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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1891
11 Ιουλίου 2014

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης Ημε−
ρησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ....
Κατανομή για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσα−
ντος ή τραυματισθέντος κατά και ένεκα της εκτέ−
λεσης υπηρεσιακού καθήκοντος ......................................
Επανακαθορισμός της τιμής διάθεσης των εγχειρι−
δίων «Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου – Πι−
στοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική
Επιμόρφωση)» και «Επαγγελματική Οδήγηση Φορ−
τηγού − Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότη−
τας (Αρχική Επιμόρφωση)» ....................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84281/22.10.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄
2767/30.10.2013) απόφασης του Υπουργού Δικαι−
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμά−
των «Σύσταση και συγκρότηση της ειδικής νομο−
παρασκευαστικής επιτροπής με αντικείμενο την
επεξεργασία των προϋποθέσεων του άρθρου 56
του Κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 και την ενδεχόμε−
νη προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για τις
τοποθετήσεις ανηλίκων σε ίδρυμα ή σε ανάδο−
χη οικογένεια από και προς χώρες της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης με την κατάρτιση σχεδίου νόμου, τη
σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης και
της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων» −
Ορισμός νέου μέλους .................................................................
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις
«Καβάλα, Γαμπρός», Τ.Κ. Διασέλλου Δήμου Φαρ−
καδόνας Ν. Τρικάλων..................................................................

Αριθ. 100637/Γ2
1

2

3

4

5

(1)
Λειτουργία Τομέων – Ειδικοτήτων της Β΄ τάξης
Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου ι΄ της παρ. 2 του άρθρου
43 του ν.4186/2013 (Α΄193) «Αναδιάρθρωση της Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε με τις παρ. 16, 17 του άρθρου 45 του
Ν.4264/2014 (Α΄118).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 80033/
Γ2/04−08−2006 (Α΄ 1286).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄134).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 94654/
ΣΤ5/19−06−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Α. Λοβέρδου
(Β΄1618).
6. Την υπ’ αριθ. 28/28−04−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Τον καθορισμό λειτουργίας των Τομέων – Ειδικοτήτων
της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού
Λυκείου ως εξής:
Α. Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων – Ειδικοτήτων
της Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού
Λυκείου
1. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουργεί
με ένα τμήμα Γενικής Παιδείας απαιτούνται τουλάχιστον
οκτώ (08) μαθητές για τη δημιουργία τμήματος Ειδικό−
τητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση
των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο
– καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών – είναι δυσχερής,
οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί
να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με
λιγότερους από οκτώ (08) μαθητές μετά από πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουρ−
γεί με δύο τμήματα Γενικής Παιδείας απαιτούνται του−
λάχιστον δώδεκα (12) μαθητές για τη λειτουργία τμή−
ματος Ειδικότητας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η
μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελ−
ματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών
– είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά
αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος
Ειδικότητας και με λιγότερους από δώδεκα (12) μα−
θητές μετά από πλήρως αιτιολογημένη εισήγηση του
Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
3. Όπου η Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου λειτουρ−
γεί με τρία ή περισσότερα τμήματα Γενικής Παιδείας,
απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μαθητές για
τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλη−
σιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο – καθώς και σε ΕΠΑ.Λ.
άλλων περιοχών – είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμ−
φορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η
λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με λιγότερους από
δεκαπέντε (15) μαθητές μετά από πλήρως αιτιολογημέ−
νη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Β. Προθεσμίες για την αλλαγή Ειδικότητας
Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκεί−
ου επιλέγουν, κατά την εγγραφή τους στο ΕΠΑ.Λ., την
ειδικότητα του τομέα την οποία επιθυμούν να παρα−
κολουθήσουν. Η ημερομηνία πέρα από την οποία δεν
επιτρέπεται για κανένα λόγο η αλλαγή ειδικότητας είναι
η 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
Γ. Δικαίωμα αλλαγής Ειδικότητας σε περιπτώσεις
μετεγγραφής
Μετεγγραφή (ή αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος) μα−
θητή από σχολείο στο οποίο παρακολουθεί μία συγκε−
κριμένη ειδικότητα σε σχολείο στο οποίο δε λειτουργεί
η ειδικότητα αυτή, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί

παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες η
μετεγγραφή γίνεται εξαιτίας αλλαγής κατοικίας λόγω
βεβαιωμένης αλλαγής εργασίας των γονέων, θανάτου,
ασθενείας που θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα,
λόγω διαζυγίου ή σημειώνοντας και αποδεικνύοντας
οικογενειακούς λόγους και οπωσδήποτε μέχρι και τις
15 Οκτωβρίου. Στις περιπτώσεις αυτές ο μαθητής επι−
λέγει ανάμεσα στις ειδικότητες που λειτουργούν στο
σχολείο υποδοχής.
Στην περίπτωση μετεγγραφής μαθητή (ή αλλαγής
σχολικού περιβάλλοντος) και για ιδιαίτερα σημαντικό
λόγο ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην
αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που
μετεγγράφεται ο μαθητής, μπορεί να εγκρίνει αλλαγή
ειδικότητας και μετά τις 15 Οκτωβρίου και μέχρι τις 30
Νοεμβρίου.
Οι Διευθύνσεις των σχολείων που εμπλέκονται στη
μετεγγραφή και πριν από την πραγματοποίησή της
υποχρεούνται να ενημερώνουν τους μαθητές και τους
κηδεμόνες τους για το περιεχόμενο της παρούσης Από−
φασης.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2014−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ. 1/404/33438

(2)
Κατανομή για τον διορισμό συγγενούς αποβιώσαντος
ή τραυματισθέντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης
υπηρεσιακού καθήκοντος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο
του ν.3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επεί−
γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική
κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ
218/Α/13−12−1994), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση
του από το αρ. 18 του ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006).
3. Τις διατάξεις του αρ.6 του ν.2244/1994 (ΦΕΚ
168/Α/1994), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρ. 7 του ν. 1339/1983 (ΦΕΚ 35/
Α΄/1983), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν.2840/2000 (ΦΕΚ 202/Α΄/2000),
όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2839/2000 (ΦΕΚ
196/Α΄/2000) και του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (ΦΕΚ
296/Α΄/2003), όπως ισχύουν.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Την υπ’ αριθ. 314/2013 Γνωμοδότηση του Ε΄ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ
323/Β/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.
9. 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.
10. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ένατου του
ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/14−3−12) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημο−
σίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
11. Τα υπ’ αριθ. έγγραφα: α) Δ2Β 1187613 ΕΞ 2013/5−12−2013
του Υπουργείου Οικονομικών, β) Υ10α/ΓΠ. οικ. 25909/
21−03−2014 του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης, γ) ΕΜ/1−Ε/251/17−03−2014 ΕΜ/1−Δ/280/21−05−2014
και ΕΜ/1Ε/291/16−6−2014 του Υπουργείου Δημ. Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη, δ) ΔΑΝΠ/779/21−03−2014 και ΔΑΝ
Π/3977/29−05−2014 της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και ε) Ε.Π.153/02−05−
2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατα−
νομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Α. Την κατανομή για διορισμό των κάτωθι συγγενών
αποβιώσαντος κατά και ένεκα της εκτέλεσης υπηρε−
σιακού καθήκοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 14 του ν.2266/1994 (ΦΕΚ 218/Α/13−12−1994), όπως
ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το αρ. 18 του
ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α/15−3−2006), ως εξής:
1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών:
Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ−
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. Στο Υπουργείο Οικονομικών:
Α/Α
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
1.
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
3. Στο Υπουργείο Υγείας:
Α/Α
ΦΟΡΕΑΣ
ΓΝΑ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
1.
ΒΟΥΛΑΣ»

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΧΟΝΔΡΟΔΗΜΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Γ. Την κατανομή για διορισμό προσωπικού στο Υπουρ−
γείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως
εξής:
Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
1.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΚΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ν.1339/1983, όπως ισχύει
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣ−
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΕΝΤΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙ−
2.
ΔΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥ ν.1339/1983, όπως
ισχύει
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣ−
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΘΕΝΤΟΣ
3.
ΣΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ν.1339/1983, όπως ισχύει

ΣΥΓΓΕΝΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΘΑΝΟΝΤΟΣ/ΤΡΑΥΜΑ−
4.
ΧΑΪΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΙΣΘΕΝΤΟΣ
ν.1339/1983, ν.2452/1996

5.

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗ
ν.1339/1983, όπως
ΙΩΑΝΝΑ
ισχύει

ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΘΑΝΟΝΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
ΚΛΟΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ν.1339/1983, όπως ισχύει
ΔΙΑΚΡΙΘΕΙΣ ΓΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΗ ΠΡΑΞΗ
7.
ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ν.2840/2000 όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει
Ο διορισμός των ανωτέρω θα ολοκληρωθεί, αφού
προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος νομιμότητας σύμφωνα
με τις ανωτέρω διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
6.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΚΙΩΝΑΣ

Β. Την κατανομή για διορισμό των κάτωθι συγγενών
αποβιώσαντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 7, του άρθρου 6 του
ν.2244/1994 (ΦΕΚ 168/Α/1994), όπως ισχύει, ως εξής:
Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής:
Α/Α
1.
2.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΝΙΚΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΟΥΚΛΙΩΤΗ ΑΡΕΤΗ

F
Αριθ. 39276/5904
(3)
Επανακαθορισμός της τιμής διάθεσης των εγχειριδίων
«Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου – Πιστοποι−
ητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρ−
φωση)» και «Επαγγελματική Οδήγηση Φορτηγού −
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική
Επιμόρφωση)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 7(δ) του άρθρου 16 του ν.3534/07 (ΦΕΚ 40/Α΄)
«Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου
χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις».
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β. Του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 2003, «σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και
την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών
οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και
της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,
όπως η οδηγία αυτή τροποποιήθηκε με τις οδηγίες
2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και
2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» και ειδικότερα
αυτές των άρθρων 6 (παρ. 6) και Παραρτήματος Ι.
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του ΠΔ 63/05 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας».
δ. Του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152).
ε. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
στ. Της αριθμ. 329/03−07−2013 (Β΄ 1655) απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ
Παπαδόπουλου».
ζ. Της υπ’ αριθ. Υ48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αν. Υπουργού
Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).
2. Την ανάγκη επανακαθορισμού της τιμής διάθεσης
των εγχειριδίων «Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου –
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική
Επιμόρφωση)» και «Επαγγελματική Οδήγηση Φορτη−
γού − Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική
Επιμόρφωση)».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Επανακαθορίζουμε την τιμή διάθεσης των εγχειριδί−
ων «Επαγγελματική Οδήγηση Λεωφορείου – Πιστοποιη−
τικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)»
και «Επαγγελματική Οδήγηση Φορτηγού − Πιστοποιητικό
Επαγγελματικής Ικανότητας (Αρχική Επιμόρφωση)» από
δέκα (10) ευρώ στο χρηματικό ποσό των τριών (3) ευρώ.
2. Τα παραπάνω εγχειρίδια θα διατίθενται με μέριμνα
και ευθύνη των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, μετά
την πληρωμή από τους ενδιαφερομένους του παρα−
πάνω ποσού μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«e−παράβολο» σε πίστωση του ΚΑΕ 2419.
3. Κάθε Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών καταγρά−
φει σε ιδιαίτερη κατάσταση τους αριθμούς διπλοτύπου
είσπραξης για κάθε εγχειρίδιο που πωλείται και σε ιδιαί−
τερο φάκελο θα αποθηκεύονται τα αντίστοιχα διπλότυπα
είσπραξης. Ο χρόνος διατήρησης των παραπάνω φακέ−
λων είναι 2 χρόνια μετά την πώληση και του τελευταίου

εγχειριδίου από κάθε παρτίδα που αποστέλλεται από το
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί−
ευσής της.
Παπάγου, 26 Ιουνίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 49019
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 84281/22.10.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄
2767/30.10.2013) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύ−
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύ−
σταση και συγκρότηση της ειδικής νομοπαρασκευ−
αστικής επιτροπής με αντικείμενο την επεξεργασία
των προϋποθέσεων του άρθρου 56 του Κανονισμού
(ΕΚ) 2201/2003 και την ενδεχόμενη προσαρμογή της
εθνικής νομοθεσίας για τις τοποθετήσεις ανηλίκων
σε ίδρυμα ή σε ανάδοχη οικογένεια από και προς
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατάρτιση
σχεδίου νόμου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογι−
κής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπει−
ών ρυθμίσεων» − Ορισμός νέου μέλους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 2408/1996 (ΦΕΚ Α΄ 104),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 ν. 3060/2002(ΦΕΚ
Α΄ 242) «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Δικαιοσύνης»,
β) του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρα−
τηγικής 2012 − 2015»,
γ) του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 1756/1988 «Κώδικας
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών» (ΦΕΚ Α΄ 35), όπως ισχύει, και
δ) του άρθρου 7 παρ. 2 περ. β΄ του ν.3469/2006 «Εθνικό
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 131).
2) Την υπ' αριθ. 84281/22.10.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2767/
30.10.2013) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με την οποία συ−
στάθηκε και συγκροτήθηκε η εν θέματι Επιτροπή, όπως
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 96896/2.12.2013
(ΦΕΚ τ.Β΄ 3182/13.12.2013) και 18816/28.2.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄
588/ 10.3.2014) όμοιες.
3) Την ανάγκη ορισμού νέου μέλους στην εν θέματι
ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
4) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 84281/22.10.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄
2767/30.10.2013) απόφαση ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ορίζεται ο Θεόφιλος Τσαγρής του Αθανασίου, Ανα−
πληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Διεθνούς Δικα−
στικής Συνεργασίας σε Αστικές Υποθέσεις της Κεντρι−
κής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως νέο μέλος στην ειδική
νομοπαρασκευαστική επιτροπή με αντικείμενο την επε−
ξεργασία των προϋποθέσεων του άρθρου 56 του Κανο−
νισμού (ΕΚ) 2201/2003 και την ενδεχόμενη προσαρμογή
της εθνικής νομοθεσίας για τις τοποθετήσεις ανηλίκων
σε ίδρυμα ή σε ανάδοχη οικογένεια από και προς χώ−
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την κατάρτιση σχεδίου
νόμου, τη σύνταξη της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης
και της έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ’ αριθ. 84281/22.10.2013
(ΦΕΚ τ.Β΄ 2767/30.10.2013), 96896/2.12.2013 (ΦΕΚ τ.Β΄ 3182/
13.12.2013) και 18816/28.2.2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 588/10.3.2014) απο−
φάσεις μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθ. 2529/119401
(5)
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου στις θέσεις «Κα−
βάλα, Γαμπρός», Τ.Κ. Διασέλλου Δήμου Φαρκαδόνας
Ν. Τρικάλων.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69,
όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75
“περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών του Ν.Δ.86/1969 περί Δασικού Κώδικα”.
2. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28−6−2006)
«Περί Εθνικού τυπογραφείου− Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και άλλες Δ/ξεις».
3. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτο−
διοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄ 237).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27−12−2010
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας−
Στερεάς Ελλάδας.»
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ.
757/Β΄/ 18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας “Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας”,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ
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1188/Β΄/31−12−1996), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98)
και 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23−4−2007) κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/
1−9−2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6−9−2010) κοινής απόφασης Υφυ−
πουργού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής.
8. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/
19−4−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας
περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας −
Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
ευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της
ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως καθώς και την υπ’ αριθ.
22165/229727/19−11−2013 τροποποιητική αυτής.
9. Την υπ’ αριθ. 4/2013 απόφαση του τοπικού συμ−
βουλίου της Τ.Κ Διασέλλου του Δήμου Φαρκαδόνας και
το υπ’ αριθ. 108/17−6−2014 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Τρικάλων με το επισυναπτόμενο απόσπα−
σμα της υπ’ αριθ. 2/27−4−2014 απόφασης της γενικής
συνέλευσης τους με το οποίο ζητούν την απαγόρευση
θήρας για ορισμένο χρόνο στις Δ.Θ. «Καβάλα, Γαμπρός»
της Τ.Κ Διασέλλου του Δήμου Φαρκαδόνας συνολικής
έκτασης 2.000 στρ. για την ανάπτυξη και επιβίωση των
θηραμάτων με προφανή σκοπό την διασπορά τους στην
ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την αύξηση των ενδη−
μικών θηραμάτων (λαγού−ορεινής πέρδικας.
10. Το με αριθμό 3502/117969/20−6−2014 έγγραφο του
Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 20−06−2014 Έκ−
θεση − Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου
σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του
κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της
άγριας πανίδας της χώρας μας.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
τρία (3) χρόνια, από 20−8−2014 μέχρι 19−8−2017, σε έκταση
2.000 στρεμμάτων στις θέσεις “Καβάλα”, “Γαμπρός”, της
Τ.Κ Διασέλλου Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων
όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμ−
μα κλίμακας 1:50.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα της παρούσας, και περικλείεται από την εξής
οριογραμμή:
Ανατολικά αρχίζει από τη θέση «Άσπρες Λεύκες»
Διασέλλου και ακολουθεί με βόρεια κατεύθυνση τον
δασικό δρόμο προς Διάσελλο παράλληλα με το ρέμα
Καμήλα μέχρι συναντήσεως του ρέματος Κουμαριά.
Βόρεια ακολουθεί το ρέμα Κουμαριά προς τα ανάντι
μέχρι συναντήσεως την λιμνοδεξαμενή στη δασική
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θέση «Κέδρα». Δυτικά από τη λιμνοδεξαμενή στη δα−
σική θέση «Κέδρα» κατέρχεται το ρέμα Μελίση μέχρι
τη δασική θέση «Μουρκάγια» όπου συναντά το δασικό
δρόμο προς Παπαδοπούλι. Νότια ακολουθεί με κατεύ−
θυνση ανατολική το δασικό δρόμο που οδηγεί από τον
επαρχιακό δρόμο Αχλαδοχωρίου − Διασέλλου προς
Παπαδοπούλι παράλληλα με το ρέμα Παπαδοπούλι
μέχρι τη δασική θέση «Άσπρες Λεύκες» απ' όπου και
άρχισε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2014−2015.
Τρίκαλα, 24 Ιουνίου 2014
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Δασικών Χαρτογραφήσεων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23751

23752

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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 Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι 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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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