
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού 
εκσυγχρονισμού και προσθήκης δραστηριότητας 
συμπληρωμάτων διατροφής στο εργοστάσιο της 
BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημόσιας Τράπε-
ζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στην 
Αιματολογική Κλινική της οργανικής μονάδας της 
έδρας ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑ.Γ.Ν.Η. του ΠΑ.Γ.Ν.Η - Γ.Ν. ΒΕ-
ΝΙΖΕΛΕΙΟ. 

3 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας - 
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιο-
χές της Τ.Κ Περδικίου Ικαρίας λόγω πυρκαγιάς.

4 Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας - 
Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιο-
χές της Δ.Κ Μυτιληνιών Σάμου λόγω πυρκαγιάς.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ 6.180/οικ.89349/1044 (1)
  Χορήγηση άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού 

εκσυγχρονισμού και προσθήκης δραστηριότη-

τας συμπληρωμάτων διατροφής στο εργοστά-

σιο της BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α’) «Απλοποίηση της 

αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι-
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

β) Του Ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομη-
χανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της 
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α’) 
όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 7 του Ν.δ. 96/1973 «Περί της εμπορίας 
εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντι-
κών προϊόντων» (ΦΕΚ 172/Α’).

δ) Του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, 
οργάνωση και αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού 
Φαρμάκων» (ΦΕΚ 3/Α’), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 9 του Ν. 3172/2003 «Οργάνωση και 
εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197/Α’), όπως αυτός ισχύει μέχρι 
σήμερα.

στ) Του Ν. 3370/2005 «Οργάνωση και λειτουργία 
των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 176/Α’), όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα.

ζ) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’/98).

η) Του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (Α’/114).

θ) Του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’/185).

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

ια) Της υπ’ αρ. οικ. 35209/2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία 
διορίστηκε ο Ευστράτιος Ζαφείρης του Χαράλαμπου στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΥΟΔΔ/592).

ιβ) Της υπ’ αρ. οικ. 15597 απόφασης «Μεταβίβαση δι-
καιώματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Υπουρ-
γού» στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊ-
σταμένους Γενικών Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Πα-
ραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας» (Β’/689/22-4-2015).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ιγ) Της υπ’ αρ. οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 
(ΦΕΚ Α’/143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυ-
γκρότηση» (Β’/158) και ειδικότερα το άρθρο 12 και 13 σε συνδυασμό.

2. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173/Α’).
3. Το με α.π. 11942/1569/3-11-2015 συμπληρωμένο υποβληθέν ερωτηματολόγιο και τα με α.π. 132542/

1760/18-12-2015 και 64905/714/17-6-2016 έγγραφα της εταιρείας μετά συνημμένων δικαιολογητικών της BENNETT 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

4. Την με α.π. 2451/24-3-2016 γνωμάτευση του ΕΟΦ.
5. Την από 28-6-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της 

Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εκσυγχρονισμού και προσθήκης δραστηριότητας συμπληρω-

μάτων διατροφής διάρκειας τριών (3) ετών στο εργοστάσιο της «BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.» που εικονίζεται 
στα σχεδιαγράμματα που θεωρήσαμε με την παρούσα απόφαση και έχει τα πιο κάτω στοιχεία:

Φορέας: «BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.»
Θέση εγκατάστασης: Αιγαίου 26, θέση Καρελά, Κορωπί Αττικής
Είδος δραστηριότητας: Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής 
ΚΑΔ2008: 21.20. 10.89
Α. Παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
(KW) ΑΞΙΑ (Ευρώ)

Εγκεκριμένος (Φ.6.180/6918/170/2014 
Άδεια λειτουργίας) 38,99 20,00 500.000,00

Αφαιρεθέντα -36,74 -20,00 -470.000,00

Παραμένοντα μηχανήματα 2,25 0,00 30.000,00

Αλλαγή Κινητήρα σε παραμένοντα +49,62 +29,00 +490.500,00

Προς Εγκατάσταση +47,70 +0,00 +398.500,00

Σύνολο 99,57 29,00 919.000,00
Β. Μη παραγωγικός μηχ/κός εξοπλισμός, προστασίας περ/ντος και εργαζόμενων, βοηθητικός εξοπλισμός

ΚΙΝΗΤΗΡΙΑ ΙΣΧΥΣ 
(KW)

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 
(KW) ΑΞΙΑ (Ευρώ)

Εγκεκριμένος (Φ.6.180/6918/170/2014
 Άδεια λειτουργίας) 30,00 0,00 50.000,00

Αφαιρεθέντα -30,00 0,00 -50.000,00

Προς Εγκατάσταση 118,85 0,00 +107.500,00

Σύνολο 118,85 0,00 107.500,00
2. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνο θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας 

και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων χωρίς παρεκκλίσεις.
3. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας άδειας και μετά την ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού, να υποβληθούν 

με αίτηση στην υπηρεσία τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15/3-2-2012 (ΦΕΚ 158/
Β’) υπ. απόφαση προκειμένου να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας.

4. Ο φορέας θα τηρεί και θα ανανεώνει εγκαίρως την 6345/375/Περιβ.9/16/23-3-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΝ0ΟΡ1Κ-ΚΞΞ) 
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Η άδεια αυτή δεν απαλλάσσει τον φορέα της από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη άδεια για την οποία 
προκύπτει αντίστοιχη υποχρέωση από άλλες διατάξεις.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Με εντολή Υπουργού
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας,
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ

Ο Υπουργός Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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  Αριθμ. Α3 (γ)/ΓΠ/53807 (2)
    Χορήγηση άδειας λειτουργίας Δημόσιας Τράπε-

ζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στην 

Αιματολογική Κλινική της οργανικής μονάδας της 

έδρας ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΑ.Γ.Ν.Η. του ΠΑ.Γ.Ν.Η - Γ.Ν. ΒΕ-

ΝΙΖΕΛΕΙΟ.  

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

   Έχοντας υπόψη, 
Α) Τις διατάξεις: 
1. Του αριθμ. 73/2015 Π.δ. (ΦΕΚ 116/Α’) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
2. Του άρθρου 27, παράγραφος 2 του Ν. 4320/2015 

(ΦΕΚ 29/Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις». 

3. Των άρθρων 52 και 55 του Ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α’),
«Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύουν κάθε φορά. 

4. Του Π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 151/Α’) «Εναρμόνιση της 
Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και 
ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την 
επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη δια-
νομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) 
και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 
38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» κα-
θώς και του παραρτήματος VI του ως άνω διατάγματος. 

5. Του άρθρου 7 του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α’) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει. 

6. Της υπ’ αριθ. Υ25/06-10-2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη». (ΦΕΚ 2144/Β’). 

Β) Το υπ’ αρ. πρωτ. 3722/14.7.2016 έγγραφο του Εθνι-
κού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το οποίο διαβι-
βάστηκε το απόσπασμα πρακτικού της από 29-6-2016 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, με την 
πρόταση του Οργανισμού (άρθρα 6 του Π.δ. 26/2008 και 
54 του Ν. 3984/2011). 

Γ) Τo υπ’ αριθμ. πρωτ. 2845/26-2-2016 έγγραφο της 7ης 
ΥΠΕ με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
της άδειας. 

Δ) Την αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ.64855/2016 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία προ-
κύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού. 

Ε) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Δημόσιας Τράπεζας Ομ-
φαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟπΑ) στην Αιματολογική 
Κλινική της οργανικής μονάδας έδρας (Π.Α.Γ.Ν.Η.) του 
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑ-
ΓΝΗ) - Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», με επιστη-
μονικά υπεύθυνη την Ελένη Παπαδάκη και με δραστη-
ριότητες, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση 

και τη διάθεση/διανομή, με τον όρο ότι όταν εκδοθούν οι 
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 55 του N. 3984/2011, 
όπως αυτό ισχύει, θα πρέπει να κατατεθεί νέος φάκελος, 
εναρμονισμένος με τα προβλεπόμενα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. Πρωτ. 59023 
              Απαγ. Δ/ξης: 3/2016 (3)
    Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας - 

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περι-

οχές της Τ.Κ Περδικίου Ικαρίας λόγω πυρκαγιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 143/23-12-2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/27-12-2010/
τ.Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.δ. 86/
1969 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ. 7 του 
Ν. 177/1975.

4. Τις διατάξεις του αρθ. 6 παρ. 1 της 414985/1985 
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 757/Β’/18-12-1985) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την αριθ. 143543/2140/10-8-2015 απόφαση του 
ΥΠΕΝ περί «Απαγόρευσης θήρας και έκδοσης Δ.Α.Δ. στις 
πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της Χώρας».

6. Την αριθμ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653Π8 - 
2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευση των 
Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης».

7. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/31-10-2012 απόφαση 
Γ.Γ.Α.Δ.Α «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοι-
κητικών πράξεων και εγγράφων με Ε.Γ.Γ ... και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» 
(ΦΕΚ 3243/Β/5-12-2012).

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σά-
μου.

9. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 
αποφασίζουμε:

Την απαγόρευση του κυνηγίου από τη φετινή κυνη-
γετική περίοδο και για τρία χρόνια, σε περιοχές της Τ.Κ. 
Περδικίου νήσου Ικαρίας που επλήγησαν από πυρκαγιά 
την 20-4-2016, με τα εξής όρια:

Από παραλία Γιαλισκαρίου Κιονίου - Συρτικό, ο δρόμος 
μέχρι τον Αγ. Γεώργιο, συνεχίζει με ρέμα «Ξερολάγκαδα» 
το οποίο ανεβαίνουμε μέχρι το δρόμο Περδίκι -Εμπραϊ-
νό - Μονοκάμπι. Συνεχίζουμε αυτόν ΒΑ και στην πρώτη 
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διασταύρωση παίρνουμε το δρόμο δεξιά προς εκκλη-
σάκι Αγ. Σοφία Εμπραϊνού. Συνεχίζουμε αυτόν μέχρι που 
συναντά το ρέμα «Λιβάδι» και κατεβαίνουμε αυτό μέχρι 
τη θάλασσα.

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν. 
Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής υπηρε-
σίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, τις 
Κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

Σάμος, 19 Αυγούστου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Δασών Ν. Σάμου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Δασών 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

Αριθμ. Πρωτ. 59021 
              Απαγ. Δ/ξης: 2/2016 (4)
   Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας - 

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιο-

χές της Δ.Κ Μυτιληνιών Σάμου λόγω πυρκαγιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 143/23-12-2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236/27-12-2010/
τ.Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του 
Ν.δ.  86/1969 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ. 
7 του Ν. 177/1975.

4. Τις διατάξεις του αρθ. 6 παρ. 1 της 414985/1985 κοι-
νή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 757/Β’/18-12-1985) όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Την αριθ. 14543/2140/10-8-2016 απόφαση του 
ΥΠΕΝ περί «Απαγόρευσης θήρας και έκδοσης Δ.Α.Δ. στις 
πληγείσες από πυρκαγιά περιοχές της Χώρας».

6. Την αριθμ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 7Ι364653Π8 - 
2ΙΨ) εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέα του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με θέμα: «Δημοσίευση των 
Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων (ΔΑΔ) στην Εφημε-
ρίδα της Κυβέρνησης».

7. Την υπ’ αριθ. 50524/5097/31-10-2012 απόφαση 
Γ.Γ.Α.Δ.Α «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικη-
τικών πράξεων και εγγράφων με Ε.Γ.Γ ... και στους Προϊ-
σταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» (ΦΕΚ 3243/
Β’/5-12-2012).

8. Τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Δασών Ν. Σάμου.
9. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη, 

αποφασίζουμε:
Την απαγόρευση του κυνηγίου από τη φετινή κυνη-

γετική περίοδο και για τρία χρόνια, σε περιοχές της Δ.Κ 
Μυτιληνιών νήσου Σάμου που επλήγησαν από πυρκαγιά 
την 8-7-2016, με τα εξής όρια:

Από Σιδερένιο Γεφύρι Μεσοκάμπου το δρόμο προς 
Μυτιληνιούς, μέχρι το ρέμα Ζαχαριά. Από κει ακολου-
θούμε αυτό μέχρι το Γεφύρι στους Μυτιληνιούς και συ-
νεχίζουμε τον αμαξιτό δρόμο δεξιά μέχρι διασταύρωση 
του δρόμου προς Καμάρα (σκουπιδότοπο). Συνεχίζουμε 
αυτόν μέχρι την είσοδο του φυλακίου Φλώκας και ευθεία 
κάτω από αυτό τη ρεματιά που ξεκινά, μέχρι το δρόμο 
πίσω από τα αδρανή του σκουπιδότοπου και εν συνεχεία 
τον περιφερειακό του σκουπιδότοπου μέχρι τη διασταύ-
ρωση έξω από αυτόν. Συνεχίζουμε τον αμαξιτό δρόμο 
δεξιά και εν συνεχεία στρίβουμε στον αγροτοδασικό 
δρόμο αριστερά προς MECCANICA. Προχωρούμε αυτόν 
και στρίβουμε ξανά αριστερά προς Κάτω Γροντά μέχρι 
που συναντούμε το δρόμο της Κρυάβρυσης. Συνεχίζου-
με αυτόν δεξιά και βγαίνουμε στον επαρχιακό δρόμο 
Σάμου Μυτιληνιών (Κουμαριώνας). Προχωρούμε δεξιά 
και μετά το βενζινάδικο (Αγ. Νεκτάριος) στρίβουμε αρι-
στερά προς Τσακαλάκι. Στην πρώτη διασταύρωση που 
βρίσκουμε στρίβουμε δεξιά και εν συνεχεία αριστερά 
μέχρι το τέρμα αυτού (αδιέξοδο σε ελιές). Από κει προχω-
ράμε ευθεία και συναντούμε τη ρεματιά που κατεβαίνει 
στον επαρχιακό δρόμο Σάμου Πυθαγορείου (παλαιός 
ελιγμός). Συνεχίζουμε δεξιά τον αμαξιτό δρόμο προς 
Πυθαγόρειο μέχρι το Σιδερένιο Γεφύρι Μεσοκάμπου.

Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα που εκάστοτε ισχύουν. 
Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπη-
ρεσίας, της Αστυνομίας, τους Δημοτικούς υπαλλήλους, 
τις κυνηγετικές οργανώσεις και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Σάμος, 19 Αυγούστου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Δασών Ν. Σάμου κ.α.α.
Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
Διεύθυνσης Δασών 
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