
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Πα-
ράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών 
Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται 
στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’  4486) από-
φαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη 
χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλλη-
λότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) 
και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

2 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας, των ιδιωτών/τρί-
των που μετακινούνται για εκπλήρωση των σκο-
πών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μελών ομάδας 
έργου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμ-
ματος “Med Pearls: Accelerating new sustainable 
tourism initiatives in the Mediterranean  - Επιτά-
χυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού 
στη Μεσόγειο”, για το 2021.

3 Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών και-
ρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται 
στα όρια της Π.Ε. Φθιωτιδας, κατά την τρέχουσα 
κυνηγετική περίοδο 2021-2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α. 1233 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Πα-
ράταση απόσυρσης των μοντέλων Φορολογι-
κών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που 
ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 
(Β’  4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
“Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που 
έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ 
Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 
(Β’ 1338)”» (Β’ 1220). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 «Φο-

ρολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυ-
ξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσω-
μάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, 
(ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου 
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών 
λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 148), όπως αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

β) Του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251).

γ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1220/13.12.2012 απόφασης 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Κωδικοποίηση Συμπλή-
ρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρο-
νικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης 
και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων 
αρχείων στην ΓΓΠΣ» (Β’ 3517).

δ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/8.12.2017 απόφασης 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων (Α.Α.Δ.Ε.) «Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων 
ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την 
ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1314/1998 
(Β’ 1338)» (Β’ 4486).

ε) Της υπό στοιχεία Α. 1068/29.3.2021 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση απόσυρσης των 
μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών 
(Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 
(Β’ 4486) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση 
από τη χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλ-
ληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) 
και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (Β’ 1338)”» (Β’ 1220).

στ) Της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1068/24.3.2015 απόφασης 
της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασίες 
έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων 
άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών 
Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημέ-
νων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ.»(Β’ 497).

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
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ων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’126).

6. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

7. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

8. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΥΟΔΔ 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: υπ’ αρ. 
39/3/30.11.2017 (ΥΟΔΔ 689) του Συμβουλίου Διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294ΕΞ2020/17.01.2020 
(ΥΟΔΔ 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέ-
ωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων».

9. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου και μετά 
την 31.10.2021, για την υποβολή δήλωσης παύσης των 
μοντέλων Φ.Η.Μ. που έπρεπε να αποσυρθούν από τη 
χρήση με βάση τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 
1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
προκειμένου να επιτευχθεί η πληρέστερη δυνατή ενημέ-
ρωση του υποσυστήματος taxis και να καταστεί δυνατή 
η οριστική διαγραφή των εν λόγω μοντέλων Φ.Η.Μ. από 
αυτό, δεδομένων και των μέτρων που λαμβάνονται για 
την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19.

10. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δεν προκαλεί δα-
πάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1068/29.3.2021 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Παράταση 
απόσυρσης των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρο-
νικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που ορίζονται στην υπό 
στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 (Β’ 4486) απόφαση του Διοι-
κητή της Α.Α.Δ.Ε. “Απόσυρση από τη χρήση μοντέλων 
ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την 
ΑΥΟ Σ.1659/104/1988 (Β’ 497) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 
(Β’ 1338)”» (Β΄1220) ως ακολούθως:

Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Την παράταση του χρόνου απόσυρσης των μοντέ-

λων Φ.Η.Μ., που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υπο-
σύστημα taxis και τα οποία κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 
του άρθρου 101 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), έπρεπε να 
αποσυρθούν από τη χρήση με βάση τις διατάξεις της 
υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1196/2017 (Β’ 4486) απόφασης του 

Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., χωρίς την επιβολή κυρώσεων έως 
και τις 31.12.2021.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 252250 (2)
    Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας, των ιδιωτών/τρί-

των που μετακινούνται για εκπλήρωση των σκο-

πών του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως μελών ομάδας 

έργου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμμα-

τος “Med Pearls: Accelerating new sustainable 

tourism initiatives in the Mediterranean - Επιτά-

χυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού 

στη Μεσόγειο”, για το 2021. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/
1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων 
εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 35).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/
2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - επείγοντα 
μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» 
(Α’ 40).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. 
Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές δι-
ατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής 
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερό-
τητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 
Χρηματοδότησης» (Α’ 94).

5. Την υπό στοιχεία οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την 
«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(Α’ 94) ”Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επι-
κράτειας“».

6. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/
2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι-
ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 110).

7. Τις διατάξεις της περ. ββ, της παρ. Α του άρθρου 8 
του π.δ. 142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης» (Α’ 235).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4354/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47).
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9. Την υπ’ αρ. 14138/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, αναφορικά με τον διορισμό του 
Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στη θέση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

10. Το υπ’ αρ. 271582/21-10-2021 διαβιβαστικό αίτημα της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, μαζί με τη συνημμένη σε αυτό αλληλογραφία, σχετικά με την ανάγκη του Δήμου Θεσσαλονίκης για 
συμμετοχή των ιδιωτών/τρίτων, προκειμένου να συμμετάσχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις και συνέδρια, με σκοπό την 
επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού στη Μεσόγειο, για το 2021, όπως ειδικότερα αναγράφεται 
σε αυτό.

11. Το γεγονός ότι το κόστος των μεταβάσεων των Ιδιωτών/τρίτων που θα πραγματοποιηθούν για σκοπούς 
της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης το 2021, δεν θα ξεπεράσει τις εγγεγραμ-
μένες πιστώσεις, οι οποίες έχουν προβλεφθεί ως εξής: στον ΚΑ 61/6474.31.01, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 270610/
21-10-2021 βεβαίωση πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας των ιδιωτών/τρίτων, που 
μετακινούνται για εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα της Διεύθυνσης Πολιτισμού 
και Τουρισμού, ως μελών ομάδας έργου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Med Pearls: Accelerating 
new sustainable tourism initiatives in the Mediterranean - Επιτάχυνση νέων πρωτοβουλιών αειφόρου τουρισμού 
στη Μεσόγειο”, για το 2021, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως εξής:

Ιδιότητα Αριθμός
Ατόμων

Αριθμός Ημερών
Έκαστος

ΠΕ Διαχειριστής Προγράμματος (Senior Project Manager) 1 20

ΠΕ Βοηθός Διαχειριστή Προγράμματος (Junior Project Manager) 1 20

Τρίτοι 6 10

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2021

Ο Συντονιστής
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ι

Αριθμ. 222673 (3)
    Απαγόρευση Θήρας σε περίοδο δυσμενών καιρικών συνθηκών, στην περιοχή που περικλείεται στα όρια 

της Π.Ε. Φθιωτιδας, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2021-2022. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
- Των παρ. 3 (περ. στ) και 5 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (Α’ 7), όπως αντικαταστάθηκαν με 

τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του ν.δ. 86/1969 ”περί δασικού κώδικος“» (Α’ 205).

- Του άρθρου 1 του π.δ. 94/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περι-
φεριακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας» (Α’ 40).

- Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδι-
οίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

- Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄237).
- Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως των παρ. Ι και VΙ του άρθρου 280.
- Του π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος» (Α’ 231).
2. Την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή 

του Υπουργείου Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β’ 757), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 (Β’ 1188), 294283/23-12-1997 (Β’ 68) και 87578/703/06-03-2007 (Β’ 581) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ επιταγή, της υπ’ αρ. 79/409/
02-04-1979/ΕΟΚ Οδηγίας της Ε.Ε. «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών».
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3. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρή-
σεως των άγριων πτηνών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την 
οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄1495), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Η.Π.8353/276/Ε103/23-02-2012 
(Β’ 415) απόφαση.

4. Την υπ’ αρ. 90227/185/14-01-2003 Διαταγή του Υφυ-
πουργού Γεωργίας «περί απαγορεύσεων σε περίοδο δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών».

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71052/2165/26-7-2021 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Ρυθμίσεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2021-
2022» (Β’ 3515).

6. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νικο-
λάου Ντίτορα του Ευαγγέλλου από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας» (ΥΟΔΔ 1094).

7. Την υπό στοιχεία οικ.6985/85797/2017(Β’ 2003) 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί μεταβίβασης δικαι-
ώματος υπογραφής». 

8. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγρι-
ας πανίδας στην Π.Ε. Φθιώτιδας, έναντι των ακραίων 
δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις μεγάλης 
διάρκειας και έντασης, παγετοί, κ.λπ.) που μπορεί να 
εκδηλωθούν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια των 
οποίων μειώνεται σημαντικά η αμυντική ικανότητα των 

θηραμάτων και καθιστούν δύσκολη έως αδύνατη τη δι-
αβίωσή τους εντός των βιοτόπών τους, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε τη θήρα παντός θηράματος στην 
περιοχή αρμοδιότητάς μας (περικλείεται στα όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) κατά τη διάρκεια 
της κυνηγετικής περιόδου 2021-2022, σε περιπτώσεις 
εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων, που έχουν 
κύριο χαρακτηριστικό τη χιονόπτωση μεγάλης διάρκειας 
και έντασης, τον παγετό, τους δυνατούς ανέμους κ.α. και 
καθιστούν τα είδη της άγριας πανίδας ευάλωτα και ανή-
μπορα να αναπτύξουν τις ικανότητες άμυνας και διαφυ-
γής, ως δικαίωμα αρχής στο πλαίσιο άσκησης της θήρας.

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969 και 996/1971, 
του ν. 177/1975, της υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
και της υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 
όμοιας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας,των Κυνηγετικών Συλλόγων, των Ομοσπονδιακών 
Φυλάκων θήρας, Μελών Κυνηγετικών Οργανώσεων και 
σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι το τέλος της κυνη-
γετικής περιόδου 2021-2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 25 Οκτωβρίου 2021

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Φθιώτιδας

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02050222910210004*


		2021-10-30T01:02:40+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




