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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΠΟ/Φ.332.3/3778 (1)
    Σφραγίδα του συλλογικού οργάνου με τίτλο «Οργα−

νωτική Επιτροπή των Ετήσιων Διεθνών Ιστιοπλοϊ−
κών Αγώνων Ανοιχτής Θαλάσσης Αιγαίου “AEGEAN 
REGATTA”».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».

1.2. Του Π.Δ. 1/86 (ΦΕΚ 1/Α΄/15−1−86) «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υπουργείου Αιγαίου» όπως συμπληρώθηκε με 
το Π.Δ. 326/2000 (ΦΕΚ 267/Α΄/8−12−2000).

1.3. Του Π.Δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α/19−9−07) «Συγχώνευση 
Υπουργείων».

1.4. Του Π.Δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α΄/25−10−07) «Σύσταση 
Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής».

1.5. Του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, Συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυ−
ξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής ... ».

1.6. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

1.7. Του Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων 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».

1.8. Του άρθρου 7 του Ν. 48/1975 (ΦΕΚ 108/Α΄) «Περί της 
Εθνικής Σημαίας της Ελλάδος, του Εμβλήματος της Ελ−
ληνικής Δημοκρατίας, του όρκου των αναλαμβανόντων 
δημοσίαν εν γένει υπηρεσία του τύπου των σφραγίδων 
των Δημοσίων Αρχών και των εγγράφων τούτων».

1.9. Του Π.Δ. 117/2010 (ΦΕΚ 194/Α΄) «Ανάληψη Υποχρε−
ώσεων από τους Διατάκτες».

1.10. Του Π.Δ. 22/2012 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Διορισμός Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΟ/Φ.101.22/1033/25−1−2001 (ΦΕΚ 151/Β΄) 
απόφαση του Υπουργείου Αιγαίου «Καθιέρωση θεσμού 
Ετήσιων Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Ανοιχτής Θα−
λάσσης Αιγαίου – οργάνωση, όροι και προϋποθέσεις 
συμμετοχής», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
ΔΔΟ/Φ.103.2/4399/22−3−2001 ομοία απόφαση».

3. Την υπ’ αριθμ. ΔΔΟ/Φ.101.22/8946/6−10−2011 (ΦΕΚ 2258/
Β΄/2011) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας σχετικά με την μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε όπως, το συλλογικό όργανο που συγκρο−
τείται και λειτουργεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων 
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής (που αποτελεί καθολικό διάδοχο του Υπουργείου 
Αιγαίου) με την επωνυμία «Οργανωτική Επιτροπή Ετήσι−
ων Διεθνών Ιστιοπλοϊκών Αγώνων Ανοιχτής Θαλάσσης 
Αιγαίου “AEGEAN REGATTA”» έχει δική του σφραγίδα.
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2. Ο τύπος και το περιεχόμενο της σφραγίδας θα 
έχει ως εξής:

− Είναι στρογγυλή και αποτελείται από τέσσερις (4) 
ομόκεντρους κύκλους που σχηματίζουν τρία (3) ομόκε−
ντρα διαζώματα.

− Στο εξωτερικό διάζωμα αναγράφονται με κεφαλαία 
γράμματα οι λέξεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

− Στο ενδιάμεσο διάζωμα με κεφαλαία γράμματα οι 
λέξεις ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

− Στο εσωτερικό διάζωμα με κεφαλαία γράμματα οι 
λέξεις ΟΡΓ. ΕΠ. ΕΤΗΣ. ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΟΙΧ. 
ΘΑΛΑΣ. ΑΙΓΑΙΟΥ «AEGEAN REGATTA».

− Στο κέντρο της σφραγίδας υπάρχει το λογότυπο των 
Αγώνων που αποτελείται από την ονομασία «AEGEAN 
REGATTA» και την απεικόνιση τεσσάρων ιστιοπλοϊκών 
ιστίων. 

  Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο αποτύπωμα 
της σφραγίδας να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 3 Μαΐου 2012

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου

και Νησιωτικής Πολιτικής
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΛΚΙΩΤΗΣ

F

Αριθμ. 168042/1277 (2)
    Δίωξη του αγριοκούνελου, λόγω υπερπληθυσμού, 

σε περιοχές της νήσου Λήμνο.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.) Την παρ. 5 του άρθρου 257 και την παρ. 2σ του 

άρθρου 259 του Ν.Δ 86/69.
2.) Την αριθ. 217056/2441/1−8−2011 απόφαση του Υπουρ−

γού ΠΕΚΑ με θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική 
περίοδο 2011 − 2012».

3.) Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/Α΄/2011), και της 
απόφασης του Πρωθυπουργού 2876/7.10.2009 «Αλλαγή 
τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

4.) Την υπ’ αριθμ. 23111/18−6−2010 κοινή υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 855/Β΄/18−6−2010) Συγκρότηση Ενιαίου Διοι−
κητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική Γραμματεία Δασών».

5.) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

6.) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 
«Δημόσιο Λογιστικό» (Α΄ 247).

7.) Την υπ’ αριθμ. 34422/29−7−2011 (ΦΕΚ 1731/Β΄/2011) 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής η οποία τροποποιεί την υπ’ 
αριθμ. 52196/29−11−2010 απόφαση (ΦΕΚ 1921/Β΄/2010) με 
θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Υπουργού 
ΠΕΚΑ στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς 
και στους Προϊσταμένους των Γεν. Δ/νσεων και Τμη−
μάτων του ΥΠΕΚΑ».

8.) Το αριθμ. 15281/1189/10−4−2012 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Ν. Λέσβου το οποίο διαβιβάστηκε με το αριθ. 
15795/1662/11−4−2012 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δα−
σών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου στο ΥΠΕΚΑ.

9.) Το γεγονός ότι, επί σειρά ετών, από το 1996 μέχρι 
σήμερα, σε περιοχές της νήσου Λήμνου υπερπληθυ−
σμός του είδους Oryctolagus cuniculus (αγριοκούνελο) 
προκαλεί αποδεδειγμένα εκτεταμένες ζημιές στις γε−
ωργικές καλλιέργειες, με συνέπεια να διαταράσσεται η 
οικονομική και κοινωνική ζωή της νήσου και να δίνονται 
μεγάλες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ.

10.) Το γεγονός ότι, παρόλα τα διαχειριστικά μέτρα που 
λήφθηκαν μέχρι σήμερα, ο πληθυσμός του αγριοκούνελου 
εξακολουθεί να προκαλεί μεγάλες ζημιές στην αγροτική 
παραγωγή και μείωση του αγροτικού εισοδήματος και, 
συνεπώς, απαιτείται η λήψη πρόσθετων μέτρων.

11.) το αριθμ. 1167/19−4−2012 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/
νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ.

12.) Τις διατάξεις του Π.Δ. 31/21−3−2012 (Α΄ 62) «Διορι−
σμός Υπ. Οικονομικών».

13.) Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρε−
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 194).

14.) Υπ’ αριθ. 23336/10−5−2012 βεβαίωση περί δέσμευσης 
της σχετικής πίστωσης.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού ύψους 30.000€ περίπου (Ε.Φ. 31 − 130, 
ΚΑΕ 5242), αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε τη λήψη ειδικών μέτρων για τον έλεγχο 
του πληθυσμού του αγριοκούνελου λόγω υπερπληθυ−
σμού, σε περιοχές της νήσου Λήμνου, σύμφωνα με το 
άρθρο 259 του Ν.Δ. 86/1969 για τον περιορισμό των 
προκαλούμενων ζημιών στην γεωργική παραγωγή.

Η κατά τα ανωτέρω εφαρμογή του προγράμματος, 
συνίσταται ιδίως στην επ’ αμοιβή δίωξη ατόμων αγριο−
κούνελου που θα πραγματοποιείται καθ’ ολη τη διάρκεια 
του 24ώρου, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με την οποία 
θα καθορίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες σύμφωνα και 
με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις.:

1) Για την εφαρμογή του ανωτέρω σχεδιασμού εκδίδε−
ται απόφαση της οικείας Δ/νσης Δασών Λέσβου, με την 
οποία συγκροτούνται ειδικά συνεργεία ομάδων κυνηγών 
3−4 ατόμων / ανά συνεργείο, τα οποία θα λειτουργούν 
με την παρουσία έμπειρου για το σκοπό αυτό δασικού 
υπαλλήλου ή κυνηγού που ορίζεται ως επικεφαλής − 
υπεύθυνος για τη λειτουργία του συνεργείου, με λευκό, 
σχετικό με τη θήρα, ποινικό μητρώο, οριζόμενου αντί−
στοιχα στην απόφαση συγκρότησης. 
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2) Για κάθε νεκρό άτομο αγριοκούνελου καθορίζεται 
αμοιβή ύψους 2 ευρώ.

3) Η ανωτέρω αμοιβή θα καταβάλλεται με την έκδο−
ση από την οικεία δασική αρχή ενταλμάτων πληρωμής 
που θα εκδίδονται επ’ ονόματι των συμμετεχόντων στα 
συνεργεία δίωξης, συγκεντρωτικά μετά το πέρας του 
προγράμματος, σύμφωνα με τον αριθμό των αγριο−
κούνελων και επί τη βάση του πρωτοκόλλου παρα−
λαβής πειστηρίων το οποίο θα συντάσσεται από την 
επιτροπή παραλαβής που καθορίζεται στην επόμενη 
παράγραφο.

4) Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης ορίζεται επιτροπή παραλαβής 
των πειστηρίων δίωξης. Η επιτροπή θα είναι τριμε−
λής και θα αποτελείται από τον προϊστάμενο της 
Δ/νσης Δασών και δύο (2) υπαλλήλους της δασικής 
υπηρεσίας, δασολόγους, δασοπόνους ή δασοφύλα−
κες. Η επιτροπή θα παραλαμβάνει συγκεντρωτικά τα 
καθορισμένα πειστήρια για κάθε συνεργείο δίωξης 
(4 πόδια/ανά αγριοκούνελο) και θα συντάσσει πρω−
τόκολλο παραλαβής στο οποίο θα γίνεται αναφορά 
στον αντίστοιχο αριθμό των νεκρών ατόμων αγριο−
κούνελου και το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό 
των πειστηρίων.

5) Τα πειστήρια που παραδίδονται θα σημαίνονται 
με χρώμα, με ευθύνη της δασικής αρχής και θα κατα−
στρέφονται σε συνεργασία με την αρμόδια κτηνιατρι−
κή υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές 
διατάξεις.

Οι μέρες, οι ώρες και η περιοχή εφαρμογής του προ−
γράμματος καθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας 
δασικής υπηρεσίας με την οποία λαμβάνονται μέτρα 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας των πολιτών στις περι−
οχές αυτές κατά τη διάρκεια δράσης των συνεργείων.

Ως περιοχές ρύθμισης του πληθυσμού ορίζονται απο−
κλειστικά αυτές που έχουν χαρακτηριστεί πληγείσες 
από την «Επιτροπή Διερεύνησης Προβλημάτων Αγριο−
κούνελου Λήμνου» και απεικονίζονται σε σχετικό χάρτη 
κλίμακας 1:50.000.

Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνο−
νται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δρα−
στηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε 
έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση 
αρμόδιων φορέων κ.λπ. Επίσης, με τη συνδρομή όλων 
των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, 
δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις κ.α.) 
λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης 
των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα 
προσβασιμότητας σε αυτήν.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 15/06/2012 και από 15/9 
μέχρι 30/11/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμ. 7683 (3)
    Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Δ/νσης Αγρο−

τικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής που ασχολούνται 
με το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του 
δάκου της ελιάς για το έτος 2012.

  O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 9 παράγραφος 1 και 2 του Ν.Δ. 2413/1953 

«Περί καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς».
2. Το Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154/Α΄/30−7−1999) «Διεπαγγελ−

ματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Γεωργίας» και ειδικότερα το άρθρο 10 
«παροχή υπηρεσιών γεωπόνων και λοιπών υπαλλήλων».

3. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/23−12−2003) 
«Υπερωριακή εργασία».

4. Το άρθρο 25 παράγραφος 7 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 
180/Α΄/9−9−1999) «Ρυθμίσεις θεμάτων Δημοτικού και Κοι−
νοτικού Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης».

5. Την υπ’ αριθμ. 123877 ΦΕΚ 775/Β΄/9−6−2005 απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων που ορίζει την διάρκεια εργασιών 
δακοκτονίας από 1η Μαρτίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010/τ.Α΄) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδί−
ως το άρθρο 159 «Αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη».

7. Το Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α΄/27−12−2010) Οργανισμός 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

8. Την υπ’ αριθμ. 5494/28−3−2012 (ΑΔΑ: Β4ΩΚ7ΛΡ−ΡΝΥ) από−
φαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας «Ανάθεση καθη−
κόντων υπαλλήλων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής, Π.Ε. Λάρισας, για το πρόγραμμα συλλογικής 
καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2012».

9. Την αναγκαιότητα υπερωριακής απασχόλησης και 
εκτός έδρας μετακινήσεων υπαλλήλων της Π.Ε. Λάρισας 
που θα απασχοληθούν με το πρόγραμμα δακοκτονίας 
κατά το έτος 2012.

10. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αριθμ. 
1158/4−4−2012 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίνει και 
κατανέμει:

Επτακόσιες εξήντα (760) ώρες υπερωριακής εργα−
σίας  για τους υπαλλήλους της Δ/νσης Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Π.Ε. Λάρισας, που θα 
απασχοληθούν με το πρόγραμμα καταπολέμησης του 
Δάκου της ελιάς κατά το έτος 2012 για το χρονικό 
διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 
31−12−2012 ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΩΡΕΣ

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δ/ντής
Δακοκτονίας 160

Δύο (2)
Επόπτες

Δακοκτονίας
320

Λογιστής 160

Γραμματέας 120

Σύνολο 760

Οι ώρες υπερωριακές εργασίας δεν μπορούν να υπερ−
βαίνουν τις 20 κατά υπάλληλο μηνιαίως.
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Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους  
€ 7.000 η οποία θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ 0511 για 
την υπερωριακή εργασία καθημερινών και τα € 5.000 
από τον ΚΑΕ 0512.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 2 Μαΐου 2012

  O Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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