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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 218/2012 (1)
Μεταφορά στην εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων 
του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 
(ΦΕΚ Α΄ 152). 

 Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

Α ποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας, Τουρισμού, Ναυτιλίας κατά τη συνε−
δρίασή της την 13.08.2012 με θέμα την μεταφορά στην 
εταιρεία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου» περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά 
τις διατάξεις του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α΄ 152).

Αφού έλαβε υπόψη
1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίη−

ση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 212), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του 
Ν. 3965/2011 «Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού 
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων 
και Οργανισμών, σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 113) και 
συμπληρώθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του 
Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθε−
σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015» 
(ΦΕΚ Α΄ 152) και την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του 
Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄ 180).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3871/2010 «Δη−
μοσιονομική διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α΄ 141).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της δια−
φάνειας με υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 
(ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2 
α΄ του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με 
το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(ΦΕΚ Α΄ 98) και το γεγονός ότι δεν προκύπτει δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παραγράφους 4 και 
5 του Ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Με−
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012−2015» (ΦΕΚ Α΄ 152), όπως συμπληρώθηκαν με την 
παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 «Επείγου−
σες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσο−
πρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−
2015» (ΦΕΚ Α΄14).

6. Τις διατάξεις του Ν. 4046/2012 «Έγκριση των Σχεδί−
ων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
(ΦΕΚ Α΄28)

Μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, απο−
φασίζει:

Μεταβιβάζεται και περιέρχεται χωρίς αντάλλαγμα στην 
Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (Ταμείο) το 
δικαίωμα παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων 
παραχώρησης, κάθε δικαιώματος χρήσης, διοίκησης, 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακι−
νήτων εντός της χερσαίας ή/και της θαλάσσιας ζώνης 
των παρακάτω λιμένων και τουριστικών λιμένων που 
σχετίζονται με την λειτουργία τους και γενικώς κάθε 
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είδους περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων, κεκτημένων 
οικονομικών συμφερόντων, άυλων δικαιωμάτων και δι−
καιωμάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης 
υποδομών τους, που ανήκουν στο Δημόσιο, στην «Εται−
ρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (πρώην «Ελληνικά Του−
ριστικά Ακίνητα Α.Ε.») και σε ΝΠΔΔ, όπως ιδίως στους 
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λιμενικά Ταμεία 
και Δημοτικά ή Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Μέχρι τη 
σύναψη των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης από 
το Ταμείο, τα δικαιώματα χρήσης, διοίκησης, συνήθους 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης των παρακάτω λιμένων 
και τουριστικών λιμένων συνεχίζουν να ασκούνται από 
τους φορείς που τα ασκούν, εξαιρουμένης της δυνατό−
τητας παραχώρησής τους σε τρίτους.

1. Τουριστικός λιμένας Ζακύνθου, όπως αυτός χωρο−
θετήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 5 περίπτωση ιε΄ του 
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με το 
Παράρτημα 2 του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το 
συνημμένο σε αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

2. Τουριστικός λιμένας Κατακόλου, όπως χωροθετήθη−
κε με την απόφαση Τ/1075 από 14/3/1997 του Υπουργού 
Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄− 215/ 1997) περί χωροθέτησης του−
ριστικού λιμένα Κατακόλου Ν. Ηλείας με το συνημμένο 
σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα.

3. Λιμένας Κατακόλου, όπως αυτός προκύπτει από 
τον καθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα με την υπ’ 
αριθμ. 171887/1953 απόφαση του Υπουργού Δημοσίων 
Έργων (ΦΕΚ Β΄ − 158/1953), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 16014/1954 απόφαση του ανωτέρω Υπουργού 
(ΦΕΚ Β΄− 105/1954).

4. Εμπορικός Τουριστικός Λιμένας Τούρλου/ «Νέος 
Λιμένας Μυκόνου», όπως αυτός χωροθετήθηκε με το 
άρθρο 30 παρ. 5 περίπτωση ιε΄ του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 
Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με το Παράρτημα 2 του 
άρθρου 41 του νόμου αυτού και το συνημμένο σε αυτό 
και δημοσιευμένο διάγραμμα.

5. Τουριστικός λιμένας Χίου, όπως αυτός χωροθετήθη−
κε με το άρθρο 30 παρ. 5 περίπτωση δ’ του Ν. 2160/1993 
(ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με το Παράρτημα 2 
του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το συνημμένο σε 
αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

6. Τουριστικός λιμένας Πύλου Μεσσηνίας, όπως αυτός 
χωροθετήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 5 περίπτωση ζ’ του 
Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με το 
Παράρτημα 2 του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το 
συνημμένο σε αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

7. Τουριστικός λιμένας (ζώνη αγκυροβολίου) Νέας 
Επιδαύρου Ν. Αργολίδας, όπως αυτός χωροθετήθηκε 
από την υπ’ αριθμ. 6562 από 31−05−2005 απόφαση του 
Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ − 779/2005) 
περί χωροθέτησης τουριστικού αγκυροβολίου στη Βό−
ρεια πλευρά του λιμένα της Νέας Επιδαύρου, Ν. Αρ−
γολίδας με το συνημμένο σε αυτήν, δημοσιευμένο δι−
άγραμμα.

8. Τουριστικοί Λιμένες (Μαρίνες) Γλυφάδας όπως αυ−
τές καθορίστηκαν και εμφαίνονται στο από 1 Μαρτίου 
2004 π.δ. περί καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων 
γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή 
ζώνη της Αττικής από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την 
Αγία Μαρίνα Κρωπίας (ζώνη 6γ), ΦΕΚ Δ 254/2004 και στο 
συνημμένο σε αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

9. Τουριστικός λιμένας Πόρου (καταφύγιο τουριστικών 
σκαφών), όπως αυτός χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. 

6566 από 31−05−2005 απόφαση του Υφυπουργού Του−
ριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄ − 779/2005) στην Δυτική 
Παραλιακή Ζώνη του Πόρου και το συνημμένο σε αυτήν 
και δημοσιευμένο διάγραμμα.

10. Λιμένας Πόρου, όπως αυτός χωροθετήθηκε και 
προκύπτει από την από 22 Φεβρουαρίου 2008 απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 
93ΑΑΠ/ 2008) περί επανακαθορισμού των ορίων της 
χερσαίας ζώνης λιμένος Πόρου, δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ. 
Πόρου με το συνημμένο σε αυτήν και δημοσιευμένο 
διάγραμμα.

11. Τουριστικός λιμένας στη Σκιάθο, όπως αυτός χωρο−
θετήθηκε με την υπ’ αριθμ. Τ/3948 από 26−10−1999 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ΄ − 799/1999) και 
το συνημμένο σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα.

12. Τουριστικός λιμένας (καταφύγιο τουριστικών σκα−
φών) στη Λιναριά Σκύρου, όπως αυτός χωροθετήθηκε 
με την υπ’ αριθμ. 9915 από 10/8/2005 απόφαση του Υφυ−
πουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ΄ − 921/2005).

13. Τουριστικός λιμένας Αγίου Νικολάου Κρήτης, όπως 
αυτός χωροθετήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 5 περίπτωση 
ιγ’ του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με 
το Παράρτημα 2 του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το 
συνημμένο σε αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

14. Τουριστικός λιμένας στην Ιτέα Φωκίδος, όπως αυτός 
χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθμ. Τ/712 από 16/2/2000 από−
φαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Δ΄ − 100/2000) και 
το συνημμένο σε αυτήν και δημοσιευμένο διάγραμμα.

15. Τουριστικός λιμένας Αρετσού Καλαμαριάς, όπως 
αυτός χωροθετήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 5 περίπτωση 
α΄ του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με 
το Παράρτημα ΙΙ του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το 
συνημμένο σε αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

16. Τουριστικός λιμένας Κω, όπως αυτός χωροθετή−
θηκε με το άρθρο 30, παρ. 5, περ. ι΄ του Ν. 2160/1993 
(ΦΕΚ Α΄ − 118/1993) σε συνδυασμό με το Παράρτημα ΙΙ 
του άρθρου 41 του νόμου αυτού και το συνημμένο σε 
αυτό και δημοσιευμένο διάγραμμα.

17. Τουριστικός λιμένας (μαρίνα) Αλίμου, όπως αυτός 
καθορίστηκε και προκύπτει από το από 6 Νοεμβρίου 
1990 π.δ. περί έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου 
στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αλίμου για τον 
καθορισμό χώρων και όρων και περιορισμών δόμησης 
αυτών προς εξυπηρέτηση της μαρίνας του ΕΟΤ (ΦΕΚ 
655/1990) και από το από 1 Μαρτίου 2004 π.δ. περί κα−
θορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και 
περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη της Αττικής 
από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας 
(ζώνη 6β, 4α, 7 και 5ε) − ΦΕΚ 254/2004 − με τα συνημμένα 
σε αυτά και δημοσιευμένα διαγράμματα.

18. Λιμένας Ύδρας, όπως αυτός προκύπτει από τον 
καθορισμό ορίων χερσαίας ζώνης με την υπ’ αριθμ. Τ.Υ. 
1235 οικ. από 30−03−1993 απόφαση του Νομάρχη Πειραιά 
(ΦΕΚ Δ΄ − 390/22−04−1993) και το συνημμένο σε αυτήν 
και δημοσιευμένο διάγραμμα.

19. Λιμένας Ρεθύμνου, όπως αυτός προκύπτει από 
την από 3−6−1955 απόφαση του Υπουργού Συγκοινω−
νιών και Δημοσίων Έργων περί καθορισμού χερσαίας 
ζώνης λιμένος Ρεθύμνου (ΦΕΚ 128/Β΄/1955), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε από την από 13−8−1968 απόφαση του 
Νομάρχη Ρεθύμνης περί εγκρίσεως χερσαίας ζώνης 
λιμένος Ρεθύμνης (ΦΕΚ 509/Β΄/1968).
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20. Τουριστικός λιμένας Μανδρακίου Ρόδου, όπως 
αυτός προκύπτει από τα γεωγραφικά όρια χερσαίας 
και θαλάσσιας ζώνης που μνημονεύονται στον Ειδικό 
Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικού Λιμένα Μανδρακίου 
Ρόδου (ΦΕΚ Β΄, 989/2006).

21. Λιμένας Ρόδου (Ακαντιά), όπως αυτός προκύπτει 
από τον καθορισμό χερσαίας ζώνης λιμένα πόλεως Ρό−
δου με την υπ΄ αριθμ. Γ. 51807 από 31.12.1955 απόφαση 
του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημόσιων Έργων (ΦΕΚ 
Β΄ − 13/1956) καθώς και από την υπ’ αριθμ. 11/06−04−2011 
απόφαση της 48ης συνεδρίασης ΕΣΑΛ με θέμα «Γενικό 
Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) και Προμελέτη Πε−
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων του Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου 
(για το έργο “Μελέτη επιβατικού σταθμού και λοιπών 
χερσαίων έργων βελτίωσης της λειτουργίας του λιμένα 
Ακαντιάς Ρόδου”)» με το συνημμένο σε αυτήν διάγραμμα 
που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ΑΑΠ 152/2012.

22. Λιμένας Σούδας, όπως αυτός προκύπτει από τον 
καθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα με την υπ’ αριθμ. 
24988 από 23/7/1968 απόφαση του Νομάρχη Χανίων 
(ΦΕΚ Β΄ − 430/1968).

23. Τουριστικός Λιμένας Αργοστολίου, όπως χωροθε−
τήθηκε με την προ του Ν. 2160/1993 διαδικασία και συ−
μπληρώθηκε και εγκρίθηκαν οι προσχώσεις, οι χρήσεις 
γης και οι όροι και περιορισμοί δόμησης αυτού με την 
Τ/551/11−2−1999 απόφαση της Υπουργού Ανάπτυξης, με 
το συνημμένο σε αυτήν διάγραμμα που δημοσιεύεται 
στο ΦΕΚ 103Β/1999.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 13 Αυγούστου 2012

Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής
Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων
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F  
 Αριθ. 173811/2186 (2)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγίου, για το 

κυνηγετικό έτος 2012 – 2013. 

 ΟI ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.δ. 86/1969 «περί 

δασικού κώδικος», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
12 του ν.δ. 996/1971 «περί αντικαταστάσεως και συμπλη−
ρώσεως δ/ξων ...κ.λπ.» (ΦΕΚ 192/Α΄) και τροποποιήθηκε 
με την παρ.1 του άρθρου 19 του Ν. 3170/2003 «περί ζώων 
συντροφιάς... κλπ.» (ΦΕΚ 91/Α΄).

2. Τις διατάξεις της συνθήκης της Ρώμης 1957 και της 
συνθήκης του Άμστερνταμ 1977.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «περί προστασίας των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, ρύθ−
μισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α΄).

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

5. Tις διατάξεις της παρ. 1β του άρθρου 6 του 
π.δ. 189/2009 «περί καθορισμού και ανακατανομής αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 214/Α΄).

6. Τη με αριθμ.2311/2010 κοινή υπουργική απόφαση 
«περί συγκρότησης ενιαίου διοικητικού τομέα με τίτλο 
Ειδική Γραμματεία Δασών» (ΦΕΚ 855/Β΄).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄) «περί 
διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».

8. Τις διατάξεις της αριθμ.Υ46/2012 (ΦΕΚ 2101/Β΄) από−
φασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού αρμοδιο−
τήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρου Καλαφάτη».

9. Tις διατάξεις της αριθμ. Υ48/2012 (ΦΕΚ 2105/Β΄/9−7−
2012) απόφασης του Πρωθυπουργού «περί καθορισμού 
αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
Χρήστου Σταϊκούρα».

10. Το με αριθμ. 170798/12−7−2012 Ενημερωτικό Σημεί−
ωμα της Διεύθυνσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και 
Θήρας.

11. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγίου για 
το κυνηγετικό έτος 2012 – 2013 ως εξής:

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

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού: 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού: 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού: 60 ευρώ
2. Για τους υπηκόους Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών 
που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους δι−
πλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφο−
διάζονται με άδεια κυνηγίου απευθείας από τις Δασικές 
Αρχές, αυτοί καταβάλλουν υπέρ του «Πράσινου Ταμείου−
Ειδικός Φορέας Δασών» (λογ. 26671/8 και κωδ.3321) τα 
ανωτέρω τέλη με προσαύξηση κατά ποσοστό ενενήντα 
τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδρομής 
των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε 
με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής σε εφαρμογή της παρ. 3 του 
άρθρ. 19 του Ν. 3170/2003(ΦΕΚ 191/Α΄).

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

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

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο στις 

ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιο−
χές.



38408 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

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

α) Μέχρι 15 ημέρες: 60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες: 120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο: 150,00 

ευρώ
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαι−

τείται και ειδική άδεια κυνηγίου, σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141/Α΄) σε 
συνδυασμό με εκείνες του π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119/Α΄) και 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιο−
χές, η γενική άδεια κυνηγίου εκδίδεται από την τοπική 
δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περί−
οδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Αυγούστου 2012

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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