
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, 

σε περιοχές της Νήσου Λήμνου.

2 Εξυπηρέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιτροπή 
Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσε-
ων» από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών.

3 Εξυπηρέτηση της Επιτροπής Διερεύνησης Σιδη-
ροδρομικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Ε.ΔΙ.
ΣΑ.Σ), από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών.

4 Καθιέρωση κατ’ εξαίρεση από την εφαρμογή της 
πενθήμερης εργασίας - λειτουργίας τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες του Σπηλαίου Περάμα-
τος Ιωαννίνων (Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Ιωαννιτών), για το 
έτος 2017.

5 Καθιέρωση 24ωρης καθημερινής λειτουργίας κα-
θώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας 
Ηπείρου της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 
2017.

6 Αύξηση ωραρίου εργασίας εργαζόμενης στο 
Δήμο Φαρσάλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.,

7 ’Eγκρίση Υπερωριών 1ου Εξαμήνου 2017 Επιμε-
λητηρίου Θεσπρωτίας.

8 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης πρακτι-
κογράφου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ-
ΣΑΡΙΑΝΗΣ «Λ. ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ» Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Οικ. 
έτους 2017.

9 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας της υπαλλή-
λου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ύδρας. 

10 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας του Προϊστα-
μένου της Οικονομικής Υπηρεσίας και Δημοτικό 
Ταμία κλάδου ΤΕ Λογιστών του Δήμου ΄Υδρας για 
την Ταμειακή εξυπηρέτηση του Δημοτικού Λιμε-
νικού Ταμείου Ύδρας ».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
11  Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 124499 από-

φαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – 
Δυτικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2933/ τ.Β΄/14.09.2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 147981/3403 (1)
 Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυ-
σμού, σε περιοχές της Νήσου Λήμνου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969.
2. Τις ετήσιες ρυθμίσεις κυνηγίου.
3. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτο-

νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/2005).

5.Τις δ/ξεις της παρ. 1β του αρθρ. 6 του π.δ. 189/2009 
«περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 214 Α').

6. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση- Μετονο-
μασία Υπουργείων. Μεταφορά της Γεν. Γραμματείας Βι-
ομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

7. Την αριθμ. Υ6/27-1-2015 (204 Β΄) απόφαση Πρωθυ-
πουργού περί «καθορισμού τάξης Υπουργείων».

8. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 157 Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

10. Την υπ' αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β').

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Την με αριθ. Υ173/2016 «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 3610/Β').

12. Το π.δ. 100/2014 (Α΄ 167) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

13. Το αριθμ. 70430/5-10-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Ν. Λέσβου.

14. Το γεγονός ότι, επί σειρά ετών, από το 1996 μέχρι σήμε-
ρα, σε περιοχές της νήσου Λήμνου υπερπληθυσμός του είδους 
Oryctolagus  cuniculus (αγριοκούνελο) προκαλεί αποδεδειγ-
μένα εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες, με συ-
νέπεια να διαταράσσεται η οικονομική και κοινωνική ζωή της 
νήσου και να δίνονται μεγάλες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

15. Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα που 
λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγριοκούνε-
λου εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές στην αγρο-
τική παραγωγή και μείωση του αγροτικού εισοδήματος 
και, συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.

16. Το από 30-10-2016 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης, 
αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε -κατ' εξαίρεση- τη δίωξη του αγριοκού-
νελου λόγω υπερπληθυσμού σε περιοχές της νήσου Λή-
μνου όλο το 24ωρο, υλοποιούμενη μετά από απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου που θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευση της παρούσας 
απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 
10 Μαρτίου 2017, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α. Η ρύθμιση του υπερπληθυσμού θα γίνει, αποκλειστικά 
και μόνο με το κυνήγι του αγριοκούνελου από ειδικά συ-
νεργεία ομάδων κυνηγών που θα συγκροτήσει η αρμόδια 
Διεύθυνση Δασών Λέσβου με την παρουσία δασικού οργά-
νου ή έμπειρου, πεπειραμένου και με λευκό, σχετικό με τη 
θήρα, ποινικό μητρώο, κυνηγού, του οικείου κυνηγετικού 
συλλόγου, οριζομένου ως υπευθύνου του συνεργείου.

β. Ως περιοχές ρύθμισης ορίζονται αποκλειστικά αυτές 
που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες και απεικονίζονται 
σε σχετικό χάρτη κλίμακας 1:50.000, που συντάσσει η 
τοπική Δασική Αρχή.

γ. Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή ρύθμισης καθορίζο-
νται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας δασικής υπη-
ρεσίας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικές 
απαγορεύσεις της κυκλοφορίας των πολιτών στις περι-
οχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων.

δ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται 
όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας 
των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδι-
όφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ. 
Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών 
και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγε-
τικές οργανώσεις κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της 
περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί 
η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΟΣ

    Αριθμ. 78276/2281 (2)
Εξυπηρέτηση της Ανεξάρτητης Αρχής «Επιτροπή 
Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσε-
ων» από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
«ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ»

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 24, παρ. 3β του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
Ένατο παρ. 2 του ν. 4393/2016 (Α΄106).

2) Του ν. 2912/2001 «Προσαρμογή στις διατάξεις της οδη-
γίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση 
βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και 
συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας-Ενίσχυση της κρατικής 
εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση 
συναφών οργανωτικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής 
Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

3) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας, ο οποίος 
κυρώθηκε με του άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί-
ηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα» (Α΄98).

4) Του π.δ. 59/2004 «Έγκριση του Κανονισμού εσω-
τερικής λειτουργίας της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυ-
χημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και Οργανισμός της 
Μονάδας Μελετών και Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυ-
χημάτων και Συμβάντων» (Α΄50).

5) Του π.δ. 109/2014 « Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων » (Α΄ 176), όπως ισχύει.

6) Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρι-
σμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄208).

7) Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

8) Της αριθμ. οικ.6018/349/13-2-2014 απόφασης του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός 
Προέδρου και μελών στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχη-
μάτων και Ασφάλειας Πτήσεων» (ΥΟΔΔ 72/17-2-2014).

9) Της με αριθμ. 2/16570/0026/13-5-2016 (ΑΔΑ: 6ΡΩ-
ΣΗ-ΞΝΛ) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφερόμενων αρμοδι-
οτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου/
Ειδικό Λογιστήριο στις Οικονομικές Υπηρεσίες Φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης».

10) Της με αρ. πρωτ.: 2/51290/0026/2-6-2016 
(ΑΔΑ: 9637Η-ΩΛΦ) «Παροχή οδηγιών επί της αριθμ. 
2/16570/0026/13-5-2016 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Καθορισμός διαδικασίας και εξειδίκευση μεταφε-


