
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση της υπ’ αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ. 135/
ΕΟΤ/14-11-1986 (Β΄/797) απόφασης Υφυπουργού Εθνι-
κής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική 
ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προ-
σφοράς περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών 
Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης».

2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), που πληρούνται από 
πρόσωπα που προστατεύονται από το Ν. 2643/
1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

3 Τριετής απαγόρευση θήρας σε περιοχές της Νήσου 
Ρόδου μετά από πυρκαγιά για προστασία θηραμάτων.

4 Ρύθμιση θήρας λαγού και αγριοκούνελου στο 
Νομό Δωδεκανήσου για τις επόμενες πέντε κυνη-
γετικές περιόδους.

5 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΣΑ/9171/Π10/5/412/ 
Ε/Ν. 3299-04/03-7-2009 απόφασης υπαγωγής (ΦΕΚ 
1539/28-7-2009 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, με μείωση της συνολικής εγκεκριμένης δαπά-
νης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑ-
ΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΦΟΙ O.E.» και αναφέρεται στην ΕΠΕ-
ΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΥΡΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου του με το κίνητρο της επιχο-
ρήγησης, σύμφωνα με το Ν. 3299/2004, το Ν. 4013/
2011, το Ν. 3908/2011, το Π.δ. 33/2011 το Ν. 4146/ 
2013 και το Ν. 4399/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθ. 15200 (1)
Κατάργηση της υπ’ αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/

ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/14-11-1986 (Β΄/797) απόφασης Υφυ-

πουργού Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχό-

μενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της 

τουριστικής προσφοράς περιοχών της χώρας. Καθο-

ρισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης» .

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155),

β. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνη-
τικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο δια-
δίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ. του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων»,

ε. του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ...»,

στ. του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

ζ. της υπ’ αριθ. Υ2/22.09.2015 (Β΄ 2076) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

η. της υπ’ αριθ. Υ156/14.7.2016 (Β΄/2199) απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά»,

θ. της ΔΚ 20862/2-8-1985 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού, με την οποία τα θέματα τουρισμού και η άσκηση 
εποπτείας επί του EOT είχε ανατεθεί στον Υφυπουργό 
Εθνικής Οικονομίας Παν. Ρουμελιώτη,

ι. του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α΄ 179), όπως ισχύει,

ια. της υπ’ αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/
14-11-1986 (Β΄/797) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικο-
νομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη 
και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς περιοχών 
της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής 
Ανάπτυξης» και των τροποποιητικών της αποφάσεων.

ιβ. του άρθρου 2 του Ν. 1624/1951 (Α΄7), «Τροποποίη-
ση του Α.ν. 1565/1950 Σύσταση Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ιγ. του άρθρου 7 του Ν.431/1937 «Περί ελέγχου ξενοδοχείων και προστασίας πελατείας των».
2. Τον διαπιστωμένα παρωχημένο χαρακτήρα των ρυθμίσεων και το ασύμβατο με την σύγχρονη τουριστική 

πραγματικότητα περιεχόμενο της ως άνω 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/14-11-1986 (Β΄/797) υπουργικής 
απόφασης, όπως και των τροποποιητικών της εκδοθεισών αποφάσεων.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Την κατάργηση της ως άνω υπ’ αριθ. 2647 ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ.135/ΕΟΤ/14-11-1986 (Β΄/797) απόφασης Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας «Μέτρα για την ελεγχόμενη τουριστική ανάπτυξη και την αναβάθμιση της τουριστικής προσφοράς 
περιοχών της χώρας. Καθορισμός περιοχών Ελέγχου Τουριστικής Ανάπτυξης», όπως αυτή ίσχυε με τις τροποποιήσεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ   
Ι

 Αριθ. 36705/1872 (2)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), που πληρούνται από 

πρόσωπα που προστατεύονται από το Ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών. 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του Ν. 2643/1998 (220/Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων 

ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2643/ 1998.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/ 2002 (220/Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4411/2016 (142/Α΄).
5. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.96/25883/20-08-2015απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβου-

λίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για τηΝ κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης δύο χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα (2.440) κενών οργανικών θέσεων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

6. Το υπ’ αριθ. Α2β/Γ.Π. οικ. 60397/05-08-2016 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας για την επικείμενη έκδοση προ-
κήρυξης πλήρωσης εκατό (100) κενών οργανικών θέσεων, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου, για το Ε.Κ.Α.Β.

7. Την υπ’ αριθ. Υ28/8-10-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ70/11-11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 2441) απόφαση του Πρωθυπουργού.

8. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), 

που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε επτά (7).
Β. Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΣΕΙΣ
Ν. 2643/1998

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 2
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 1
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄, της παρ. 1, άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β΄ παραγ. 1 άρθρου 1 Ν. 2643/1998) 1
ε) Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄, της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 2

Γ. Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α ΝΟΜΟΣ
(ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ /
ΤΟΜΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
Ν. 2643/1998

1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ /
Τομέας Αθήνας

ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου ΑμεΑ 2

2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ /
Τομέας Αθήνας

ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου Πολυτέκνων 1

3 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ /
Τομέας Αθήνας

ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου Έμμεση ΑμεΑ 1

4 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ /
Τομέας Αθήνας

ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου Τριτέκνων 1
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5 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /
Τομέας Ηρακλείου

ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου Τριτέκνων 1

6 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ /
Τομέας Σητείας

ΔΕ Πληρωμάτων
Ασθενοφόρου Εθνικής Αντίστασης 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Αυγούστου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ   

Ι

 Αριθ. 57911 (3)
Τριετής απαγόρευση θήρας σε περιοχές της Νή-

σου Ρόδου μετά από πυρκαγιά για προστασία θη-

ραμάτων .

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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

«περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το άρθρο 
7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Ν.δ. 86/1969 "περί 
Δασικού Κώδικος"».

2. Τις διατάξεις της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ Β΄ 757) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις υπ' αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ Β΄ 1188), 294283/
23-12-1997 (ΦΕΚ Β΄ 68/1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 
Β΄ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικο-
νομίας και Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικα-
σιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των 
οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποιήθηκε 
με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β΄ 1495) όπως αυτή τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθ. Η.Π. 8353/276/
Ε103/23-2-2012 (ΦΕΚ Β΄ 415) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ Α΄ 40) «περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.

5. Τον Ν. 2240/16.9.1994 (ΦΕΚ Α΄ 153) «Συμπλήρωση διατά-
ξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87).

7. Το Π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ Α΄ 236).

8. Το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/
11-5-2015).

9. Την ανάγκη εξασφάλισης των αναγκαίων συνθηκών 
προστασίας και ανάπτυξης της πανίδας των περιοχών 
προκειμένου να επέλθει έστω και μακροπρόθεσμα η 
βιολογική και οικολογική σταθερότητα.

10. Το άρθρο 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α) Επείγου-
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών 
(αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με 
θέμα «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»).

11. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Δω-
δεκανήσου, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2016 -
2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, σε έκταση συνολικού εμ-
βαδού τριάντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων ενενήντα 
μέτρων (37.690), που περιλαμβάνει την καμένη έκταση 
από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 18-6-2016 και 
μη καμένη περιφερειακή ζώνη, που ορίζεται ως εξής: 
Αρχίζει από τη διασταύρωση Αρνίθας - Απολακκιάς. 
Ακολουθεί τον δρόμο προς Αρνίθα, συνεχίζει το δρό-
μο προς Μεσαναγρό περνώντας από τις ανεμογεννή-
τριες και φτάνει στο χωριό Μεσαναγρός. Στρίβει δεξιά 
στην επαρχιακή οδό προς Κατταβιά και περίπου στα 
1000μ. στρίβει πάλι δεξιά προς Ι.Μ. Σκιαδίου. Περνάει 
έξω από τη μονή και συνεχίζει την οδό αυτή έως της δι-
ασταυρώσεώς της με την επαρχιακή οδό Απολακκιάς -
Κατταβιάς. Στρίβει δεξιά, ακολουθεί το δρόμο προς Απο-
λακκιά, ως τη διασταύρωσή του με την επαρχιακή οδό 
προς «Λιμνί». Στρίβει αριστερά προς «Λιμνί» και στα 300μ., 
στρίβει δεξιά τον αγροδασικό δρόμο που ακολουθεί την 
κορυφογραμμή στη θέση Τραπεζιά και συνεχίζει μέχρι 
που διασταυρώνεται με την επαρχιακή οδό Απολακκιάς - 
Μονολίθου. Στα 1000μ. στρίβει δεξιά στον χωματόδρομο, 
ανεβαίνει μέχρι την κορυφή όπου η μάντρα του Κρητικού. 
Ακολουθεί το ρέμα «Αθέρου» και φτάνει ως το φράγμα της 
Απολακκιάς. Συνεχίζει τον χωματόδρομο περνώντας από 
το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, συνεχίζει τον αγροτικό 
δρόμο, διέρχεται από τους σταύλους του Χωρίτη, συνεχί-
ζει τον αγροτικό δρόμο και στα 300μ., στρίβει αριστερά. 
Συνεχίζει την οδό αυτή μέχρι της διασταυρώσεώς της με 
την επαρχιακή οδό Αρνίθας - Ιστρίου όπου και το όριο του 
ΚΑΖ Προφύλιας. Στρίβει δεξιά, ακολουθεί την επαρχιακή 
οδό προς Αρνίθα, όπου συναντά την αφετηρία.

Ο Κ.Σ. Ρόδου, παρακαλείται για την άμεση τοποθέτηση 
πινακίδων σήμανσης.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας και 
την παρακολούθηση αποκατάστασης του βιοτόπου και 
των θηραμάτων και να επανέλθει στο τέλος της τριετίας 
με νέα πρότασή της.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 12 Αυγούστου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ30418 Τεύχος Β’ 2877/09.09.2016

 Αριθ. 57910 (4)
Ρύθμιση θήρας λαγού και αγριοκούνελου στον 

Νομό Δωδεκανήσου για τις επόμενες πέντε κυ-

νηγετικές περιόδους. 

 Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/1969 

«περί δασικού κώδικα» όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/1975 «περί αντικαταστάσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεων του Ν.δ. 86/1969».

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 90/Α/1993) «περί 
καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το υπ' αριθ. 143/23-12-2010 (ΦΕΚ 236/Α/2010)
Π.δ. «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι-
γαίου».

5. Την υπ’ αριθ. Οικ. 50524/5097/30-10-2012 (ΦΕΚ 
3243/Β/5-12-2012) απόφαση της Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου "Παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊ-
στάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής"

6. Τις σχετικές εισηγήσεις των Κυνηγετικών Συλλόγων 
Ν. Δωδ/σου.

7. Το άρθρο 56 Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α) Επείγου-
σες ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτερικών 
(αριθμ. 4/6-2-2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου με 
θέμα «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων»).

8. Την σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Δωδε-
κανήσου, αποφασίζουμε:

Ρυθμίζουμε τη θήρα του λαγού (Lepus europaeus) 
και του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) για τις 
επόμενες πέντε κυνηγετικές περιόδους, δηλαδή από 
κυνηγετική περίοδο 2016-2017 έως και την κυνηγετική 
περίοδο 2020-2021, ως εξής:

1. Απαγορεύουμε τη θήρα του λαγού στη νήσο Κά-
λυμνο.

2. Ως ημερομηνία λήξης της θήρας του αγριοκούνελου 
(Oryctolagus cuniculus) ορίζουμε την 10ην Ιανουαρίου 
εκάστου έτους για το Ν. Δωδ/σου, περιορίζουμε δε το 
κυνήγι του αγριοκούνελου σε τρεις (3) φορές την εβδο-
μάδα δηλαδή Τετάρτη - Σάββατο - Κυριακή και ορίζουμε 
μέγιστο αριθμό θηραμάτων κατά έξοδο τα τέσσερα (4) 
αγριοκούνελα.

Η Διεύθυνση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την 
έκδοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ρόδος, 12 Αυγούστου 2016

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
Ι

(5)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΣΑ/9171/Π10/5/ 

412/Ε/Ν. 3299-04/03-7-2009 απόφασης υπαγωγής 

(ΦΕΚ 1539/28-7-2009 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει,με μείωση της συνολικής εγκεκριμένης 

δαπάνης του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης 

«ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΦΟΙ O.E.» και αναφέρεται στην 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑ-

ΓΩΓΗΣ ΓΥΡΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ που έχει 

υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την 

ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου του με το κίνητρο 

της επιχορήγησης, σύμφωνα με το Ν. 3299/2004, 

το Ν. 4013/2011, το Ν. 3908/2011, το Π.δ. 33/2011 

το Ν. 4146/2013 και το Ν. 4399/2016. 

 Με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΠ/150297/Π/10/5/412/Ε/Ν. 3299/ 
2004/10-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης 
εγκρίθηκε η τροποποίηση της απόφασης υπαγωγής της 
επένδυσης με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία επιχείρησης ΜΑΚΑΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΦΟΙ Ο.Ε

Είδος Επένδυσης

ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ-
ΣΜΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΓΥΡΟΠΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΕΙΔΩΝ

Τόπος Εγκατάστασης
Δ. ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό Κόστος Επένδυ-
σης σύμφωνα με την από-
φαση υπαγωγής

410.000,00 €

Συνολικό Κόστος επένδυ-
σης σύμφωνα με την από-
φαση τροποποίησης

380.946,05,€

Επιχορήγηση σύμφωνα με 
την απόφαση υπαγωγής 
(ποσοστό)

139.400,00 € (34%)

Επιχορήγηση σύμφωνα με 
την απόφαση τροποποίη-
σης (ποσοστό)

129.521,65 € (34%)

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται έγκρι-
ση Γνωμοδοτικής Επιτροπής σύμφωνα με το αρ. 16 παρ. 2 
του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α/1-2-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρημα-
τικότητα και την Περιφερειακή συνοχή» και το Π.δ. 33/201 
(ΦΕΚ 83/Α/14-4-2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου 
των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011» .

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ    
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02028770909160004*
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