
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 
(ΦΕΚ Β’1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας 
με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 
2017 και 2018»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 
αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β΄ 2254).

2 Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσι-
ας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβατηγών 
Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων 
οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες με-
ταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλε-
φωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά 
τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα.

3 Απαγόρευση θήρας, ορισμένου χρόνου, λόγω 
πυρκαγιάς, στις θέσεις «Λαγομάνδρα, Άγ. Γεώρ-
γιος, Τριάδες, Ούλμπερι, Σαλαμίδι, Μαυρινόρα, 
Μετόχι Ρη, Αγ. Παρασκευή Καλάμου, Ζεστάνι, 
Πύραυλοι, Χιλιοπόταμος Καλάμου, Αρακέκιε, 
Προφήτης Ηλίας, Σκιτίθι, Κοτσόφι, Καλπατσάκι, 
Γήπεδο Πολυδενδρίου, Κουμπουκούκι κ.λπ.», Δη-
μοτικών Κοινοτήτων Καλάμου, Καπανδριτίου και 
Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής 
Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώνα Ν. 
Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ3 (α)/οικ. 63585 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 

(ΦΕΚ Β’1803) απόφασης του Υπουργού Υγείας 

με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 

(Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 

2017 και 2018»,όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ 

αριθμ. Γ5(α) οικ. 50389/30-6-2017 (Β΄ 2254).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 

Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 
Α΄ 29) «Ρυθμίσεις για την λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση 
της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και 
λοιπές διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. ΣΤ΄ «Ρυθμίσεις θεμάτων του 
Υπουργείου Υγείας» του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβα-
σης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

4. Τις διατάξεις του αριθ. 63/2005 π.δ. άρθρο 90 (ΦΕΚ 
Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (ΦΕΚ Α΄ 121) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Υγείας».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. 110040/15.11.2012 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3034) «Μηχανισμός αυτόματων επι-
στροφών (Claw Back) έτους 2012».

8. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π. 110034/15.11.2012 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3035) «Μηχανισμός αυτόματων επι-
στροφών (Claw Back) έτους 2013».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 76818/9-8-2013 «Τροποποί-
ηση της αριθ. οικ. 110034/15-11-2012 απόφασης του 
Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3035), με τίτλο «Μηχανισμός 
αυτομάτων επιστροφών (claw back) έτους 2013».

10. Την υπ’ αριθμ. Υ9/οικ. 38071/05-05-2014 (ΦΕΚ Β΄ 
1145) με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (“claw 
back”) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015».

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 75520/14-08-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2243) 
με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (“claw 
back”) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015».

12. Την υπ’ αριθμ. οικ. Γ5/63587/2015 (ΦΕΚ Β’ 1803) 
απόφαση με τίτλο «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών 
(Claw Back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 
και 2018». όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. Γ5(α) 
οικ. 50389/30-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2254) απόφαση.

13. Το με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.οικ. 58789/27-7-2018 
έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με 
το οποίο η προωθούμενη απόφαση δεν προκαλεί πρό-
σθετη επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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καθότι το περιεχόμενο αυτής αφορά σε μεθοδολογία 
επιμερισμού του ποσού υπέρβασης (Clawback) της φαρ-
μακευτικής δαπάνης του Οργανισμού, το ανώτατο όριο 
της οποίας, όπως αυτό καθορίστηκε με το Μ.Π.Δ.Σ., δεν 
μεταβάλλεται.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

1. Την προσθήκη τελευταίου εδαφίου στην παρ. 4 της 
υπ΄ αριθμ. Γ5/63587/20-08-2015 (Β΄ 1803) υπουργικής 
απόφασης όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: 
«Κατ΄ εξαίρεση για τα γενόσημα κατά τα δύο πρώτα χρό-
νια από την ένταξή τους στο θετικό κατάλογο συντα-
γογραφούμενων σκευασμάτων και για τα εμβόλια που 
έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, 
το ποσό της υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης 
επιμερίζεται στις εταιρείες ή στους ΚΑΚ μόνον με βάση 
τα τελικά μερίδια αγοράς, όπως προσδιορίζεται στο υπό 
α) ανωτέρω στοιχείο».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ Γ5/63587/2015 
(ΦΕΚ Β’ 1803) απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. οικ Α 53409/2551 (2)
    Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημό-

σιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβα-

τηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυ-

τοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται 

υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλε-

κτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδει-

οδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγρ. 8 του άρθρου 12 και την παράγρ. 8 του 

άρθρου 13 του ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων 
μεταφορών και άλλες διατάξεις».

2. Τα άρθρα 82 έως 112 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) «Ρυθμί-
σεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσί-
ων Έργων και άλλες διατάξεις».

3. Τις περιπτώσεις 1 έως 4 της υποπαραγράφου Η.2 της 
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
(Α’ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», 
όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του 
ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της 

Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Κ.Ο.Κ.), όπως κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α' 57) και 
ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», 
όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).

7. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 15732/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινή 
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις εκμί-
σθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με 
οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως 
αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβα-
τηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

10. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 80931/5842/2016 (Β’ 144) κοι-
νή υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των 
εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) 
αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπα-
ραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α' 
222) όπως ισχύει.»

11. Η υπ’ αριθμ. 12971/7.07.2016 (Β’ 2267) κοινή 
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την 
εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) 
από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων.»

12. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 46629/2215/2018/18.06.2018 
(Β’ 2311) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων 
λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου 
του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017 
(Β’ 4587) υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποιητικό 
της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 
(Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας 
οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτο-
κινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβα-
τηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε. Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το 
ν. 4093/2012 (Α’ 222)». 

14. Την υπ’ αριθμ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β’ 127) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυ-
ραγάνη», όπως ισχύει.

15. Την υπ’ αριθμ. οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υπο-
δομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει.

16. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχήματα, με 
τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών 
κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης 
φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική δραστηριότητα 
αυτή της μεταφοράς επιβατών κατά τους όρους της πα-
ραγρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4530/2018 και έχει λάβει 
την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν:
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α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου 
ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η 
ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του 
οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm 
όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτ-
λος (αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής 
γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

2. Τα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχήματα που 
εκμισθώνονται με οδηγό, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
υποπαρ. Η.2. της παραγρ. Η του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012 (Α’ 222), του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 
(Α’ 5) και των κατ’ εξουσιοδότησή τους κανονιστικών 
πράξεων, με τα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες μετα-
φοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής 
διαμεσολάβησης φορέα που ασκεί ως κύρια οικονομική 
δραστηριότητα αυτή της μεταφοράς επιβατών, εφόσον 
ασκεί αποφασιστική επιρροή επί των όρων παροχής της 
υπηρεσίας από τους οδηγούς κατά τους όρους της πα-
ραγρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4530/2018, και έχει λάβει 
την άδεια της παραγρ. 2 του ίδιου αυτού άρθρου, φέρουν:

α. επικολλημένο στην άνω δεξιά γωνία του οπίσθιου 
ανεμοθώρακα, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται η 
ορατότητα του οδηγού, και στις δύο οπίσθιες θύρες του 
οχήματος διακριτικό σήμα διαστάσεων 12 cm X 20 cm 
όπου θα αναγράφεται η επωνυμία ή και ο διακριτικός τίτ-
λος (αν υπάρχει) του φορέα διαμεσολάβησης με ορθής 
γραφής κεφαλαία γράμματα χρώματος μπλε.

β. τα διακριτικά γνωρίσματα και τα λοιπά αποδεικτικά 
στοιχεία της κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών 
και Μεταφορών και Τουρισμού της παρ. 1 του άρθρου 
105 του ν. 4199/2013 (Α’ 216).

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει εντός δε-
καπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Αυγούστου 2018

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ι

Αριθμ. 1230 (3)
    Απαγόρευση θήρας, ορισμένου χρόνου, λόγω 

πυρκαγιάς, στις θέσεις «Λαγομάνδρα, Άγ. Γε-

ώργιος, Τριάδες, Ούλμπερι, Σαλαμίδι, Μαυρινό-

ρα, Μετόχι Ρη, Αγ. Παρασκευή Καλάμου, Ζεστά-

νι, Πύραυλοι, Χιλιοπόταμος Καλάμου, Αρακέκιε, 

Προφήτης Ηλίας, Σκιτίθι, Κοτσόφι, Καλπατσάκι, 

Γήπεδο Πολυδενδρίου, Κουμπουκούκι κ.λπ.», Δη-

μοτικών Κοινοτήτων Καλάμου, Καπανδριτίου και 

Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού και Δημοτι-

κής Κοινότητας Βαρνάβα του Δήμου Μαραθώ-

να Ν. Αττικής.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/69 

(Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/69), όπως αυτές συμπληρώθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεως τινών 
του ν.δ. 86/1969 ’’περί Δασικού Κωδικός’’».

2. Τις περί θήρας εν γένει διατάξεις του ν.δ. 86/1969 
«περί Δασικού Κωδικός» (άρθρα 251, 252, 254, 256, 258, 
259 και 261) (Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/1969), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 
11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8) (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄/1975), 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 2637/1998 (άρθρα 57, 58 
και 59).

3. Τις διατάξεις της αριθ. 414985/29.11.1985 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/1985) 
του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλ. 
Υπ. Γεωργίας «περί μέτρων διαχείρισης της άγρι-
ας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει με τις αριθ. 366599/16.12.1996 (Φ.Ε.Κ.1188/
Β΄/1996), 294283/23.12.1997 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/1998) και 
87578/703/06.03.2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/2007), οι οποίες 
εκδόθηκαν κατ' επιταγήν της αριθ. 79/409/02.04.1979/
ΕΟΚ οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ’’περί διατηρήσε-
ως των άγριων πτηνών’’ κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Εθν. Οικονομίας και Γεωργίας». 

4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται 
από τον Υπουργό Γεωργίας και τις περιφερειακές αρχές 
ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου 
Γεωργίας». 

5. Την αριθ. 85352/3697/19.07.1993 εγκύκλιο της 
Δ/νσης Αισθητικών Δασών - Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.

6. Την αριθ. 78006/2538/01.07.1994 εγκύκλιο της ιδίας 
ως άνω Δ/νσης.

7. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δημο-
σιονομική δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού (σχετ. Άρθρο 90 π.δ/τος 63/2005).

8. Τα άρθρα 6 και 280 του ν. 3852/04.06.2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/
Α΄/07.06.2010).

9. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/A΄/13.07.2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα 
Διαύγεια - και άλλες διατάξεις».

10. Την αριθ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/01.09.2010 
(Φ.Ε.Κ. 1495/Β΄/2010) κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπ. Οικονομικών - Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «περί 
καθορισμού μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπανίδας κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθ. Η.Π. 8353/276/ε103/23.02.2012 
απόφαση (Φ.Ε.Κ. 415/Β΄/2012).

11. Τις διατάξεις του π.δ. 135/23.12.2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/A΄/
27-12-2010).

12. Το άρθρο 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) 
και την αριθ. 15869/15.05.2017 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διο-
ρίσθηκε στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής  (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26.5.2017).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ50556 Τεύχος Β’ 4065/17.09.2018

13. Την αριθ. 14766/16.11.2017 απόφαση κήρυξης 
αναδασωτέας έκτασης, του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Αττικής (Φ.Ε.Κ. 423/Δ΄/2017).

14. Την αριθ. 746/26.02.2018 πρόταση του Δασαρχεί-
ου Καπανδριτίου, με την οποία προτείνεται η εν θέματι 
απαγόρευση, λόγω πυρκαγιάς, αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση θήρας, όλων των θηραμάτων για 
πέντε (5) έτη μέχρι και την 31.08.2023 στις θέσεις «Λα-
γομάνδρα, Αγ. Γεώργιος, Τριάδες, Ούλμπερι, Σαλαμίδι, 
Μαυρινώρα, Μετόχι Ρή, Αγ. Παρασκευή Καλάμου - Βαρ-
νάβα, Ζεστάνι, Πύραυλοι, Χιλιοπόταμος Καλάμου, Αρα-
κέκιε, Προφήτης Ηλίας, Σκιτίθι, Κοτσόφι, Καλπατσάκι, 
Γήπεδο Πολυδενδρίου, Κουμπουκούκι κ.λπ.», Δημοτικών 
Κοινοτήτων Καλάμου, Καπανδριτίου και Πολυδενδρίου, 
του Δήμου Ωρωπού και Δημοτικής Κοινότητας Βαρνάβα 
του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, εντός του περιγράμμα-
τος που περικλείει την έκταση, όπου έλαβε χώρα η πυρ-
καγιά που έγινε στις 13 Αυγούστου του 2017 εμβαδού 
«30.573,586 στρ.» (τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων εβδο-
μήντα τριών στρεμμάτων και πεντακοσίων ογδόντα έξι 
χιλιοστών του στρέμματος) όπως αυτή αποτυπώνεται με 
κόκκινη γραμμή στο προσαρτημένο απόσπασμα ορθο-
φωτοχάρτη κλίμακας 1:30.000 και οριοθετείται ως εξής:

ΒΟΡΕΙΑ: Από δρόμο Βορείων Ανέμων προς εκκλησία 
Αγίου Γεωργίου και στην συνέχεια προς κορυφή Μαλεζί -
πρώην Σκουπιδότοπος Καλάμου - Δρόμος προς Χιλιο-
πόταμο Καλάμου - Περιφερειακός δρόμος Αγκώνας -

Επαρχιακή οδός Καλάμου - Αγίων Αποστόλων - Οδός 
Βλαστού.

ΝΟΤΙΑ: Από διασταύρωση επαρχιακής οδού Καπανδρι-
τίου - Καλάμου προς Μετόχι Ρη (Άγιοι Ανάργυροι) και εν 
συνεχεία με δρόμο προς Βαρνάβα - Διασταύρωση από 
Πυραύλους προς χωρίο Βαρνάβα.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με ασφαλτόδρομο από χωρίο Βαρνάβα -
Παραλία Βαρνάβα.

ΔΥΤΙΚΑ: Δρόμος Κακόσι Καλάμου προς Αγία Σοφία -
Επαρχιακός δρόμος Μαρκοπούλου Καλάμου - χωρίο 
Καλάμου - Επαρχιακός δρόμος Καλάμου Καπανδριτί-
ου - Δρόμος προς Τριάδες - από δρόμο Τριάδες προς 
Ανάληψη - Επαρχιακός δρόμος Καπανδριτίου Καλάμου -
Όρια αντιπυρικής ζώνης προς ρέμα Σαλαμίδι και από 
εκεί Ράχη Μαυρηνώρας - Δρόμος Μαυρηνώρας - χωρίο 
Πολυδενδρίου - Διασταύρωση Σκουπιδότοπος Καπαν-
δριτίου και στην συνέχεια με διασταύρωση επαρχιακού 
δρόμου Καλάμου - Καπανδριτίου.

Με την παρούσα απόφαση, δεν θίγεται οποιοδήποτε 
άλλη γενική απαγόρευση θήρας στην περιοχή καθ' όλη 
τη διάρκεια ισχύος της, καθώς και οι γενικότερες δια-
τάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που έχουν 
εφαρμογή εντός της ανωτέρω περιγραφόμενης εκτά-
σεως.

Το Δασαρχείο Καπανδριτίου παρακαλείται για την έκ-
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
θήρας και δημοσίευσή της κατά τα γνωστά.
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Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2018 - 2019 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αγία Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ    
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*02040651709180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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