
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συγκρότηση 43ης σειράς στην Κατεύθυνση Ελε-
γκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων.

2 Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα γνώ-
σεων στο Γυμνάσιο.

3 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Εθνικό Τυπο-
γραφείο, που πληρούνται από πρόσωπα που προ-
στατεύονται από τον Ν. 2643/1998 και κατανομή 
των θέσεων αυτών.

4 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-
ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΝΕ-
ΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» και διακριτι-
κό τίτλο «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
Μ.Χ.Α.» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πολυ-
γύρου Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο Χαλ-
κιδικής (Πολύγυρος).

5 Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και 
θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.

6 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ 
έτος ημερών εκτός έδρας της Διοίκησης, των Νο-
μικών Συμβούλων, του προσωπικού καθώς και 
λοιπών προσώπων που μετακινούνται για λογαρια-
σμό της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτε-
ρικού Εμπορίου Α.Ε.» - «Enterprise Greece Α.Ε.».

7 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

8 Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-
ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

9 Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου έως 28-2-2019
σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.337/512574 Σ.597 (1)
  Συγκρότηση 43ης σειράς στην Κατεύθυνση Ελε-

γκτών Αεράμυνας της Σχολής Ικάρων. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 1γ΄ του άρθρου 3 του Ν. 3187/2003 «Ανώτα-

τα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)» (Α΄233).
β. Της παρ. 7 του άρθρου 40 του Π.δ. 151/13 «Οργανι-

σμός Σχολής Ικάρων» (Α΄238).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄98).

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

ε. Της υπ' αριθμ. Υ 24/6-10-2015 απόφασης Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δημήτριο Βίτσα» (Β΄2144).

2. Την υπ' αριθμ. 66/26-5-2016 απόφαση ΑΑΣ/Ολομε-
λείας.

3. Την υπ’ αριθμ. 144/2016 εισήγηση του προϊσταμένου των 
οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Συγκρότηση σειράς στην Κατεύθυνση Ελεγκτών
Αεράμυνας, στο Τμήμα Αεροπορικών 
Επιστημών της Σχολής Ικάρων

Στο Τμήμα Αεροπορικών Επιστημών της Σχολής 
Ικάρων, συγκροτείται η 43η σειρά στην Κατεύθυνση 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Ελεγκτών Αεράμυνας, αποτελούμενη από μετατασσόμε-
νους Ικάρους της 89ης σειράς Ιπταμένων, που αποτυγχά-
νουν στην Πτητική Εκπαίδευση ή κρίνονται υγειονομικά 
ακατάλληλοι για την Κατεύθυνση των Ιπταμένων, κατάλ-
ληλοι όμως για την Κατεύθυνση Ελεγκτών Αεράμυνας.

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Ι

Αριθμ. 135800/Δ2 (2)
    Διδασκαλία Αγγλικής γλώσσας κατά επίπεδα 

γνώσεων στο Γυμνάσιο.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 1566/

1985 (Α΄167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. 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 (Α΄ 98).

4. Την με αριθμ. 29/21-07-2016 Πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Τη διενέργεια στην Α΄ τάξη διαγνωστικής δοκιμασί-
ας στην αγγλική γλώσσα εντός της πρώτης εβδομάδας 
των μαθημάτων, προκειμένου να σχεδιαστεί η διδασκα-
λία σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών 
κάθε τμήματος.

2. Σε περίπτωση που από τη διαγνωστική δοκιμασία 
διαπιστωθεί μεγάλη ανομοιογένεια στο επίπεδο των 
γνώσεων των μαθητών ενός ή περισσότερων τμημάτων 
στην αγγλική γλώσσα και κριθεί από τους καθηγητές της 
αγγλικής ότι ενδείκνυται η κατανομή των μαθητών σε 
δύο επίπεδα, ο σύλλογος των διδασκόντων δύναται να 
αποφασίσει αυτή την ανακατανομή χωρίς αύξηση του 
αριθμού των υφιστάμενων τμημάτων ως εξής:

α) Στις σχολικές μονάδες που έχουν δύο τμήματα ανά 
τάξη, οι μαθητές μπορούν να κατανεμηθούν ως εξής π.χ. 
για την Α΄ τάξη: Α1-Α2 Επίπεδο 1 και Α1-Α2 Επίπεδο 2.

β) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τρία τμήματα 
ανά τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο τμήμα-
τα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και μπο-
ρούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα δύο τμήματα την κα-
τανομή της περίπτωσης α.

γ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν τέσσερα τμήματα 
ανά τάξη μπορεί να ακολουθηθεί εις διπλούν το σχήμα 
της περίπτωσης α.

δ) Στις σχολικές μονάδες που έχουν πέντε τμήματα ανά 
τάξη οι εκπαιδευτικοί εντοπίζουν τα δύο ή τα τέσσερα 
τμήματα των οποίων οι μαθητές παρουσιάζουν μεγαλύ-
τερη ανομοιογένεια στο επίπεδο των γνώσεών τους και 
μπορούν να εφαρμόσουν σε αυτά τα ζεύγη τμημάτων 
την κατανομή της περίπτωσης α.

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2016-2017. Η με αρ. πρωτ. 141276/Γ2/08-09-2014
υπουργική απόφαση (Β΄2409) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016 

  Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 37273/1889 (3)
    Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Εθνικό Τυ-

πογραφείο, που πληρούνται από πρόσωπα που 

προστατεύονται από τον Ν. 2643/1998 και κατα-

νομή 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 τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 3051/
2002 (220/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4411/2016 
(142/Α΄).

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./125/11083/01-08-
2016 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού 
Συμβουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) «Έγκριση για τη 
κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δεκαπέντε (15) κενών 
οργανικών θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο (Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης)».

5. Το αριθμ. πρωτ. Γ59952/10-08-2016 έγγραφο του 
Εθνικού Τυπογραφείου για τον καθορισμό θέσεων προ-
στατευομένων του Ν.2643/1998 ενόψει της επικείμενης 
έκδοση προκήρυξης πλήρωσης δεκαπέντε (15) κενών 
οργανικών θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο.

6. Τη με αριθμ. 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 αριθμ. Υ70/11-11-2015 (ΦΕΚ Β΄ 
2441) απόφαση του Πρωθυπουργού.
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7. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε τον συνολικό αριθμό των θέσεων 
εργασίας στο Εθνικό Τυπογραφείο, που πρόκειται να 
πληρωθούν από πρόσωπα που προστατεύονται από 
τις διατάξεις του Ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:
ΝΟΜΟΣ 
(ΠΕΡΙΦ. 

ΕΝ.)
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 
Ν.2643/1998

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ 

ΤΥΠΟΓΡΑ-
ΦΕΙΟ

ΤΕ4
ΓΡΑΦΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΩΝ

ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ3β/Γ.Π./οικ.63733 (4)
    Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνι-

ας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΝΕ-

ΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» και διακριτι-

κό τίτλο «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Μ.Χ.Α.» στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πο-

λυγύρου Χαλκιδικής, με το Γενικό Νοσοκομείο 

Χαλκιδικής (Πολύγυρος).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π. δ/τος 106/2014 «Οργανισμός 

του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173, τ. Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ. Α΄), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π. δ/τος 225/2000 «Καθορισμός 
κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή όρων...., για την 
έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση και λειτουργία 
Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός Νοσοκομείων 
και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98, τ. Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 « Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116, τ. Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις.» (ΦΕΚ 29, τ. Α΄)

7. Την από 27-05-2016 αίτηση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑ-
ΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΑΛΦΑ 
ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μ.Χ.Α.»

8. Την αριθμ. 8 απόφαση της 257ης/22-07-2016 Ολο-
μέλειας του ΚΕΣΥ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της Απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μο-
νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΑΛΦΑ 
ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.» και διακριτικό τίτ-
λο «ΑΛΦΑ ΝΕΦΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Μ.Χ.Α.» στην 
ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής, με 
το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής (Πολύγυρος).

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής (Πολύγυρος), κα-
λύπτει την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντι-
μετώπιση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/ 
257695/25505/23036/1472 (5)
    Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και 

θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 (παρ. 2) του Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ 

180/Α/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής 
νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη 
και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

β. του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α/28.08.2014), όπως 
ισχύει.

γ. του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού... Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ Α΄114)

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

2. Την υπ' αρ ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 
(ΦΕΚ 2/Β/03.01.2012) Υπουργική Απόφαση, με την 
οποία ορίστηκε ο εκκαθαριστής του Οργανισμού 
Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. καθώς και τις 
υπ' αρ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΕΦ/ 77470/ 2840/ 
2421/ 81/ 20.08.2012 (ΦΕΚ 2410/Β/31.08.2012), ΥΠΑΙΘ-
ΠΑ-ΓΓΠ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΕΦ/ 25835/ 4829/ 4082/ 
260/ 21.02.2013 (ΦΕΚ 464/Β/26.02.2013), ΥΠΠΟΑ/ 
ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ ΤΔΠΕΦ/ 138168/ 20896/ 17368/ 1046/ 
02.09.2013 (ΦΕΚ 2539/Β/10.10.2013, διόρθωση σφάλ-
ματος ΦΕΚ 2689/Β/22.10.2013), ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥ/ ΔΙΟΙΚ/ 
ΤΔΠΕΦ/ 105032/ 13995/ 12290/ 709/ 25.04.2014 (ΦΕΚ 
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1047/Β/28.04.2014), ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔ/ ΤΥ-
ΕΦΤΠ/ 337959/ 9270/ 8379/ 300/ 24.12.2014 (ΦΕΚ 847/
ΥΟΔΔ/ 31.12.2014), ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΔΥΗΔ/ ΔΔΑΑΔΔ/ 
ΤΥΕΦΤΠ/ 77364/ 9725/ 9009/ 372/ 26.03.2015 (ΦΕΚ 
575/Β/08.04.2015), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/
184579/21698/19320/898/3-7-2015 (ΦΕΚ 1734/Β/
18.8.2015), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/284963/
34926/31473/1328/16-10-2015 (ΦΕΚ 2253/Β/19.10.2015) 
και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/46573/5622/4984/
307/16-2-2016 (ΦΕΚ 507/Β/29-2-2016) όμοιες αποφά-
σεις, με τις οποίες παρατάθηκε η προθεσμία λήξης εκ-
καθάρισης και θητείας εκκαθαριστή του ως άνω Οργα-
νισμού.

3. Το υπ' αρ. 1191/28-7-2016 έγγραφο του εκκαθαρι-
στή του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού 
Α.Ε., σχετικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης 
περιόδου εκκαθάρισης και θητείας του εκκαθαριστή του 
προαναφερόμενου Οργανισμού.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη η οποία βαρύνει τα έσοδα της υπό εκκαθάρισης 
εταιρείας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε, από τη λήξη της έως και τις 30-9-2017,
την προθεσμία λήξης της εκκαθάρισης του Οργανισμού 
Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. καθώς και τη θη-
τεία του εκκαθαριστή Δημήτριου Αγγέλου του Κωνστα-
ντίνου, με ΑΔΤ AM 497251, Οικονομολόγου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2016

Ο Υπουργός

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΑΛΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 2/37580/ΔΕΠ (6)
    Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ' 

έτος ημερών εκτός έδρας της Διοίκησης, των Νο-

μικών Συμβούλων, του προσωπικού καθώς και λοι-

πών προσώπων που μετακινούνται για λογαριασμό 

της «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερι-

κού Εμπορίου Α.Ε.» - «Enterprise Greece Α.Ε.».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 

2 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α΄ 94).

β) Του άρθρου πρώτου του Ν. 2372/1996 «Σύσταση 
φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 1 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξω-
στρέφειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 50) και ισχύει.

γ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112), όπως ισχύει.

δ) Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως 
ισχύει.

ε) Του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄185), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων... 
Μετονομασία... του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού...» (Α΄ 114).

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

η) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» ο οποίος κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 
όπως ισχύει.

θ) Του άρθρου 11 παρ. 2 του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194), όπως ισχύει.

2. Την υπ' αρ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού περί Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(Β΄2168).

3. Την υπ' αρ. 40222/08.04.2015 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
περί Συγκρότησης Δ.Σ. και Ορισμού μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με 
διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece Α.Ε.» (ΥΟΔΔ 240) 
(ΑΔΑ: Β5Χ1465ΦΘΘ-Ε61).

4. Το υπ' αρ. 11 άρθρο του εγκεκριμένου βάσει της 
υπ' αρ. 20/09.08.2011 απόφασης του Αναπληρωτή 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανωνύμου 
εταιρείας «Enterprise Greece Α.Ε.» περί τόπου εργασίας - 
απασχόληση εκτός έδρας (Β' 1799), όπως ισχύει.

5. Το υπ' αρ. 11140/03.02.2016 απόσπασμα πρακτικού 
της υπ' αρ. 291/21.01.2016 συνεδριάσεως του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της «Enterprise Greece Α.Ε.» περί έγκρι-
σης Αναλυτικού Προϋπολογισμού Εταιρείας έτους 2016 
(ΑΔΑ: ΨΑΦΒ46ΨΧ6Σ-8ΝΑ).

6. Το υπ' αρ. 11518/18.03.2016 έγγραφο αίτημα της 
ανωνύμου εταιρείας «Enterprise Greece Α.Ε.» με θέμα 
τον καθορισμό ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ' έτος 
ημερών εκτός έδρας...για λογαριασμό της «Enterprise 
Greece A.E.».

7. Την ανάγκη μετακινήσεων της Διοίκησης, των Νο-
μικών Συμβούλων και λοιπών Συνεργατών καθώς του 
προσωπικού της εταιρείας «Enterprise Greece Α.Ε.» εντός 
και εκτός της επικράτειας ενόψει της συμμετοχής της 
εταιρείας σε Διεθνείς Εκθέσεις, Επιχειρηματικές Απο-
στολές, Συνέδρια, Ενημερωτικές επενδυτικές περιοδεί-
ες, Ολοκληρωμένα προγράμματα προβολής και προ-
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ώθησης προϊόντων σε συνεργασία με τους κλαδικούς 
φορείς και τις επιχειρήσεις, καθώς και δράσεις διεθνούς 
marketing, Δράσεις διερευνητικού χαρακτήρα σε επιλεγ-
μένες αγορές με στόχο την ενημέρωση του εξαγωγικού 
επιχειρηματικού κόσμου για τις εξαγωγικές και επενδυ-
τικές ευκαιρίες και τις δυνατότητες τοποθέτησης νέων 
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, συνέδρια και σε-
μινάρια σχετιζόμενα με τον καταστατικό της σκοπό δη-
μοσίου συμφέροντος, όπως τεκμηριώθηκε με το αριθμ. 
11994/27-5-2016 έγγραφο της εταιρείας.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση θα προ-
κληθεί δαπάνη ποσού 648.444 ευρώ περίπου που θα 
βαρύνει τις σχετικές πιστώσεις του εγκεκριμένου προϋ-
πολογισμού του οικονομικού έτους 2016 της «Enterprise 
Greece A.E.», σύμφωνα με την βεβαίωση του άρθρου 24 
Ν.4270/2014, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, για την Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» με 
διακριτικό τίτλο «Enterprise Greece A.E.», τον αριθμό των 
επιτρεπόμενων για το έτος 2016 και εφεξής ημερών εκτός 
έδρας των μετακινούμενων προσώπων και συγκεκριμένα 
της Διοίκησης, των Νομικών Συμβούλων, του προσωπι-
κού της καθώς και λοιπών προσώπων τα οποία μετακι-
νούνται για λογαριασμό της «Enterprise Greece Α.Ε.», για 
οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2 της 
υποπαραγράφου Δ.9 του Ν. 4336/2016 ως εξής:

α) Πρόεδρος, Αντιπρόεδροι, Διευθύνων Σύμβουλος, 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικοί Διευθυντές: 
εξήντα (60) ημέρες.

β) Δύο (2) Έμμισθοι Νομικοί Σύμβουλοι -Δικηγόροι: 
εξήντα (60) ημέρες.

γ) Προσωπικό της εταιρείας, ως ακολούθως:

Εκπαιδευτική 
κατηγορία

Αριθμός Ιδιότητα/
ειδικότητα

Ημέρες εκτός έδρας 
κατ' έτος

ΠΕ 11 Διευθυντές 60

ΠΕ 34 Στελέχη/Υπάλ-
ληλοι Γραφείου

60

TE 5 Στελέχη/Υπάλ-
ληλοι Γραφείου

60

ΔΕ 3 Στελέχη/Υπάλ-
ληλοι Γραφείου

60

δ) Υπηρετούντες στην εταιρεία με σύμβαση έργου ή 
ανεξάρτητων υπηρεσιών θα ακολουθούν τα ανωτέρω 
αντίστοιχα κατά κατηγορία και κλάδο όρια αριθμού ημε-
ρών εκτός έδρας.

ε) Το ανώτατο όριο των ημερών εκτός έδρας του Εσω-
τερικού Ελεγκτή ορίζεται στις εξήντα (60) ημέρες.

στ) Το ανώτατο όριο των ημερών εκτός έδρας λοιπών 
έξι (6) συνεργατών Εταιρείας ορίζεται σε τριάντα (30) 
ημέρες.

ζ) Υπάλληλοι ανεξαρτήτου κατηγορίας και κλάδου, 
που δεν κατονομάζονται ρητά στην παρούσα, δέκα (10) 
ημέρες.

Τυχόν ημέρες μετακίνησης που έχουν πραγματοποι-
ηθεί το έτος 2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος της πα-
ρούσας, συμψηφίζονται με τα ανωτέρω ανώτατα όρια 
ανά κατηγορία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομίας,  Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Τουρισμού Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2/63106/ΔΕΠ (7)
    Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3959/

2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄/22.4.2005).

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/22.9.2015) «Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

4. Τα Π.δ. 72/2015 (ΦΕΚ 115Α΄/22.9.2015) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών», του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/2015) «Δι-
ορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 
Β΄/09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Το Π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

7. Την υπ' αριθ. 117/04.01.2013 (ΦΕΚ 54/Β΄/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

8. Το υπ' αριθ. 17/03.03.2015 απόσπασμα πρακτικού (1ο 
Έκτακτο Θέμα) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού αναφορικά με την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο 
και τον καθορισμό αμοιβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3959/2011, για τη νομική 
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά την 
εξέταση, ενώπιον του Αρείου Πάγου, της αίτησης αναίρε-
σης που έχει υποβάλλει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ' άρθρο 
20 του Ν.3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.
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11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές 
νομικών προσώπων» για το έτος 2016, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Γεωργίου Τρι-
ανταφυλλάκη, μέλους της δικηγορικής εταιρείας «ΤΡΙΑ-
ΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», 
για τη νομική εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνι-
σμού σχετικά με την ως άνω υπό 8) υπόθεση, και συ-
γκεκριμένα για την παράσταση στον Άρειο Πάγο και τη 
σύνταξη σχετικού υπομνήματος, ορίζεται στο ποσό των 
2.500,00€, πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των 
λοιπών νομίμων κρατήσεων, καθώς και πλέον του ποσού 
των 303€ που αντιστοιχεί στα γραμμάτια προκαταβολής 
του ΔΣΑ και τα απαιτούμενα ένσημα.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2016, 
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0873 «Αμοιβές νομικών 
προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομίας,  Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Τουρισμού Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2/63761/ΔΕΠ (8)
    Καθορισμός αποζημίωσης εξωτερικού δικηγό-

ρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν. 3959/

2011 (ΦΕΚ 93Α΄/20.4.2011) περί προστασίας του ελεύ-
θερου ανταγωνισμού όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98Α΄/22.4.2005).

3. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α΄/22.9.2015) «Ανασύστα-
ση του Υπουργείου Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

4. Τα Π.δ. 72/2015 (ΦΕΚ 115Α΄/22.9.2015) «Αποδοχή 
παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» και 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄/2015) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 Π.Α. (ΦΕΚ 2168 
Β΄/09.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Το Π.δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α΄/13.6.2012) «Οργανισμός 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού».

7. Την υπ' αριθ. 117/04.01.2013 (ΦΕΚ 54/Β΄/16.01.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση περί του Κανονισμού Λει-
τουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

8. Το υπ' αριθ. 15/19.02.2015 απόσπασμα πρακτικού 
(Θέμα 2ο) της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
αναφορικά με την ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο και 
τον καθορισμό αμοιβής, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 20 του Ν.3959/2011, για τη νομική 
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενώπιον 
του Αρείου Πάγου σχετικά με την αίτηση αναιρέσεως 
του Π. Αδαμοπούλου.

9. Το γεγονός ότι δεν έχει στελεχωθεί το κατ' άρθρο 
20 του Ν.3959/2011 Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της 
Επιτροπής Ανταγωνισμού.

10. Το γεγονός ότι η κατωτέρω αμοιβή κρίνεται δίκαιη 
και εύλογη, λαμβανομένων υπόψη του αντικειμένου και 
της σπουδαιότητας κάθε υπόθεσης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αλλά σε βάρος του Προϋπολογισμού εξόδων 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού και του ΚΑΕ 0873 «Αμοιβές 
νομικών προσώπων» για το έτος 2016, όπου υπάρχουν 
οι σχετικές πιστώσεις, αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου Αλέξανδρου 
Δημάκη (ΑΜΔΣΑ 16627), μέλους της δικηγορικής εται-
ρείας «ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για τη νομική 
εκπροσώπηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με 
την ως άνω υπό 8) υπόθεση, και συγκεκριμένα για την 
παράσταση κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον 
του Αρείου Πάγου καθώς και τη σύνταξη υπομνήματος 
προς το Δικαστήριο, ορίζεται στο ποσό των 2.900,00€ 
πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των λοιπών νο-
μίμων κρατήσεων.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπο-
λογισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το έτος 2016, 
και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε. 0873 «Αμοιβές νομικών 
προσώπων».

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 23 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Οικονομίας,  Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης και Τουρισμού Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 2147 (9)
    Παράταση απαγόρευσης κυνηγίου έως 28-2-2019

σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

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

1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 177/
1975 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως των 
διατάξεων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 « Περί 
Δασικού Κώδικα».

2. Το Ν. 2026/1992 (ΦΕΚ 43/τ.Α/23-3-1992) άρθρο 1 
παρ. 1 και 2 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσω-
πικού της Δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις.

3. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» άρθρα 6 και 280 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

4. Το Π.δ. 136/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης» ΦΕΚ 229Α΄.

5. Την αριθμ. 373/27-1-2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Κ. περί 
«Παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα αποφάσεων εγγράφων και άλλων 
πράξεων στους Γενικούς Δ/ντές, στους Προϊσταμένους 
Δ/νσων και Προϊσταμένους Τμημάτων και Γραφείων των 
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» 
(ΦΕΚ 459/τ.Β΄/23-3-2011)

6. Το αριθ. 78006/2538/1-7-1994 έγγραφο Υπ. Γεωργίας 
(τμήμα β' Δ/νση Αισθητικών Δασών Δρυμών και θήρας).

7. Την αριθ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Β/18.12.1985)
κοινή Απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονο-
μίας και Γεωργίας «Μέτρα διαχ/σης της άγριας πτηνο-
πανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 
366599/16.12.1996 κοινές Αποφάσεις Υπουργών Οικο-
νομίας και Γεωργίας.

8. Την αριθ. 1932/17-8-2015 απόφαση Απαγόρευσης 
Κυνηγίου έως 31-8-2016 σε όλη την έκταση της Νήσου 
Γαύδου (ΦΕΚ 1912/Β/8-9-2015)

9. Το αριθ. 6752/12-8-2016 έγγραφο-εισήγηση της 
Δ/νσης Δασών Χανίων, για την έως 28-2-2019 παράταση 
απαγόρευσης κυνηγίου, σε όλη την έκταση της Νήσου 
Γαύδου, αποφασίζουμε: 

Την παράταση απαγόρευσης κυνηγίου έως 28-2-2019, 
σε όλη την έκταση της Νήσου Γαύδου.

Τα όρια όλης της έκτασης της Νήσου Γαύδου αποτυ-
πώνονται σε χάρτη κλίμακας 1:50.000.

Η Δ/νση Δασών Χανίων παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας, 
μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την εν λόγω απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη 
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
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Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02027323108160008*

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 24 Αυγούστου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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