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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2354

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

23 Αυγούστου 2012
β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που
προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Γεωργίου Κατσιφάρα.
Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Ελευθερίου Βερυβάκη.
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους
Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας. ...
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50568/ΨΣ4906 (ΦΕΚ B
1809/17.11.2010) απόφασης Προκήρυξης Δράσης
Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο Ενίσχυση Επιχει−
ρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφι−
ακών Επενδύσεων (digi−retail). .............................................
Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία
χρόνια από 01−08−2012 μέχρι 31−07−2015, σε έκτα−
ση εμβαδού (3,706) τριών χιλιάδων και επτακο−
σίων έξι στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. Μαρκέλλα,
Αγ. Κοιλανή, Άγιοι Ασώματοι Κάβουρας κ.λπ. το−
πικών κοινοτήτων Παρπαριάς και Βολισσού περι−
φερείας Δήμου Χίου....................................................................
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Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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F
Αριθμ. 31340
(2)
Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Ελευθερίου Βερυβάκη.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31342
(1)
Κηδεία με δημόσια δαπάνη του Γεωργίου Κατσιφάρα.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 409/1976 «Περί καθορισμού κα−
τηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία
δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 84/2009 «Κύ−
ρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευ−
μάτων» (ΦΕΚ 108 Α/9.7.2009).
3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό,
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Γεώρ−
γιος Κατσιφάρας, αποφασίζουμε:
α. Να τελεσθεί η κηδεία του Γεωργίου Κατσιφάρα με
δημόσια δαπάνη.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 409/1976 «Περί καθορισμού κα−
τηγοριών προσώπων δυναμένων να κηδευθώσι δημοσία
δαπάνη» (ΦΕΚ 209 Α/11.8.1976) όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Π.Δ. 84/2009 «Κύ−
ρωση Κανονισμού Εξωτερικής Υπηρεσίας των Στρατευ−
μάτων» (ΦΕΚ 108 Α/9.7.2009).
3. Τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στο Λαό,
στην Πατρίδα και στο Έθνος ο πρώην Υπουργός Ελευ−
θέριος Βερυβάκης, αποφασίζουμε:
α. Να τελεσθεί η κηδεία του Ελευθερίου Βερυβάκη
με δημόσια δαπάνη.
β. Να αποδοθούν κατά την κηδεία του οι τιμές που
προσήκουν σε εν ενεργεία Υπουργό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. ΔΥ(3−4)/Γ.Π. οικ. 77909
(3)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπο−
γραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουργού» στους Γε−
νικούς Γραμματείς του Υπουργείου Υγείας.
O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ.98/Α΄/05) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Όργανα», ιδίως το άρθρο 54.
2. Του άρθρου 81 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/90)
«Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες
διατάξεις».
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/05).
4. Του Π.Δ/τος 95/2000 (Φ.Ε.Κ. 76/Α΄/2000) «Οργανι−
σμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
5. Του άρθρου 10 του Ν. 3370/2005 (Φ.Ε.Κ. 176/ Α΄/2005)
«Οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών δημόσιας
υγείας και λοιπές διατάξεις».
6. Των άρθρων 50 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/
Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας
και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.Δ/τος 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2012) «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
8. Του Π.Δ/τος 86/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/2012) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών».
9. Της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75030/30−7−2012 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγεί−
ας (Φ.Ε.Κ 371/ΥΟΔΔ/2−8−2012) περί διορισμού Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου.
10. Της υπ’ αριθμ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.75033/30−7−2012 κοινής
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας
(Φ.Ε.Κ 371/ΥΟΔΔ/2−8−2012) περί διορισμού Γενικού Γραμ−
ματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.
12. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές,
αποφασίζουμε:
Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Άρθρο 1
Γενικές αρμοδιότητες
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου προΐσταται
αμέσως μετά τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό
και την Υφυπουργό όλων των υπηρεσιών του Υπουργεί−
ου και των μονάδων υγείας του ΕΣΥ, εκτός της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και των αναφερομένων
σε αυτή αρμοδιοτήτων και φορέων.
Προσυπογράφει όλα τα έγγραφα που υπογράφει ο
Υπουργός, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου
50 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και ασκεί ειδικότερα τις
αρμοδιότητες που ορίζονται στα παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 2
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
σε αντικείμενα Υπηρεσιών − Εξαιρέσεις
1. Στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου μεταβιβάζο−
νται οι ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και
Τεχνικών Υποδομών εξαιρουμένης της Διεύθυνσης Δι−
εθνών Σχέσεων.
β. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας
2. Από τις ανωτέρω αρμοδιότητες, εξαιρούνται:
α. Όσες αναφέρονται σε διορισμούς διοικήσεων των
εποπτευομένων Νομικών Προσώπων.
β. Όσες αναφέρονται σε τοποθετήσεις και μετακινή−
σεις προϊσταμένων Γενικών Δ/νσεων.
γ. Αυτές που απαιτείται συνυπογραφή πράξεων με
άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυ−
πουργούς.
Άρθρο 3
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων
«Με εντολή Υπουργού»
1. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου εκτός από
τις αρμοδιότητες των προηγουμένων άρθρων έχει δι−
καίωμα υπογραφής για τα εξής θέματα του Υπουργείου,
εξαιρουμένων των θεμάτων της Γενικής Γραμματείας
Δημόσιας Υγείας.
1. Τις αποφάσεις μεταθέσεων, αποσπάσεων έγκρισης
για μετακίνηση εκτός έδρας γιατρών Ε.Σ.Υ.
2. Τις αποφάσεις ανακλήσεων διορισμών γιατρών
Ε.Σ.Υ.
3. Τη χορήγηση κάθε είδους εκπαιδευτικών αδειών με
ή χωρίς αποδοχές γιατρών Ε.Σ.Υ.
4. Τα ερωτήματα προς τα Υπηρεσιακά Συμβούλια γι−
ατρών Ε.Σ.Υ. σε διαθεσιμότητα.
5. Τα ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου
6. Τον προγραμματισμό εκπαιδευτικών προγραμμά−
των.
7. Την έγκριση κτιριολογικών προγραμμάτων για εκ−
πόνηση μελετών αρμοδιότητας του Υπουργείου.
8. Την παραχώρηση, κατά χρήση ή κυριότητα, κτιρίων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων σε άλλα Νοσηλευτικά Ιδρύμα−
τα, Ο.Τ.Α ή στο Δημόσιο για κάλυψη αναγκών μονάδων
ΕΣΥ ή άλλους κοινωφελείς σκοπούς (άρθρο 22 παρ. 2
Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 27 Α).
9. Την έγκριση μελετών κτιριακών εγκαταστάσεων
αρμοδιότητος της Υπηρεσίας με προϋπολογισμό έργου
πάνω από 205.429,20 Ευρώ (Π.Δ. 470/1983 άρθρο μόνο
παρ. Γ 2, 3,4).
10. Τις ειδικές αιτήσεις θεραπείας Έργων – Μελετών
βάσει των διατάξεων του άρθρου 76 παρ. 17 του Ν.
3669/2008 (ΦΕΚ 115 Α) και του άρθρου 54 παρ. 1 του Ν.
2519/1997 (ΦΕΚ 165 Α) για τα έργα και του άρθρου 41
του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α) για μελέτες και συναφείς
υπηρεσίες.
11. Τις αποφάσεις ανάθεσης στους εκλεγμένους εκ−
προσώπους β΄ βαθμού σύμφωνα με το Ν. 3852/2010,
αρμοδιότητας έγκρισης μελέτης έργων του Υπουργείου
και ΝΠΔΔ τομέα Υγείας και Πρόνοιας, με βάση το άρθρο
21 Ν. 1579/1985, ΦΕΚ 217 Α και άρθρο 30 Ν. 2646/1998
ΦΕΚ 236 Α).
12. Την έγκριση έργων κοινής ή προς εξυπηρέτηση σκο−
πού κοινής ωφέλειας (άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 2039/1939).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
13. Την οριστική έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου
για την ανέγερση ιδιωτικών κλινικών (Άρθρο 12, εδαφ.
α2, Π.Δ. 517/1999 ΦΕΚ 202 Α).
14. Την παραχώρηση κατά χρήση ή κυριότητα ακινή−
των του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ σε υπηρεσίες σύμφωνα με
το Ν.3852/2010 (άρθρο 26 παρ. 5 Ν. 2218/1994, ΦΕΚ 90
Α), (άρθρο 200 Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114 Α).
15. Την πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών ή
τις αρμόδιες κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες για
κήρυξη απαλλοτρίωσης ή άρση από την απαλλοτρίωση
εκτάσεως ήδη απαλλοτριωμένης (άρθρα 1.11, 12 και 29
Ν. 2882/2001, ΦΕΚ 17 Α).
16. Τον ορισμό αρμόδιων οργάνων περιφέρειας (Προ−
ϊσταμένης Αρχής – Δ/νουσας Υπηρεσίας – Τεχνικού
Συμβουλίου) έργων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ. ή άλλων ΝΠΔΔ
εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 18
παρ.α Ν. 3209/2003 ΦΕΚ 304 Α).
17. Την εκμετάλλευση και γενικά την αξιοποίηση (π.χ.
εκμίσθωση, εκποίηση, παραχώρηση κ.λ.π.) των περιουσι−
ακών στοιχείων του ΝΠΔΔ Ανωτέρα Σχολή Επισκεπτρι−
ών Αδελφών και Νοσοκόμων «Αμαλία Φλέμινγκ» (ΜΤΕΝ
Σχολή Αθηνών), που περιήλθε στο Ελληνικό Δημόσιο με
το άρθρο 31 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296 Α).
18. Την έγκριση σκοπιμότητας για δαπάνες δημοσίων
σχέσεων ποσού 501 Ευρώ μέχρι 7.000 Ευρώ.
19. Τις αποφάσεις και εντολές, που αφορούν δαπάνες,
εγκρίσεις, καθώς και κάθε σχετική με το θέμα των υπη−
ρεσιών και των εποπτευομένων Νομικών Προσώπων του
Υπουργείου ποσού από 120.001 Ευρώ και άνω.
20. Τις πράξεις έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για
ποσό από 120.000 ευρώ μέχρι του ποσού των 500.000
Ευρώ.
21. Τις αποφάσεις έγκρισης, ανάληψης και διάθεσης
πιστώσεων και πράξεων αναγνώρισης δαπανών, την
έκδοση χρηματικών ενταλμάτων καθώς και αποφάσε−
ων έκδοσης και παράτασης χρηματικών ενταλμάτων
προπληρωμής από πιστώσεις του τακτικού προϋπολο−
γισμού για ποσά 120.001 Ευρώ και άνω και των ειδικών
λογαριασμών για ποσά από 120.001 Ευρώ και άνω για
μη εξειδικευμένες δαπάνες.
22. Τις προτάσεις για έγκριση, αναθεώρηση, συμπλή−
ρωση ή τροποποίηση των συλλογικών αποφάσεων έρ−
γων/μελετών του Π.Δ.Ε.
23. Την υπογραφή εντολών κατανομής ποσού από
120.001 ευρώ και άνω για την πίστωση των λογαριασμών
Π.Δ.Ε. ύστερα από εγκεκριμένη Υπουργική συλλογική
απόφαση έργου/μελέτης (ΣΑΕ).».
24. Τις αποφάσεις για την ανάθεση χωρίς διαπραγ−
ματεύσεις (απευθείας) και τη σύναψη σύμβασης προ−
μήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης
έργων, μέχρι του ποσού που ισχύει κάθε φορά (άρθρο
83 παρ. 1 εδ. Α του Ν. 2362/1995 και άρθρο 2 παρ. 5 του
Ν. 2286/1995 και η αριθμ. 35130/739/9−8−2010 απόφαση
ΦΕΚ 1291 Β).
25. Την έγκριση σκοπιμότητας επισκευών διαρρυθμί−
σεων, βελτιώσεων αποπεράτωσης, συντήρησης κτιρίων,
προμήθειας και συντήρησης εξοπλισμού πάσης φύσεως
των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου από ποσό
5000 ευρώ και άνω.
26. Την έγκριση σκοπιμότητας για σύναψη συμβά−
σεων εκτέλεσης έργου της καθαριότητας κτιριακών
εγκαταστάσεων και παραρτημάτων των Υπηρεσιών του
Υπουργείου υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρ−
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θρου 37 του Ν. 2072/1992 (ΦΕΚ 125 Α) και της ΔΙΠΙΔΔ/
Ε3/23/22.9.1992 εγκυκλίου του Υπουργείου Προεδρίας
της Κυβέρνησης ανεξαρτήτως ποσού.
27. Όλες οι διοικητικές πράξεις, διακηρύξεις, συμβά−
σεις κ.λπ. ανεξαρτήτου ύψους δαπάνης που αφορούν
συγχρηματοδοτούμενα έργα.
28. Τις αποφάσεις ή έγγραφα για θέματα στα οποία
συμπράττουν και άλλες Γενικές Διευθύνσεις του Υπουρ−
γείου.
29. Την παραχώρηση κατά χρήση, δωρεάν, ακινήτων
κυριότητας του Υπουργείου Υγείας, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ι.Δ.,
που επιδιώκουν σκοπούς αρμοδιότητος του Υπουργείου
(Άρθρο 1 παρ. 4 Ν.Δ. 853/1971, ΦΕΚ 54 Α).
30. Την έγκριση σκοπιμότητος μίσθωσης ακινήτων,
ιδιοκτησίας Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευομένων από το Υπουργείο
(Άρθρο 26 παρ. 23, Π.Δ. 715/1979, ΦΕΚ 212 Α), εκμίσθωσης
ακινήτων (Άρθρο 38, Π.Δ. 715/1979), αγοράς ακινήτων
(Άρθρο 50, Π.Δ. 715/1979), εκποίησης ακινήτων (Άρθρο
59, Π.Δ. 715/1979), αντιπαροχής και ανταλλαγής ακινή−
των (Άρθρο 64, παρ. 3, Π.Δ. 715/1979), εκμίσθωσης και
εκποίησης κινητών πραγμάτων (Άρθρο 65, παρ. 1, Π.Δ.
715/1979).
31. Την έγκριση των αποφάσεων της προϊσταμένης
αρχής (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ΥΠΕ
κλπ) για κατακύρωση συμβάσεων μελετών και παροχής
συναφών υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α) σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις τις κυα ΔΥ8/ΓΠ/
οικ 113766/18−9−2006 (ΦΕΚ 1490 Β).
32. Τα ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας
(ΚΕ.Σ.Υ.) για γνωμοδότηση, γενικότερης και καθοριστι−
κής σημασίας.
33. Tην αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του ΚΕ.Σ.Υ.
για έγκριση χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών.
34. Τις αποφάσεις διορισμών γιατρών του Ε.Σ.Υ. των
περιπτώσεων του άρθρου 69 παρ. 5 του Ν. 2071/1992
και εκείνων για τις οποίες διαπιστώνεται διαφωνία της
υπηρεσίας για λόγους νομιμότητας του σχετικού πρα−
κτικού επιλογής του αρμόδιου Συμβουλίου Επιλογής
Διευθυντών Ιατρών Ε.Σ.Υ. και των Περιφερειακών Συμ−
βουλίων Επιλογής Επιμελητών Ιατρών Ε.Σ.Υ.
35. Την έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού και
ισολογισμού των νομικών προσώπων του τομέα της
Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από την κεντρική
υπηρεσία του Υπουργείου.
36. Τις αποφάσεις που αναφέρονται σε οικονομικά θέ−
ματα και θέματα κατάστασης προσωπικού και αφορούν
τα νομικά πρόσωπα του τομέα Ψυχικής Υγείας.
37. Τις αποφάσεις αποδοχής αιτήσεων συμμετοχής
σε κλειστό διαγωνισμό.
38. Τις αποφάσεις κατακύρωσης διαγωνισμών για
προμήθεια ειδών και παροχής υπηρεσιών.
39. Τις ματαιώσεις διαγωνισμών και την προμήθεια
των ειδών με διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση χωρίς
διαγωνισμό.
40. Την κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου και την προμή−
θεια του είδους σε βάρος του με οποιοδήποτε τρόπο.
41. Τη μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης ή
φόρτωσης του είδους.
42. Την επιβολή ή μη προστίμου για εκπρόθεσμη πα−
ράδοση ή φόρτωση συμβατικού είδους ή έκπτωση τιμής
για ποιοτικές αποκλίσεις ή επιβολή ποινής για αντισυμ−
βατική ενέργεια του προμηθευτή σε ύψος προστίμου.
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43. Την έγκριση παραλαβής ή απόρριψης είδους για
χρονική υπερημερία προμηθευτή ή ποιοτικές αποκλίσεις
του είδους και αντικατάσταση ή όχι αυτού σε ύψος
αξίας της υπό κρίσιν ποσότητας.
44. Τον καταλογισμό του διαφέροντος σε βάρος έκ−
πτωτου προμηθευτή και επιβολή των προβλεπομένων
άλλων κυρώσεων.
45. Τις οριστικές ανακοινώσεις ανάθεσης μετά από
διαπραγμάτευση σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.
46. Τις οριστικές ανακοινώσεις κατακυρώσεων σε
εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.
47. Την υπογραφή συμβάσεων προμήθειας ειδών και
παροχής υπηρεσιών.
48. Την παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης ή
φόρτωσης του είδους με επιφύλαξη των δικαιωμάτων
του Δημοσίου επιβολής προστίμου για εκπρόθεσμη πα−
ράδοση ή φόρτωση.
Για τις περιπτώσεις από 37 έως και 47 το ποσόν κα−
θορίζεται από 120.001 Ευρώ και άνω.
2. Εξαιρούνται του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού» τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−
βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.Δ. και Κανονιστικών
Αποφάσεων.
β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργούς.
γ. Τα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
Άρθρο 4
Συναρμοδιότητα υπογραφής κοινών αποφάσεων
Υπουργείων
Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου έχει συναρ−
μοδιότητα υπογραφής κοινών αποφάσεων Υπουργείων
για θέματα της αρμοδιότητάς του (ΚΥΑ αρ. 33361/1991
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα με το άρ−
θρο 7 παρ. 1 Ν. 1943/91» (ΦΕΚ 703 Β΄).
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 5
Γενικές αρμοδιότητες
Ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημό−
σιας Υγείας προΐσταται αμέσως μετά τον Υπουργό, τον
Αναπληρωτή Υπουργό και την Υφυπουργό της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Υγείας και των αναφερομένων
σε αυτή αρμοδιοτήτων και φορέων.
Άρθρο 6
Δικαίωμα υπογραφής εγγράφων
«Με εντολή Υπουργού»
1. Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας έχει δι−
καίωμα υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» για τα εξής
θέματα αρμοδιότητάς του:
α. Τα ερωτήματα στο γραφείο Νομικού Συμβούλου
β. Στις πράξεις έγκρισης σκοπιμότητας δαπάνης για
ποσό 120.000 ευρώ μέχρι 500.000 ευρώ.
γ. Την έγκριση προϋπολογισμού, απολογισμού και ισο−
λογισμού των νομικών προσώπων αρμοδιότητας της
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας που εποπτεύονται
από τη κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου.

2. Εξαιρούνται του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού» τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−
βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.Δ. και Κανονιστικών
Αποφάσεων.
β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή κυβερνητικά όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργούς.
γ. Τα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
1. Σε κάθε περίπτωση έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με
την απόφαση αυτή, θα πρέπει στο σκεπτικό τους να
αναγράφεται αυτή η απόφαση.
2. Οι εξουσιοδοτημένοι με την απόφαση αυτή να υπο−
γράφουν «με εντολή Υπουργού» δύνανται να ενημερώ−
νουν τα ανώτερα κλιμάκια για κάθε σοβαρό κατά την
κρίση τους θέμα.
3. Από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής καταργείται
κάθε άλλη προηγούμενη που ρυθμίζει όμοια θέματα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 35280/ΨΣ6241
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 50568/ΨΣ4906 (ΦΕΚ B
1809/17.11.2010) απόφασης Προκήρυξης Δράσης Κρα−
τικών Ενισχύσεων με τίτλο Ενίσχυση Επιχειρήσεων
Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επεν−
δύσεων (digi−retail).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργιση υπη−
ρεσιών.
2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/Α΄/2012), Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).
4. Το π.δ. 65/2011 (Φ.Ε.Κ. 3125/27−6−2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς.
5. Την υπ’ αριθμ. 22840/ΔΙΟΕ1091/21.5.2008 (ΦΕΚ 1011/
Β/30.5.2008) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ
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769/8.12.2000» (ΦΕΚ 1502/Β΄/8.12.2000), όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση
Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας
και Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας», με σκοπό
την αναδιάρθρωση σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του
ν. 3614/2007, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας η
οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Επιχειρησια−
κού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση».
6. Την με αριθμό 8491/ΕΓΔΕΚΟ 193 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Σύσταση και
έγκριση καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρίας με επωνυ−
μία «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ 347/3.3.2008).
7. Την υπ’αριθμ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.21816 κοινή απόφαση των
Υφυπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β΄ 2660) με θέμα: Συγχώνευση δια
απορροφήσεως της εταιρείας «Ψηφιακές Ενισχύσεις
Α.Ε.» από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»
8. Την υπ’ αρ. ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ.20548 απόφαση του Υφυ−
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση του Καταστατι−
κού της Ανώνυμης Εταιρίας “Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.” και εκ νέου κωδικοποίησή του» (ΦΕΚ 2493/Β/4−11−
2011).
9. Την υπ’ αριθμ. 27387/11/24−11−2011 Ανακοίνωση κατα−
χώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών στοιχείων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της
Πληροφορίας Α.Ε.», του Περιφερειάρχη Αττικής.
10. Την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό
Ε (2007) 5339/26.10.2007 που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για κοινοτική ενίσχυση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο
πλαίσιο του στόχου σύγκλισης στις περιφέρειες της
Ελλάδας − CCI2007GR161PO002.
11. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ειδικότερα
τα άρθρα 3, 4, 17 και 32 αυτού, όπως έχουν τροποποιηθεί
από το Ν. 3840/2010 (Φ.Ε.Κ. 53/Α/31.03.2010) «Αποκέντρω−
ση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότη−
τας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013».
12. Την υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ1749/27−03−2007 Υπουργική
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιή−
θηκε με τις υπ’ αρ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07−09−2009 (ΦΕΚ
1957/Β/09−09−2009), 28020 ΕΥΘΥ/1212/30−06−2010 (ΦΕΚ
1088/Β/19−07−2010) και 18818/ΕΥΘΥ864/02−05−2011 (ΦΕΚ
1111/Β/03−06−2011) και ισχύει
13. Την με αρ. πρωτ. 3079−Α1−04.03.2009 Υπουργική
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
(ΥΑ), με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες δια−
χείρισης για πράξεις του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της
προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 στον Ενδιάμεσο
Φορέα Διαχείρισης «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» (ΦΕΚ
Β 457/13−3−2009)
14. Την με αρ. πρωτ. 152.851/ΨΣ 6008−Α1 (ΦΕΚ 1173/
B/04.08.2010) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ), με την οποία
εκχωρούνται αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» της προγραμματικής περιόδου
2007 – 2013 στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «ΨΗΦΙ−
ΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Α.Ε.» για την «Ενίσχυση Επιχειρήσεων
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Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων
(digi−retail)».
15. Την από 26.2.2009 απόφαση με αρ. πρωτ. 11398/
ΨΣ3236 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π «Ψη−
φιακή Σύγκλιση» με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια
επιλογής των πράξεων κρατικών ενισχύσεων και τις
αντίστοιχες των Επιτροπών Παρακολούθησης των Πε−
ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής
της 15ης Δεκεμβρίου 2006 για την εφαρμογή των άρ−
θρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας.
17. Την υπ’ αρ. πρωτ. 6318/712/8−2−2010 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας για τον διορισμό του Ειδικού
Γραμματέα (ΦΕΚ 46Γ/9−2−2010).
18. Τις διατάξεις της υπ αριθ. 30471/ΔΙΟΕ1276/13.7.2010
(ΦΕΚ Β΄ 1129) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή
Υπουργού», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’
αριθμ 50259/ΔΙΟΕ2101 (ΦΕΚ 1825Β−22.11.2010)
19. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 50568/ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/
Β/17−11−2010) υπουργική απόφαση με τίτλο «Προκήρυξη
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο: Ενίσχυση Επι−
χειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών
Επενδύσεων (“digi−retail”)», όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. Πρωτ. 17672/ΨΣ6076 (ΦΕΚ 1450/Β΄/2−5−2012)
υπουργική απόφαση.
20. Την με αρ. πρωτ. 43079/ΕΥΣ5909/ 22.9.2008 απόφα−
ση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΑ), με
την οποία εκχωρούνται οι αρμοδιότητες διαχείρισης για
πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων της προγραμματικής περιόδου 2007−2013 στην
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλισης».
21. Τους οδηγούς Υποβολής, Αξιολόγησης και υλοποί−
ησης που είχαν εκδοθεί για την εν λόγω δράση από τον
ΕΦΔ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΕ.
22. Την υπ. αριθ. 365/2012 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρίας Κοινωνίας της Πληροφορί−
ας Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 154.650/
ΨΣ4476/Α1 (ΦΕΚ B 2108/21.9.2011) υπουργικής απόφα−
σης για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για
πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προ−
γράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον Ενδιάμεσο Φορέα
Διαχείρισης «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ»».
23. Την υπ’ αριθ. 151.730/ΨΣ 2238−Α1/09−04−2012 Υπουρ−
γική Απόφαση με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων δι−
αχείρισης για πράξεις κρατικών ενισχύσεων του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» στον
Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης «Κοινωνία της Πληρο−
φορίας ΑΕ».
24. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό
Δημοσίων Επενδύσεων, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του Άρθρου 9 (Διάρκεια Επενδυτι−
κών Σχεδίων) και του Άρθρου 15 (Υλοποίηση Επένδυσης
– Τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) της
υπ’ αριθμ. 50568/ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/Β/17−11−2010) απόφα−
σης προκήρυξης Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων με τίτλο:
«Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποί−
ηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi−retail)» ως εξής:
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Άρθρο 9
Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων

1. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών
Σχεδίων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν ορίζεται
σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης
τους και ισχύει κατά παρέκκλιση της δηλωθείσας ή
εγκεκριμένης. Η εν λόγω χρονική διάρκεια υλοποίησης
δεν δύναται περαιτέρω παράτασης.
Άρθρο 15
Υλοποίηση Επένδυσης – Τεκμηρίωση φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου
2. Οι Επιχειρήσεις – δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι
εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και
διασφάλιση της προόδου της πράξης τους, την ορθή
τήρηση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της επένδυσης
βάσει του Άρθρου 9 της παρούσης ως ισχύει και των
λοιπών όρων της απόφασης αποδοχής – έγκρισης της
αίτησης και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονο−
μικού αντικειμένου με βάση τα εγκεκριμένα χαρακτη−
ριστικά και περιορισμούς που αναλύονται στον Οδηγό
Υλοποίησης της Δράσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η 50568/ΨΣ4906 (ΦΕΚ
B 1809/17.11.2010) με όποιες τροποποιήσεις έχουν πραγ−
ματοποιηθεί μέχρι την παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 33469/2066
(5)
Απαγόρευση κυνηγίου όλων των θηραμάτων για τρία
χρόνια από 01−08−2012 μέχρι 31−07−2015, σε έκταση
εμβαδού (3,706) τριών χιλιάδων και επτακοσίων έξι
στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. Μαρκέλλα, Αγ. Κοιλανή,
Άγιοι Ασώματοι Κάβουρας κ.λπ. τοπικών κοινοτήτων
Παρπαριάς και Βολισσού περιφερείας Δήμου Χίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 που
προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 77/75 «Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων του
Ν.Δ. 86/69».
2. Τις δ/ξεις της υπ’ αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18−12−85) Κ.Υ.Α. «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη−
νοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ.
366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188 Β/96) και 294283/23−12−97 (ΦΕΚ
68 Β/98) Κ.Υ.Α.
3. Την υπ’ αριθ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο δ/γή του
Γενικού Γραμματέα Δασών και Φ.Π. «Απαγορεύσεις κυ−
νηγιού ορισμένου χρόνου».
4. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτ/ση και άλλες δ/ξεις».
5. Τα άρθρα 6, 238 και 280 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι−
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α).

6. Το Π.Δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/Α).
7. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
(ΦΕΚ 98 Α/05).
8. Τις δ/ξεις του Ν. 3200/55 «Περί διοικητικής απο−
κέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
μεταγενέστερα.
9. Την υπ’ αριθ. 1550/17−3−2011 απόφαση του Γ.Γ. Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Παροχή εξουσιοδό−
τησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων
«Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο
της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσε−
ων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ
484/Β΄/2011).
10. Την από 26−7−2012 εισήγηση της Κοιλούκου Θω−
μαΐτσας Δασολόγου της Δ/νσης Δασών Χίου για απα−
γόρευση του κυνηγίου με σκοπό προστασία, ανάπτυξη
και αναπαραγωγή του θηραματικού πλούτου και της
άγριας πανίδας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
τρία χρόνια από 01−08−2012 μέχρι 31−07−2015, σε έκτα−
ση εμβαδού (3,706) τριών χιλιάδων και επτακοσίων έξι
στρεμμάτων στις θέσεις Αγ. Μαρκέλλα, Αγ. Κοιλανή,
Άγιοι Ασώματοι Κάβουρας κ.λπ. τοπικών κοινοτήτων
Παρπαριάς και Βολισσού περιφερείας Δήμου Χίου, που
ορίζεται ως εξής:
Δυτικά: Με αφετηρία το γεφύρι της Αγ. Μαρκέλλας
επί του ομώνυμου χειμάρρου ακολουθεί με κατεύθυν−
ση βορειοδυτική τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο από
Αγ. Μαρκέλλα προς Παρπαριά μέχρι να συναντήσει το
δρόμο στη θέση Παλιόπυργος ο οποίος οδηγεί στην
παραλία Τρυπητή −Καλουλιμέ.
Βόρεια: Στη συνέχεια από την διασταύρωση αυτή και
σε ευθεία νοητή γραμμή με κατεύθυνση ανατολικά,
αφού διέλθει από την κορυφή του υψώματος Κοιλανή
και βόρεια της ομώνυμης εκκλησίας καταλήγει στην
θέση Κουτσοκεφαλο Λαγός στην διασταύρωση του χω−
ματόδρομου, ο οποίος ξεκινά από την ασφαλτοστρω−
μένη οδό Πιραμά−Παρπαριας και καταλήγει στην Αγ.
Μαρκέλλα, με τον δρόμο προς την αγροτική περιοχή
Πλατυδικα − Κατρα.
Ανατολικά: Συνεχίζει με κατεύθυνση νότια τον χω−
ματόδρομο Παρπαριά− Αγ. Μαρκέλλα μέχρι που να
συναντήσει το χείμαρρο της Αγ. Μαρκέλλας και τον
χωματόδρομο προς Κάβουρα.
Στη συνέχεια και με κατεύθυνση ανατολική ακολου−
θεί το χωματόδρομο μέχρι την θέση Κάβουρα, όπου
συναντά τον χωματόδρομο που οδηγεί από την Πιραμά
στον επαρχιακό δρόμο Βολισσού− Αγ. Μαρκέλλας τον
οποίο ακολουθεί μέχρι την θέση Βακελονας επί του
επαρχιακού δρόμου.
Νότια: Συνεχίζει την ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή
οδό Βολισσού − Αγ. Μαρκέλλα και την νεοανοιχθεισα
παρακαμπτήριο οδό που διέρχεται βόρεια της εκκλη−
σίας της Αγ. Μαρκέλλας και καταλήγει στο γεφύρι από
όπου άρχισε.
Η ανωτέρω έκταση αποτυπώνεται στον από Ιούλιο
2012 συνημμένο χάρτη κλίμακας 1:10.000 της δασολόγου
Κοιλουκου Θωμαιτσας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η τήρησή της ανατίθεται στους Δασικούς Υπαλλή−
λους, φύλακες θήρας, Δημοτικούς υπαλλήλους, στην
Ελληνική Αστυνομία και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα
με τις ισχύουσες περί θήρας διατάξεις.
Από τις δ/ξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Χίος, 26 Ιουλίου 2012
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Χίου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕΛΛΑΣ
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