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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νομικών Προ−
σώπων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1

Τροποποίηση των ορίων απαγόρευσης κυνηγίου ορι−
σμένου χρόνου σε περιοχές των Δήμων «Χανίων, 
Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων», με δε−
καετή ισχύ. ........................................................................................... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΔΥ1δ/47577 (1)
Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νομικών Προσώ−

πων Δημοσίου Δικαίου αρμοδιότητας του Υπουργεί−
ου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 

4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοι−
κητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 26 
Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του 
Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊσταμέ−
νων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρα−
τικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής 
Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις», για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ως άνω διατάξεις.

γ) της παραγράφου Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ 81 Α΄) «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και 
άλλες διατάξεις».

δ) του άρθρου 38 του Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Οργά−
νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας και λοιπές 
διατάξεις».

ε) του άρθρου 20 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Ανα−
διάρθρωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές δι−
ατάξεις».

στ) του άρθρου 6 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α΄) «Ανα−
διοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φρο−
ντίδας και άλλες διατάξεις».

ζ) του άρθρου 7 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α’) «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

η) του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση οργάνωση και 
αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων 
(Ε.Ο.Φ.), της Εθνικής Φαρμακοβιομηχανίας (Ε.Φ.), της 
Κρατικής Φαρμακαποθήκης (Κ.Φ.) και τροποποίηση και 
συμπλήρωση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας και άλλες 
διατάξεις».

θ) του Π.Δ. 142/1989 «Οργανισμός του Εθνικού Οργανι−
σμού Φαρμάκων» (ΦΕΚ 68 Α΄), όπως τροποποιήθηκε.

2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 39676/26−3−2007 από−
φαση «Σύσταση – Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβου−
λίων (ειδικών) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 487 Β’).

3. Την με αριθ. πρωτ. ΔΥ1δ/οικ. 39607/26−3−2007 από−
φαση «Σύσταση – Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Ε.Κ.Κ.Α.) και του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας 
και Αλληλεγγύης (Ι.Κ.Π.Α.)» (ΦΕΚ 487 Β’).

4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/
16−4−2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: 
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
– Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών δια−
τάξεων (Άρθρο Πέμπτο) του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/
29−3−2010).

5. Το αριθ. πρωτ. 26250/21−4−2010 έγγραφο του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού γιατί, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 7 
του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια 
λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας 
των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται 
από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται 
καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους, 
αποφασίζουμε:
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Α. Συγκροτούμε για κάθε ένα ξεχωριστά από τα κα−
τωτέρω Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου:

1. Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.)
2. Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)
3. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)
4. Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 

(Ι.Κ.Π.Α.), πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για 
το προσωπικό που υπάγεται στο κάθε ένα από αυτά, με 
εξαίρεση τους ιατρούς Ε.Σ.Υ. και αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από 
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του κάθε Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή 
στο Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που 
εδρεύουν στο νομό αυτόν. Ένα τουλάχιστον από τα τα−
κτικά μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, 
εφόσον υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με 
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των 
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Β. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης.

Γ. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσια−
κού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. και τοποθετούνται ως προϊ−
στάμενοι Διεύθυνσης μέχρι την επιλογή των προϊστα−
μένων Διευθύνσεων από τα Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του 
Ν. 3839/2010 και πάντως όχι πέραν του ενός (1) έτους 
από την τοποθέτησή τους.

Δ. Τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που συγκροτούνται με 
την παρούσα, λειτουργούν με ελλιπή σύνθεση, χωρίς 
αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμέ−
νων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική 
απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη.

Ε. Εισηγητής στο κάθε Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυν−
σης Διοικητικού του κάθε Ν.Π.Δ.Δ, με αναπληρωτή του 
Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται θέματα προσω−
πικού της ως άνω Διεύθυνσης.

Στ. Γραμματέας του κάθε Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με ανα−
πληρωτή του υπάλληλο του ιδίου βαθμού, που ανήκει 
στο προσωπικό αρμοδιότητας του κάθε Συμβουλίου.

Ζ. Η θητεία των μελών του κάθε Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου 
του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρ−
θρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010.

Η. Όταν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια κρίνουν θέματα 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

F
     Αριθμ. 2995 (2)
Τροποποίηση των ορίων απαγόρευσης κυνηγίου ορι−

σμένου χρόνου σε περιοχές των Δήμων «Χανίων, 
Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων», με δεκα−
ετή ισχύ. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 5 άρθρου 258 Ν.Δ. 86/69, που 

προστέθηκε με την παραγρ. 3 άρθρου 7 Ν. 177/75 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Ν.Δ. 86/69 Περί Δασικού Κώδικος».

β. Του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας κ.λπ.».

γ. Του Ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες».

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/
18−12−1985) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη−
νοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
87578/703/6−3−07 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 581/τ.Β΄/23−4−07).

3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 διαταγή Δ/νσης 
Αισθ. Δασών−Δρυμών και Θήρας Υπουργείου Γεωργίας 
«Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

4. Την υπ’ αριθμ. 6730/12−8−2003 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης «Ορισμός εισηγητών 
και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής κ.λπ.».

5. Την αριθμ. 6454/13−10−03 (Φ.Ε.Κ. 1738 τ.Β΄/26−11−03) 
απόφαση Γενικού Δ/ντή Περιφέρειας Κρήτης «Παράτα−
ση ισχύος της 78873/2708/30−6−1992 αποφάσεως Υ.Γ. 
περί απαγόρευσης του κυνηγιού στην περιοχή Αγίου 
Ματθαίου Ν. Χανίων», μέχρι 31−7−2010, η οποία είχε ήδη 
παραταθεί μέχρι την 31−7−2004 με την αριθμ. 3242/
26−5−1999 (ΦΕΚ 1385 τ.Β΄/6−7−1999) όμοια απόφαση.

6. Την υπ’ αριθμ. 1381/17−3−10 εισήγηση του Προϊσταμέ−
νου Τμήματος Διαχείρισης της Δ/νσης Δασών Χανίων 
κου Ιωάννη Φωτάκη σχετική με την ανάγκη τροποποί−
ησης των ορίων και παράτασης ισχύος της ως άνω 
απαγόρευσης και την σύμφωνη γνώμη της Δ/ντριας 
Δασών Χανίων.

7. Το από 12−4−2010 έγγραφα του 1ου Κ.Σ. Χανίων ως 
και της Α’ Κ.Ο.Κ. και Δ., δυνάμει των οποίων συμφωνούν 
με την ως άνω πρόταση της Δ.Δ. Χανίων.

8. Την υπ’αριθμ. 2985/28−5−2010 εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Χανίων «Τροποποίηση των ορίων απαγόρευσης 
κυνηγίου σε περιοχές των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου 
και Σούδας Νομού Χανίων», με δεκαετή ισχύ, αποφα−
σίζουμε:

Παρατείνουμε, την ισχύ της υπ’ αριθμ. 6454/13−10−03 
(Φ.Ε.Κ. 1738 τ.Β΄/26−11−03) απόφασης «παράταση ισχύος 
της 78873/2708/30−6−1992 αποφάσεως Υπουργείου Γε−
ωργίας περί απαγόρευσης του κυνηγιού στην περιοχή 
Αγίου Ματθαίου Ν. Χανίων» και απαγορεύουμε το κυ−
νήγι όλων των θηραμάτων για μια Δεκαετία, μέχρι και 
την 31η Ιουλίου 2020 σε περιοχές των Δήμων Χανίων, 
Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων.
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Τροποποιούμε, τα όρια αυτής, στις περιοχές των Δή−
μων Χανίων, Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων, 
η οποία καταλαμβάνει πλέον έκταση εμβαδού 15.100 
στρεμμάτων, αφού μειώθηκε κατά 3.000 στρέμματα του 
αστικού ιστού της πόλεως των Χανίων και αυξήθηκε 
κατά 8.800 στρέμματα των περιοχών Δήμων Ακρωτη−
ρίου και Σούδας (αρχική έκταση απαγόρευσης 9.300 
στρ.).

Η έκταση της περιοχής απαγόρευσης κυνηγίου των 
15.100 στρεμμάτων στις περιοχές των Δήμων Χανίων, 
Ακρωτηρίου και Σούδας Νομού Χανίων, απεικονίζεται 
στο συνημμένο της παρούσης και θεωρημένο από την 
Δ/ντρια Δασών Χανίων, απόσπασμα χάρτη κλίμακας 
1:40.000 και ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από την παραθαλάσσια περιοχή Αγία Κυριακή 
του Δήμου Χανίων και συνεχίζει βορείως περικλείοντας 
τους οικισμούς Προφήτη Ηλία, Κουμπελή Δ. Χανίων και 
Αγίου Ονουφρίου Δ. Ακρωτηρίου, τις εγκαταστάσεις 
της Π.Α. στον Άγιο Ονούφριο και τον όρμο Κόκκινου 
Πύργου.

Ακολουθεί την ακτογραμμή της χερσονήσου του Κόκ−
κινου Πύργου και καταλήγει στις εκβολές του ρέματος 
Αρμελιά, (Χ 506085−Υ 3933518) το οποίο και ακολουθεί 
με ΝΑ κατεύθυνση μέχρι που συναντά τον κεντρικό δρό−
μο Κουνουπιδιανά−Σταυρός (Χ 507330−Υ 3932494) τον 
οποίο ακολουθεί προς νότο μέχρι την διασταύρωση του 
με τον δρόμο προς τον οικισμό Πλακούρες Δ. Ακρωτηρί−
ου (Χ 507304− Υ 3932147). Συνεχίζει για τριακόσια (300) 
μέτρα προς Πλακούρες (Χ 507537−Υ 3932070), όπου και 
αλλάζει κατεύθυνση ακολουθώντας ΝΔ τον ασφαλτο−
στρωμένο δρόμο που συναντά την οδό Αριστοτέλους 
των οικισμών Κουνουπιδιανά−Κορακιές Δ. Ακρωτηρίου 
τον οποίο και ακολουθεί ΝΑ μέχρι τον κόμβο Πυθαρίου 
Δ. Ακρωτηρίου.

Από εκεί και με ΝΔ κατεύθυνση ακολουθεί το δρόμο 
του Βλητέ − Σούδα του Δ. Σούδας και στο σημείο που 
ο δρόμος περνά δίπλα από την παραλία (Χ 505380−
Υ 3927866), ακολουθεί την ακτογραμμή διερχόμενη τις 
εκβολές του ποταμού Μορώνη μέχρι τις Ναυταθλητικές 
εγκαταστάσεις Δ. Σούδας και μέσω του δρόμου που 
διασχίζει τον οικισμό της Κάτω Σούδας του Δ. Σούδας 
συναντά την Π.Ε.Ο. Χανίων−Σούδας, την οποία ακολου−
θεί με δυτική κατεύθυνση μέχρι την διασταύρωση για 
Μ.Α.Ι.Χ.

Από εκεί ακολουθεί τον δρόμο που διέρχεται Νοτι−
οδυτικώς των περιοχών Λιβάδια, και Πρεβεντόριο του 
Δήμου Χανίων, μέχρι που διασταυρώνεται με την οδό Η. 
Δεληγιαννάκη στην συνοικία Αγίου Ιωάννη της πόλεως 
των Χανίων. Από εκεί ακολουθεί τα Νοτιοανατολικά 
και κατόπιν τα Ανατολικά όρια της πόλεως των Χανίων 
μέχρι που συναντά μέσω της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 
την οδό Ακρωτηρίου του Δ. Χανίων.

Από εκεί με Βόρεια κατεύθυνση μέσω της συνοικίας 
Χαλέπα του Δ. Χανίων καταλήγει στην θάλασσα στην 
περιοχή Αγία Κυριακή Δ. Χανίων.

Για την εν λόγω απαγόρευση κυνηγίου ελήφθησαν 
υπόψη:

1. Η προστασία και η ανάπτυξη του θηραματικού πλού−
του.

2. Η προστασία του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο 
διακινείται στους χώρους που υπάρχουν το Πολυτεχνείο 
Κρήτης, Δημόσια Σχολεία, Στρατιωτικές και Αθλητικές 
εγκαταστάσεις, περιαστικά άλση ως και λοιπούς χώρους 
που αποτελούν πόλο έλξης για την αναψυχή των κατοίκων 
της πόλεως των Χανίων και των περιαστικών Δήμων.

3. Οι υφιστάμενες σε επίπεδο νομού απαγορεύσεις 
κυνηγίου, ώστε να μην δημιουργούνται υπέρμετροι περιο−
ρισμοί οι οποίοι να αυξάνουν την κυνηγετική πίεση στους 
εναπομείναντες ελεύθερους για κυνήγι χώρους.

Η τήρηση της ανατίθεται στους Δασικούς υπαλλήλους, 
Δημοτικούς υπαλλήλους, στην Ελληνική Αστυνομία και 
σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες τιμωρούνται με τις ποινές του προ−
βλέπονται από τις περί Θήρας διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 
ως και τις σχετικές Κ.Υ.Α. περί μέτρων διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας.

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων εντέλλεται να εκδώσει 
την σχετική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι και 31−7−2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ηράκλειο, 31 Μαΐου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ  



12608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02008621806100004*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-06-22T08:43:29+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




