμο «Λαζαρίνας - Γελάνθης». Ακολουθεί τον ανωτέρω δρόμο με κατεύθυνση νότια, περνάει τη γέφυρα
Γελάνθης στον ποταμό «Πάμισο» και με κατεύθυνση
δυτική ακολουθεί τη νότια όχθη του ποταμού για 500 μ.
περίπου. Ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο με κατεύθυνση
νότια στα όρια του οικισμού Γελάνθης μέχρι να συναντήσει την επαρχιακή οδό «Γελάνθη - Μουζάκι» όπου και την
ακολουθεί με κατεύθυνση δυτική μέχρι τη θέση «Μάντρα
Τσουλούφα». Από εκεί περνάει στη βόρεια όχθη του ποταμού Παμίσου και με κατεύθυνση ανατολική ακολουθεί τον αγροτικό δρόμο επί της βόρειας όχθης μέχρι να
συναντήσει τη θέση «Κόκκινο Λιθάρι» από όπου άρχισε.
Από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (άρθρο 3 του Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/Α/1975)
και θα ισχύει για τα κυνηγετικά έτη 2016 -2021 .
Καρδίτσα, 24 Μαΐου 2016
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Δ/ντρια Δασών Καρδίτσας
ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΒΑΪΟΥ

20172

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

Τεύχος Β’ 1740/15.06.2016

*02017401506160008*

