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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 86093/46419 (1)

 Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας 
υπηρεσιών του Δήμου Περιστερίου.

  Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Απο−

κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής» (ΦΕΚ 228/Α/27−12−2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 του Ν. 3584/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α/28−06−2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 
93/Α΄/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουρ−
γείου Εσωτερικών», σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του 
Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης − Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε−
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αριθμ. 4/06−02−2015 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α΄/06−02−2015) περί αποδοχής πα−
ραιτήσεως του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Αττικής.

6. Την υπ’ αριθμ. 290/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Περιστερίου «περί καθιέρωσης 
διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δή−
μου», αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε: 1) τη λειτουργία σε 24ωρη βάση όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας καθώς και Κυριακές και εξαι−
ρέσιμες για το Προσωπικό ασφαλείας των δημοτικών 
κτιρίων, λόγω κάλυψης των αυξημένων αναγκών σχετικά 
με τη φύλαξη των κτιρίων του Δήμου.

Καθιερώνουμε: 2) τη λειτουργία σε 12ωρη βάση επί 
πενθημέρου (Δευτέρα έως Παρασκευή) με δυνατότητα 
διακεκομμένου ωραρίου σε βάρδιες για την Υπηρεσία 
του Δημοτικού Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Οικονομι−
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Δήμου Ηλιούπολης οικονομικού έτους 2015 σε βάρος 
των Κ.Α. 15.6021.0001 και 15.6052.0001, ανάλογη δε δα−
πάνη ύψους περίπου 12.620,00 € θα προβλεφθεί στους 
αντίστοιχους ΚΑ των προϋπολογισμών των επόμενων 
οικονομικών ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
F

    Αριθμ. 7146/219892
Αριθμ. Διακ. 28 (7)
Πενταετής απαγόρευση θήρας σε τρεις ταμιευτήρες 

νερού στο Καλαμάκι, στα Νάματα και στον Πλατύ−
καμπο, περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.  

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 

(ΦΕΚ 205/27−9−1975) περί Δασικού Κωδικός, που προ−
στέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού 
Κωδικός» (ΦΕΚ τ. Α΄/18−1−1969) καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 257 § 2 του ιδίου Ν.δ.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 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 πτηνοπαγίδας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι και IV του 
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α/87).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994) 
Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «συμπλήρωση δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 153/16−9−1994).

7. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/20−6−1985) που προστέθηκε 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10−9−1992).

8. To N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010).

9. Το Π.δ. 138 (ΦΕΚ 231/Α/27−12−2012) με το οποίο συ−
στήθηκε ο Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας−Στερεάς Ελλάδας.

10. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ. Β΄/ 
19−4−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέας Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας 
με την οποία εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των 
Δασαρχείων να υπογράφουν με εντολή του.

11. Την υπ’ αριθμ. 4653/83244/1−7−2010 (ΦΕΚ 857/Β/18−6−
2010) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλί−
ας για πενταετή απαγόρευση σους τέσσερις ταμιευτήρες 

νερού περιοχής του Δασαρχείου Λάρισας (Καλαμακίου, 
Ναμάτων−μικρός και μεγάλος, Πλατυκάμπου).

12. Την ανάγκη προστασίας των υδρόβιων θηραμάτων 
και την εξασφάλιση ασφαλών τόπων ενδιαίτησης και 
αναπαραγωγής τους.

13. Την από 27−11−2015 εισήγηση του Προϊσταμένου 
Θήρας του Δασαρχείου Λάρισας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων επί μια 
πενταετία, ήτοι από τη δημοσίευση της παρούσας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 27−11−2020 στους 
κάτωθι ταμιευτήρες νερού που κατασκευάστηκαν για 
αρδευτικούς σκοπούς ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και 
ως πολύτιμοι υγροβιότοποι:

1. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο 
ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού πε−
ριοχής Καλαμακίου, έκτασης 2208,57 στρ. που βρίσκεται 
στο 3ο km της Βόρειας πλευράς του επαρχιακού δρόμου 
Αχίλλειου − Καλαμακίου καθώς και στην γύρω περιοχή 
μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.

2. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο 
ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού πε−
ριοχής Ναμάτων, έκτασης 1034,01 στρ. που βρίσκεται 
850μ Βορειανατολικά του χωριού Νάματα καθώς και 
στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού.

3. Στην υδάτινη επιφάνεια νερού και στο χωμάτινο 
ανάχωμα που την περιβάλει, του ταμιευτήρα νερού πε−
ριοχής Πλατυκάμπου, έκτασης 311 στρ. που βρίσκεται 
1500 μ Βορειανατολικά του χωριού Πλατύκαμπος καθώς 
και στην γύρω περιοχή μέχρι 200 μ περιμετρικά αυτού

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

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ομοσπονδια−
κής θηροφυλακής και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 27 Νοεμβρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Λάρισας
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ

F
Aριθμ. 31332 (8)  
     Τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΝΠΔΔ −ΕΥ−

νεστία−Δήμου Νέστου που εγκρίθηκε με την αριθ. 
40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Νέστου (ΦΕΚ 751/Β΄/2011) και τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 215/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 2878/Β΄/2012).

  Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 225 και 280 του 

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) με τις οποίες συνίσταται ως 
ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους, 
η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας−Θράκης.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 28 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Κα−
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ταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ−
βέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των αρθ. 149, 234−240 του Ν. 3463/2006 
(ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοι−
νοτήτων», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 
98/Α΄/26−4−2013) «Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων 
θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημό−
σιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επι−
κρατείας» και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες 
«Αποφάσεις που αφορούν στη σύσταση, τροποποίηση, 
συγχώνευση, λύση ή κατάργηση δημοτικών κοινωφελών 
επιχειρήσεων και δημοτικών νομικών προσώπων δημο−
σίου δικαίου λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 226 
− 270 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006). 
Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίνονται 
με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του άρθ. 24 του Π.δ. 142/2010 «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης» (ΦΕΚ 235/Α΄/27−12−2010), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθ. 79 του Ν. 4182/2013, (ΦΕΚ 185/Α/10−9−2013).

6. Τις αριθ. 5370/εγκ.15/2−2−2011 «΄Ελεγχος νομιμότη−
τας πράξεων Ο.Τ.Α.» και αριθ. 74895/εγκ. 60/30−12−2010 
«΄Ελεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α.», εγκυκλίους του 
Υπ. Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης.

7. Την υπ’ αριθμ. 21445/11−8−2015 απόφασή μας (ΦΕΚ 
2111/Β΄/2015) «Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης Περιβάλλοντος − Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου 
(ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.) με τον διακριτικό τίτλο −ΦΩΤΟΔΡΟ−
ΜΗ−». 

8. Το υπ’ αριθμ. 19528/4−11−2015 έγγραφο του Δήμου 
Νέστου με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η αριθ. 312/2015 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέστου. 

9. Την αριθ. Πράξη 4 της 6−2−2015 του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/6−2−2015) «Αποδοχή παραιτήσεων 
των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοι−
κήσεων της Χώρας» και του άρθ. 56 του Ν. 4257/2014, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την συστατική πράξη του ΝΠΔΔ −ΕΥ−
νεστία− Δήμου Νέστου που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 
40/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέ−
στου (ΦΕΚ 751/Β΄/2011) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 
215/2012 όμοια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 2878/Β΄/2012), ως εξής:

2. ΣΚΟΠΟΙ
− Περιβάλλοντος, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως 

(άρθ. 75 παρ. 1 περίπτ. β΄ του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει):
1. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−

στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
και ευρωπαϊκών πολιτικών.

2. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, 
η προστασία του εδάφους και των εσωτερικών υδάτων 
από την αλιεία (λιμνοθάλασσες, λίμνες, ιχθυοτροφεία, 
ποταμοί) και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην Πε−
ριφέρειά τους.

3. Η ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

4. Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων.
5. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική 

υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για 
την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που 
έχουν δασικό χαρακτήρα.

6. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Καθαρές 
Ακτές − Καθαρές θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση προγράμματος προ−
στασίας αγρίων ζώων.

8.Η λειτουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της ρύ−
πανσης του Δήμου.

9. Η διαχείριση μιας ιαματικής πηγής της περιοχής.
− Πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως (άρθ. 

75 παρ. 1 περίπτ. στ΄ του Ν. 3463/06, όπως ισχύει):
1. Η λειτουργία βιβλιοθήκης.
2. Η λειτουργία πολιτιστικού και πνευματικού κέντρου.
3. Η λειτουργία μουσείου
4. Η λειτουργία πινακοθήκης
5. Η λειτουργία κινηματογράφου και θεάτρου
6. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων 

και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων
7. Η λειτουργία φιλαρμονικής − ωδείου
− Αθλητισμού, στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (άρθ. 

75 παρ. 1 περίπτ. στ΄ του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει):
1. Η λειτουργία αθλητικού κέντρου
2. Η λειτουργία γυμναστηρίου
3. Η λειτουργία αθλητικών εκδηλώσεων
4. Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
5. Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δα−

πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέστου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 40/2011 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 751/Β΄/2011) 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 215/2012 όμοια από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου (ΦΕΚ 
2878/Β΄/2012).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 12312
Αριθ. Δ.Α.Δ.: 38 (9)

Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης 
στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παράγραφος 3 του 

Ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/Α/18−1−1969).
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 κοινή υπουργική 

απόφαση (ΦΕΚ 757/Β/18−12−1985) «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπαγίδας» όπως τροποποιήθηκε με 
την 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
581/Β/23−4−2007).
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3. Το Π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Α.Δ. Μ−Θ.».

4. Την υπ’ αριθμ. 99386/06−11−2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων − Υπογραφή 
με εντολή Γ.Γ.ΑΠ.Δ.Μ−Θ.» (ΦΕΚ 3105/Β΄/18−11−2014).

5. Την υπ’ αριθμ. 127568/2533/07−08−2015 (Φ.Ε.Κ. 1670/
Β΄/10−08−2015) απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περί ρυθμίσεων 
θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2015−2016» και την 
υπ’ αριθμ. 7688/14−8−2015 (ΑΔΑ 7Λ07ΟΡ1Υ−44Δ) Δασική 
Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας περιόδου 2015−2016 Δασαρ−
χείου Νάουσας.

6. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ−
χείου Νάουσας επικρατούν κατά την χειμερινή περίοδο 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με−
γάλης διάρκειας και έντασης.

7. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλού−
του της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Νάουσας, 
εξαιτίας των δυσμενών συνθηκών διαβίωσης σε περι−
όδους χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
θηραμάτων στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Νά−

ουσας, όταν και όπου επικρατούν δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και 
έντασης και όπου το έδαφος είναι πλήρως καλυμμένο 
με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της μέχρι το 
τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2015−2016, ήτοι στις 
29−2−2016.

Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στη 
Δασική Υπηρεσία, στην Ελληνική Αστυνομία, στον Κυνη−
γετικό Σύλλογο Νάουσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969, Ν. 996/1971, 
Ν. 177/1975 και της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−85 κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρίθμ. 87578/703/6−3−2007 κοινή υπουργική απόφαση.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Νάουσα, 30 Νοεμβρίου 2015 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος του Δασαρχείου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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