
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του Νο-

μού Χανίων που καλύπτονται με χιόνι, κατά την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

2 Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων 
χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών και-
ρικών συνθηκών.

3 Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονο-
πτώσεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών περιόδου 2016-2017 στην περιο-
χή ευθύνης δασαρχείου Κιλκίς.

4 Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτρο-
πής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών 
Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές 
εκλογές του Μαΐου 2014.

5 Κύρωση αναδασμού αγροκτήματος Κοκκινοχώ-
ματος (τενάγη, εξωχώραφα, εξωχώραφα θέση 
Δάττο (Κουρού Καβάκ)) ετών 2005-2008.

6 Καθιέρωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου-για εργασία προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τακτικού προ-
σωπικού για το έτος 2017.

7 Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου, σε υπαλλήλους του 
Δήμου Χαλανδρίου.

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14823 (1)
  Απαγόρευση του κυνηγίου στις περιοχές του Νο-
μού Χανίων που καλύπτονται με χιόνι, κατά την 
τρέχουσα κυνηγετική περίοδο 2016-2017.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3β και 3 στ του Ν.δ. 

86/ 1969 «Περί Δασικού Κώδικα» (Φ.Ε.Κ. 7/τ.Α΄/1969), 

όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του Ν. 177/1975, 
(Φ.Ε.Κ. 205/τ.Α'/1975).

2. Την αριθμ. 143543/2140/10-8-2016 (ΦΕΚ Β΄ 2536) 
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2016 - 
2017 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής».

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/ 
τ.Β΄/1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ-
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 
11), της Η.Π. 37338/1807/ Ε. 103/1-9-2010 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης Υπουργών Οικονομικών - Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων 
και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας ορνιθο-
πανίδας κτλ» (ΦΕΚ 1495/τ.Β./2010), όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. Η.Π. 
8353/276/Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ 415/τ.Β/2012) κοινής 
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών - Οικονομικών -
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας -Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλινατικής Αλλαγής- Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3469/27-6-2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/ 
28-6-2006) «Περί Εθνικού Τυπογραφείου - Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και άλλες Δ/ξεις».

5. Το Π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ Α΄229) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

6. Το γεγονός ότι λόγω των επικείμενων εκτεταμένων 
χιονοπτώσεων στην ορεινή και ημιορεινή περιφέρεια 
του Νομού Χανίων δημιουργούνται δυσμενείς συνθήκες 
επιβίωσης όλων ανεξαιρέτως των θηραμάτων (πτερω-
τά και θηλαστικά) και ως εκ τούτου προκύπτει ανάγκη 
λήψεως εκτάκτων μέτρων προστασίας τους, σύμφωνα 
και με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Δασών Χανίων.

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Απαγορεύουμε τη θήρα όλων ανεξαιρέτως των θη-
ραμάτων (πτερωτών και θηλαστικών) στις χιονοσκεπείς 
εκτάσεις του νομού Χανίων και για όσο χρόνο διαρκεί η 
χιονοκάλυψή τους, κατά την τρέχουσα κυνηγετική περί-
οδο 2016-2017 και όπου δεν απαγορεύεται με Δασική 
Αστυνομική Διάταξη θήρας όπως παρακάτω:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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• Παντός θηράματος με ενέδρα στις πηγές (καρτέρι).
• Των τριχωτών θηραμάτων όταν και όπου το έδαφος 

καλύπτεται με χιόνι και ιδιαίτερα δια παρακολουθήσεως 
των ιχνών επί της χιόνος.

• Παντός θηράματος σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως δυσμε-
νών συνθηκών όπως χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας 
και έντασης.

2. Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τι-
μωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.δ. 86/1969, 
996/1971, του Ν. 177/1975, της υπ' αριθμ. 414985/1985 
κοινής υπουργικής απόφασης και της Η.Π. 37338/1807/
Ε103/1-9-2010 κοινής υπουργικής απόφασης.

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι τέλους 
της Κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.

4. Η εφαρμογή της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, 
Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης 
και Δωδεκανήσου και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ι

    Αριθμ. πρωτ. 83396 
Αριθ. Δ.Α.Δ.: 26/2016 (2)
Απαγόρευση της θήρας σε περιπτώσεις μεγάλων 
χιονοπτώσεων και λόγω ιδιαίτερα δυσμενών και-
ρικών συνθηκών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.3-στ του άρθρου 258 του

Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/18-1-1969) «Περί Δασικού Κωδι-
κός», και της παρ. 3-β του άρθρου 258, όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 177/1975 
(ΦΕΚ 205/Α/27-9-1975) «Περί αντικαταστάσεως και συ-
μπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 «περί 
Δασικού Κωδικός»».

2. Την υπ' αριθμ. 137813/434/23-1-1981 Διαταγή του 
Υπ. Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτω-
ση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της 414985/29-11-1985 
(ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυ-
πουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της 87578/703/ 
6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β/23-4-2007) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 
414985/29.11.1985 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

4. Τη με αριθ. 143543/2140/10-8-2016 (ΦΕΚ 2536/Β/ 
17.08.2016) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης ,Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΠΑΠΕΝ) «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 
2016-2017».

5. Την υπ' αριθμ. οίκ. 99386 /06-11-2014 (ΦΕΚ 3105/
Β/18-11-2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, περί πα-
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Γενικού 
Γραμματέα».

6. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων στην πε-
ριοχή ευθύνης του Δασαρχείου Λαγκαδά, λόγω εξασθε-
νίσεως και περιορισμένης δυνατότητας άμυνας τους σε 
περίπτωση χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντα-
σης, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχεί-
ου Λαγκαδά την άσκηση του κυνηγιού όλων των θηρα-
μάτων (τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονό-
πτωσης μεγάλης διάρκειας και έντασης όταν συνεπεία 
αυτής το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι σε ύψος 
τέτοιο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης 
των ιχνών των θηραμάτων επ' αυτού και την άσκηση 
του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων σε περίπτωση 
επικράτησης παρατεταμένων χρονικά δυσμενών για τα 
πτηνά καιρικών συνθηκών (παγετός).

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της μέχρι τη 
λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2016 -2017 (28/02/2017).

Η τήρηση της ανατίθεται στα Δασικά όργανα, στην 
Ελληνική Αστυνομία, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας 
και σε κάθε φιλόνομο πολίτη και οι παραβάτες της τιμω-
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα 
και των λοιπών περί θήρας διατάξεων που ισχύουν.

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαγκαδάς, 30 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ

I

    Αριθμ. πρωτ. 13389 (3)
Απαγόρευση θήρας σε περίοδο μεγάλων χιονο-
πτώσεων και παρατεταμένων, δυσμενών καιρι-
κών συνθηκών περιόδου 2016-2017 στην περι-
οχή ευθύνης δασαρχείου Κιλκίς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του
Ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της κοινής 
υπουργικής απόφασης 414985/85 «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως το άρθρο 5 αντικατα-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44259Τεύχος Β’ 4381/30.12.2016

στάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 87578/703/2007.

3. Την 143543/2140/10-8-2016 (ΦΕΚ 2536/Β΄/17-8-2016) 
απόφαση Αναπληρωτή Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Ρυθμίσεις θήρας περιόδου 2016-2017».

4. Την με αριθμό 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ: 3105/Β/
18-11-2014) απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ. όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθ. 109949/27-11-2014 (ΦΕΚ 3320/ 
9/11-12-2014) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ.Θ. και 
μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ-
χείου Κιλκίς επικρατούν συχνά δυσμενείς για την άγρια 
πανίδα καιρικές συνθήκες λόγω των χιονοπτώσεων.

6. Την ανάγκη προστασίας των ειδών της άγριας πανί-
δας, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε:
Την άσκηση του κυνηγιού όλων των ειδών της άγριας 

πανίδας (θηρεύσιμης και μη) στην περιοχή ευθύνης του 
Δασαρχείου Κιλκίς σε περίπτωση χιονοπτώσεως μεγάλης 
διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής, το έδαφος 
είναι έτσι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι δυνατή 
η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων επ' αυτού.

Την άσκηση του κυνηγιού των πτερωτών θηραμάτων 
(θηρεύσιμων και μη) σε περίπτωση επικράτησης παρα-
τεταμένων χρονικά, δυσμενών για τα πτηνά καιρικών 
συνθηκών.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής υπηρεσίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, 
στα αστυνομικά όργανα και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευση της στο Φ.Ε.Κ. 
μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2016-2017.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις των Ν.Δ. 86/69, Ν.996/71, και Ν. 177/75.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κιλκίς, 30 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Δασάρχης Κιλκίς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. Τ.Τ. 195142 (4)
Τροποποίηση απόφασης συγκρότησης Επιτρο-
πής Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών 
Παραβάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερεια-
κές εκλογές του Μαΐου 2014.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4242/2014

(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/28-02-2014, «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας 

και άλλες διατάξεις»), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 12 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/09-08-2010, 
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και 
έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές 
εκλογές»).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης»), καθώς και τις όμοιες του άρθρου 8
παρ. ββ του Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/τ.Α΄/27-12-2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

3. Τις διατάξεις της πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 
αριθμός 4 της (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015 «Αποδοχή παραι-
τήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της Χώρας») καθώς και του άρθρου 56 του
Ν. 4257/2014 (93/τ.Α΄/«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιό-
τητας του Υπουργείου Εσωτερικών»).

4. Την απόφαση με Α.Π. 39390/3772/24-04-2014 (ΦΕΚ 
1180/τ.Β΄/08-05-2014) του Γενικού Γραμματέα της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλά-
δας και Ιουνίου περί συγκρότησης Επιτροπής Ελέγχου 
Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων για τις 
Δημοτικές Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 2014, όπως 
τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις με ΑΠ. 55102/5269/
16-05-2014 (ΦΕΚ 1392/τ.Β΄/30-05-2014), 94494/9293/
31-07-2014 (ΦΕΚ 2216/τ.Β΄/13-08-2014), 30557/3454/
07-04-2015 (ΦΕΚ 728/τ.Β΄/29-04-2015), 126490/13227/ 
21-10-2015 (ΦΕΚ 2340/τ.Β΄/30-10-2015), 16256/16720/ 
21-12-2015 (ΦΕΚ 2844/τ.Β΄/24-12-2016), και 161591/
07-10-2016 (ΦΕΚ 3669/τ.Β΄/11-11-2016).

5. Το έγγραφο με Α.Π. 151454/25-10-2016 του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους περί αντικατάστασης μέλους 
της Επιτροπής Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παρα-
βάσεων για τις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές του 
Μαΐου 2014 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφαση με Α.Π. 39390/3772/ 24-
04-2014 (ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/08-05-2014) του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί συγκρότησης Επιτροπής 
Ελέγχου Εκλογικών Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσε-
ων για τις Δημοτικές Περιφερειακές εκλογές του Μαΐου 
2014, ως προς την παράγραφο 2 η οποία διαμορφώνεται 
ως εξής:

«Την Σοφία Καρυτινού του Ιωάννη (ΑΔΤ Λ 827472), 
Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., με αναπληρώτρια την Σταυρούλα 
Μπανάκου του Ιωάννη (ΑΔΤ ΑΗ 510352), Πάρεδρο του 
Ν.Σ.Κ.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση με Α.Π. 39390/3772/ 
24-4-2014 (ΦΕΚ 1180/τ.Β΄/08-05-2014) του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, όπως τροποποιήθηκε με τις 
αποφάσεις με Α.Π. 55102/5269/16-05-2014 (ΦΕΚ 1392/


