
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-
σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

2 Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού - Οπτο-
μέτρη.

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας DIANA 
SHIPPING SERVICES S.A. για κάλυψη κόστους επι-
σκευής χερσαίου επιχειρησιακού μέσου του Κε-
ντρικού Λιμεναρχείου Χίου, αξίας χιλίων πεντακο-
σίων ευρώ (1.500 €).

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Γεωργίου για κάλυψη κόστους των επικείμενων 
τακτικών συντηρήσεων - επισκευών των πλωτών 
και χερσαίων μέσων του Λιμεναρχείου Σπετσών, 
αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε 
ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (2.375,32 €).

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας 
ERGOMARE S.A. για την ανάληψη του κόστους 
αγοράς - αντικατάστασης ανεμοθώρακα του υπη-
ρεσιακού οχήματος του Α’ Λιμενικου Τμήματος 
Άνδρου.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Κωνσταντίνου 
Μαρτίνου ενός μεταχειρισμένου θαλάμου απο-
συμπίεσης προς τη Μονάδα Υποβρυχίων Απο-
στολών (ΜΥΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

7 Τριετής απαγόρευση θήρας στη περιοχή «Καρίνα, 
Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τρά-
χηλας» νήσου Καλύμνου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 143481/Γ1 (1)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευ-

σης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/

16-12-2015),
β) του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) «Αρχές δημοσιο-

νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του άρθρου 20 του ν.  1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/
30-09-1985), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 16 του ν. 3467/2006 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/21-06-2006),

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-04-05),

ε) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, … Μετονομασία του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ….» (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/22-09-2015),

στ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/
5-11-2016).

2. Τη με αρ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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3. Τη με αρ. πρωτ. 130668/ΓΔ2/1-8-2017 (ΑΔΑ: 
6ΔΘΒ4653ΠΣ-Δ2Ω) απόφαση ανάληψης δέσμευσης 
υποχρέωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

4. Την αριθ. Φ1/Α/992/137397/Β1/17.08.2017 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014(ΦΕΚ 143/τ.Α’/22-07-2014) 
της προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Ευτυχίας Δημητρίου.

5. Την απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.1/Α/988/136648/
Β1/14.08.2017 (ΑΔΑ: 7ΓΡ44653ΠΣ-ΠΒΡ) και θέμα «Με-
ταφορά πιστώσεων από τον ΚΑΕ 511 του Ε.Φ. 19-110 
στον Κ.Α.Ε. 0511 του Ε.Φ. 185 προϋπολογισμού του έτους 
2017» για τη μεταφορά πίστωσης ύψους 41.365,40 ευρώ 
από τον Ειδ. Φορέα 19-110 στον Ειδικό Φορέα 185 «Πε-
ριφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης».

6. Την απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.1/Α/987/136649/
Β1/14.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΠ404653ΠΣ-ΜΓΘ) απόφαση με 
θέμα «Μεταφορά πιστώσεων από τον ΚΑΕ 511 του Ε.Φ. 
19-110 στον Κ.Α.Ε. 0511 του Ε.Φ. 182 προϋπολογισμού 
του έτους 2017» για τη μεταφορά πίστωσης ύψους 
154.681,64 ευρώ από τον Ειδ. Φορέα 19-110 στον Ειδικό 
Φορέα 182 «Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

7. Την απόφαση με αρ. πρωτ. Φ.1/Α/986/136650/
Β1/14.08.2017 (ΑΔΑ: ΩΜΨ54653ΠΣ-ΝΣΙ) απόφαση με 
θέμα «Μεταφορά πιστώσεων από τον ΚΑΕ 511 του 
Ε.Φ. 19-110 στον Κ.Α.Ε. 0511 του Ε.Φ. 181 Προϋπολο-
γισμού έτους 2017» για τη μεταφορά πίστωσης ύψους 
103.953,02 ευρώ από τον Ειδ. Φορέα 19-110 στον Ειδικό 
Φορέα 181 «Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

8. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται 
απαραίτητη για την κάλυψη έκτακτων και επειγουσών 
αναγκών των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που δημιουργούνται κυρίως από: 

• την επικείμενη εφαρμογή νέου Οργανισμού στις πε-
ριφερειακές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

• την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων για 
το σχολικό έτος 2017-2018.

• την επικείμενη εφαρμογή του νέου συστήματος κι-
νητικότητας των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών

• την ένταξη αρμοδιοτήτων άλλων Υπουργείων στις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Οικονομικών – Εργασίας),

• την αύξηση των υπηρεσιακών αναγκών και του όγκου 
της εργασίας στο πλαίσιο της εφαρμογής του μεσοπρό-
θεσμου προγράμματος δημοσιονομικής πολιτικής και 
της διοικητικής μεταρρύθμισης που εφαρμόζεται στο 
Υπουργείο μας στους τομείς που αφορούν τις αρμοδι-
ότητές μας,

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαι-
ρη έκδοση των βεβαιώσεων σπουδών, των χιλιάδων αλ-
λοδαπών για την απόκτηση ιθαγένειας, 

• την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης για την έγκαι-
ρη πρόσληψη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευ-
τικών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,

• τις αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας πρωτοκόλλου 
λόγω εφαρμογής της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγρά-
φων, αποφασίζουμε:

την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έως εκατόν 
είκοσι (120) ώρες συνολικά για κάθε υπάλληλο πέραν 

των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, προκειμένου 
να καλυφθούν εποχιακές, επείγουσες και έκτακτες ανά-
γκες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης, Δ/νσεις Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης) για 2.000 διοικητικούς (κλά-
δων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) και αποσπασμένους εκπαιδευ-
τικούς υπαλλήλους, μόνιμους και με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ από δημοσίευση της παρού-
σης έως 31−12−2017.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται 
οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Για κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. θα εκ-
δίδεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, απόφαση συγκρότη-
σης συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία 
θα αναφέρονται οι συμμετέχοντες υπάλληλοι και οι ώρες 
απασχόλησης για τον καθένα.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και 
την βεβαίωση της υπερωριακής απασχόλησης και του 
υπερωριακά παρασχεθέντος έργου είναι ο προϊστάμενος 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των 
τριακοσίων χιλιάδων ευρώ και έξι λεπτών (300.000,06 €) 
συνολικά και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του 
Ειδικού Φορέα 19-110 του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου μας, οικονομικού έτους 2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

      Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66381 (2)
Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Οπτικού-
Οπτομέτρη.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις:
α. της παρ. 5Β του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 «Προ-

μήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 134)

β. της παρ. 4 του άρθρου 127 του ν. 4249/2014 « Ανα-
διοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβε-
στικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση 
λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 73 Α΄),

γ. του π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (ΦΕΚ Α΄173), όπως ισχύει.

δ. του π.δ 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116), όπως ισχύει.
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2. Την αριθμ. Υ 25/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ Β΄ 2144).

3. Την αριθμ. Α1β/ΓΠ. οικ. 4161/19-1-2017 υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώ-
ματος υπογραφής εγγράφων «Με εντολή Αναπληρωτή 
Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί-
ας» (ΦΕΚ Β'95).

4. Την αριθμ. απόφ 2 της 261ης ολομελ./7-4-2017 του 
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.

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

Άρθρο 1
Χορήγηση Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος

Για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκησης του επαγγέλμα-
τος οπτικού-οπτομέτρη απαιτείται: 

α. Πτυχίο οπτομετρίας ή οπτικής - οπτομετρίας των 
Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΑΤΕΙ) της ημεδαπής ή

β. Πτυχίο οπτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
αναγνωρισμένου ως ισότιμου και αντίστοιχου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ με μεταπτυχιακό τίτλο οπτομετρίας της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένου ως ισότιμου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ ή

γ. Απόφαση αναγνώρισης ισοτιμίας ή ισοδυναμίας 
Επαγγελματικών προσόντων Οπτικού-Οπτομέτρη του 
Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων 
(Σ.Α.Ε.Π), σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 38/2010 
(Α΄ 78) και του ν.4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύουν.

Άρθρο 2
Αρμόδια αρχή - Υποβολή δικαιολογητικών

1. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση βεβαίωσης άσκη-
σης επαγγέλματος Οπτικού-Οπτομέτρη ορίζεται η κατά 
τόπους Περιφέρεια ή Περιφερειακή ενότητα.

2. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Δι-
εύθυνση της Περιφέρειας ή Περιφερειακής ενότητας τα 
παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση
β. Τους τίτλους σπουδών και τα έγγραφα από τα οποία 

αποδεικνύεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορί-
ζονται στο άρθρο 1 της παρούσας

γ. Παράβολο δημοσίου ταμείου, όπως αυτό ορίζεται 
από την κοινή υπουργική απόφαση Υ7/6697/13-1-1994 
(Β΄ 28) 28 Β), όπως ισχύει

δ. Παράβολο χαρτοσήμου, όπως ορίζεται από τις εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις

ε. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (ανα-
ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)

στ. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή 
διαβατηρίου, ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πι-
στοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερομένου

ζ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
3. α. Οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε. ή οι υπήκοοι 

τρίτων χωρών που έχουν τα δικαιώματα των κοινοτικών 

υπηκόων υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής πολίτη κρά-
τους-μέλους της Ε.Ε. (άρθρο 42 του ν.4071/2012 ΦΕΚ 85 
Α΄), ή πιστοποιητικό μόνιμης διαμονής κοινοτικού υπηκό-
ου (κάρτα Ευρωπαίου πολίτη, άρθρο 42 του ν.4071/2012 
ΦΕΚ 85 Α΄), ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς, ή άδεια 
διαμονής ομογενούς (άρθρο 81 του ν. 4251/2014 ΦΕΚ 
80 Α΄), ή δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα, ή 
δελτίο μόνιμης διαμονής, ή προσωποπαγή άδεια διαμο-
νής υπηκόων τρίτων χωρών (άρθρα 82, 83,84, 85 και 87 
του ν.4251/2014 και άρθρο 3 του ν. 4443/2016), ή άδεια 
επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 
88,97 και 106 του ν.4251/2014), ή άδεια διαμονής δεύτε-
ρης γενιάς (άρθρο 108 του ν. 4251/2014), ή κατοχή μπλε 
κάρτας της Ε.Ε. (άρθρα 114 και 120 του ν. 4251/2014), ή 
δεκαετή άδεια παραμονής (άρθρο 138 του ν. 4251/2014).

β. Για τους πολίτες της περ. α. απαιτείται και η υποβολή 
πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Β2 από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και 
θρησκευμάτων, ή από το Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ή από το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απευθύνονται για την 
αναγνώριση τους στο ΣΑΕΠ θα προσκομίσουν το πιστο-
ποιητικό ελληνομάθειας σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τους παραπάνω φορείς. 

Εξαιρούνται:
Το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν απαιτείται για όσους 

είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμι-
ας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ή απόφοιτοι Κολεγίου, ή 
Ελληνικού Πανεπιστημίου, ή διαθέτουν απόφαση ισοτι-
μίας και αντιστοιχίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ 
(ΔΙΚΑΤΣΑ) μετά από εξετάσεις.

Άρθρο 3
Κωλύματα άσκησης επαγγέλματος Οπτικού-
Οπτομέτρη Ανάκληση βεβαίωσης άσκησης
επαγγέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη

1. Δεν χορηγείται η βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος 
Οπτικού-Οπτομέτρη σε όποιον: 

Α. Έχει καταδικαστεί αμετάκλητα
α. για κακούργημα,
β. για τα εγκλήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, νοθείας, κιβδηλείας, παρα-
χάραξης, αισχροκέρδειας, τοκογλυφίας, δωροδοκίας, 
δωροληψίας, ψευδορκίας, παράβαση καθήκοντος,

γ. για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών,
δ. για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας,
ε. για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γε-

νετήσιας ζωής,
στ. σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για 

οποιοδήποτε αδίκημα.
Β. Έχει τεθεί σε πλήρη ή μερική δικαστική συμπαρά-

σταση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αστικού 
κώδικα, για όσο διαρκεί η συμπαράσταση αυτή.

2. Η βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος Οπτικού - 
Οπτομετρη ανακαλείται με αιτιολογημένη απόφαση του 
Περιφερειάρχη, εφόσον:
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α. Συντρέχει οποιαδήποτε περίπτωση της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου.

β. Στην περίπτωση χορήγησης της βεβαίωσης λόγω 
πλάνης για την ύπαρξη των απαιτουμένων προϋποθέσε-
ων με εφαρμογή των γενικών αρχών περί ανακλήσεως 
των διοικητικών πράξεων ανεξαρτήτως της υποκειμενι-
κής συμπεριφοράς του αιτηθέντος τη χορήγηση.

Άρθρο 4
Τήρηση μητρώου

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών ή Περιφερει-
ακών ενοτήτων της χώρας υποχρεούνται να τηρούν από 
την έναρξη ισχύος της παρούσας μητρώα σε ηλεκτρονι-
κή μορφή στα οποία καταχωρούνται οι χορηγούμενες 
βεβαιώσεις.

Άρθρο 5
Επαγγελματικά δικαιώματα

α. Ο οπτικός-οπτομέτρης δύναται να διενεργεί, υπό 
την εποπτεία οφθαλμιάτρου, αντικειμενικές και υποκει-
μενικές εξετάσεις, με σκοπό τη διαθλαστική εξέταση των 
οφθαλμών, τον έλεγχο της διόφθαλμης λειτουργίας, τον 
έλεγχο της έγχρωμης όρασης και των οπτικών πεδίων, 
καθώς και τον αδρό έλεγχο της οφθαλμικής υγείας και 
την ακεραιότητα των οφθαλμών.

β. Ο οπτικός-οπτομέτρης κατά την εκτέλεση συνταγής 
οφθαλμιάτρου δύναται να εφαρμόσει γυαλιά οράσεως, 
βοηθήματα χαμηλής όρασης ή άλλο παρεμφερή εξοπλι-
σμό, όπως προγράμματα οπτομετρικών ή ορθοπτικών 
ασκήσεων για την απόκτηση και βελτίωση οπτικών δυ-
σλειτουργιών κατά περίπτωση.

γ. Ο οπτικός-οπτομέτρης δεν μπορεί να συνταγογρα-
φήσει φάρμακα και σκευάσματα που απαιτούν ιατρική 
συνταγή με σκοπό τη θεραπεία οφθαλμικών παθήσεων. 
Μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνον οφθαλμικά σκευάσμα-
τα και κολλύρια για διαγνωστικούς σκοπούς και παροχή 
πρώτων βοηθειών.

δ. Ο οπτικός-οπτομέτρης δύναται να εργάζεται στον 
δημόσιο τομέα μετά από προκήρυξη αντίστοιχων θέ-
σεων σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κέντρα Υγείας, σε 
δημοτικά ιατρεία, στους υγειονομικούς φορείς ασφαλι-
στικών ταμείων, σε ιδιωτικά κέντρα ή ιατρεία, ως ελεύ-
θερος επαγγελματίας, όπως και σε οπτικά καταστήματα 
τα οποία τηρούν τις προδιαγραφές διασφάλισης προ-
σωπικών δεδομένων και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 
Παράλληλα δύναται να είναι ταυτόχρονα υγειονομικά 
υπεύθυνος οπτικού καταστήματος και να ασκεί όλα τα 
εν ισχύ επαγγελματικά δικαιώματα του οπτικού.

Η παρούσα ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Αυγούστου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

      Αριθμ. 2824.76/ 61930/2017 (3)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας DIANA 

SHIPPING SERVICES S.A. για κάλυψη κόστους επι-

σκευής χερσαίου επιχειρησιακού μέσου του Κε-

ντρικού Λιμεναρχείου Χίου, αξίας χιλίων πεντα-

κοσίων ευρώ (1.500 €).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...»(ΦΕΚ 114 Α').

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

4. Τις διατάξεις του αρθ.3 παραγρ.1 και 4 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α'185) «Κώδικας κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες δια-
τάξεις», όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του
ν. 4223/2013(ΦΕΚ Α'285) και ισχύουν καθώς επίσης και 
αυτές των αρθ. 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α')
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρ-
θρου 3 του ν.4182/2013 ( ΦΕΚ 185 Α')

6. Την από 05-06-2017 πρόταση δωρεάς της εταιρείας 
DIANA SHIPPING SERVICES S.A. καθώς και τα τρία (03) 
τιμολόγια αυτής.

7. Τη με αριθ. Πρωτ. 2824.76/2917/2017/15-06-2017 
αναφορά του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, με την οποία 
συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω πρότασης δω-
ρεάς.

8. Το με αριθ. Πρωτ. 2122.7-1.1/48285/17/30-06-2017 
ΦΕΣ της ΔΕΜ 2ο με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη 
γνώμη για την αποδοχή της εν λόγω πρότασης δωρεάς, 
αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσί-
ου και συγκεκριμένα για λογαριασμό του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή, της πρότασης δωρεάς 
της εταιρείας DIANA SHIPPING SERVICES S.A. για κάλυ-
ψη κόστους επισκευής χερσαίου επιχειρησιακού μέσου 
(ΑΛΣ-2703) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, αξίας χι-
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €).

2. Εξουσιοδοτούμε τον Κεντρικό Λιμενάρχη Χίου όπως 
ευχαριστήσει εγγράφως την εν λόγω εταιρεία.

3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας απο-
δοχής της δωρεάς, το Κ.Λ/Χ Χίου να αναφέρει περί της 
συντέλεσης της και να μεριμνήσει για την απογραφική 
τακτοποίηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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      Αριθμ. 2824.76/61931/2017 (4)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς του ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Γεωργίου για κάλυψη κόστους των επικείμενων 

τακτικών συντηρήσεων - επισκευών των πλω-

τών και χερσαίων μέσων του Λιμεναρχείου Σπε-

τσών, αξίας δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 

πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (2.375,32 €).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (ΦΕΚ 114 Α').

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

4. Τις διατάξεις του αρθ.3 παραγρ.1 και 4 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α' 185) «Κώδικας κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες δια-
τάξεις», όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του
ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 285) και ισχύουν καθώς επίσης και 
αυτές των αρθ. 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α')
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρ-
θρου 3 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α').

6. Την από 25-07-2017 πρόταση δωρεάς του ΔΙΑΚΟ-
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεωργίου.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2122.7/D6/2017/30-07-2017 (Ο.Ε.) 
αναφορά του Λιμεναρχείου Σπετσών, με την οποία συμ-
φωνεί με την αποδοχή της εν λόγω πρότασης δωρεάς.

8. Το με αριθ. Φακ:2824.76/59505/2017/16-08-17 ΦΕΣ 
της ΔΕΜ 1ο με το οποίο εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη

για την αποδοχή της εν λόγω πρότασης δωρεάς, απο-
φασίζουμε:

1. Την αποδοχή, εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου και 
συγκεκριμένα για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος 
- Ελληνική Ακτοφυλακή, της πρότασης του  ΔΙΑΚΟΓΕΩΡ-
ΓΙΟΥ Γεωργίου για κάλυψη του κόστους των επικείμενων 
τακτικών συντηρήσεων - επισκευών των πλωτών και 
χερσαίων μέσων του Λιμεναρχείου Σπετσών, αξίας δύο 
χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα 
δύο λεπτών (2.375,32 €).

2. Εξουσιοδοτούμε τον Λιμενάρχη Σπετσών όπως ευ-
χαριστήσει εγγράφως τον εν λόγω δωρητή.

3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας 
αποδοχής της δωρεάς, Λ/Χ Σπετσών να αναφέρει περί 
της συντέλεσης της και μεριμνήσει για την απογραφική 
τακτοποίηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

        Αριθμ. 2824.76/61928/2017 (5)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς της εταιρείας 

ERGOMARE S.A. για την ανάληψη του κόστους 

αγοράς - αντικατάστασης ανεμοθώρακα του υπη-
ρεσιακού οχήματος του Α' Λιμενικου Τμήματος 

Άνδρου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (ΦΕΚ 114 Α').

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

4. Τις διατάξεις του αρθ.3 παραγρ.1 και 4 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α'185) «Κώδικας κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες δια-
τάξεις», όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του
ν. 4223/2013(ΦΕΚ Α'285) και ισχύουν καθώς επίσης και 
αυτές των αρθ. 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α')
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρ-
θρου 3 του ν.4182/2013 ( ΦΕΚ 185 Α').

6. Την από 06-03-2017 πρόταση δωρεάς της εταιρείας 
ERGOMARE S.A. και συμπληρωματική αυτής.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2824.76/150/2017/21-03-2017 
αναφορά του Λιμεναρχείου Άνδρου, με την οποία συμ-
φωνεί με την αποδοχή της εν λόγω πρότασης δωρεάς.

8. Τη με αριθ. πρωτ. 3325/334/2017/07-03-2017 ανα-
φορά του Α' Λιμενικού Τμήματος Άνδρου, με την οποία 
συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω πρότασης δω-
ρεάς.

9. Το με αριθ. πρωτ. 2122.7-1.3/22057/17/23-03-2017 
ΦΕΣ της ΔΕΜ Β', με το οποίο συμφωνεί με την αποδοχή 
της εν λόγω πρότασης δωρεάς, αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή, εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου 
και συγκεκριμένα για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώ-
ματος - Ελληνική Ακτοφυλακή, της πρότασης δωρεάς της 
εταιρείας ERGOMARE S.A. για την ανάληψη του κόστους 
αγοράς - αντικατάστασης ανεμοθώρακα του υπηρεσια-
κού οχήματος ΑΛΣ- 3269 του Λ/Χ Άνδρου/Α' Λ/Τ Άνδρου, 
αξίας περίπου διακοσίων πενήντα ευρώ (250 €).

2. Εξουσιοδοτούμε τον Λιμενάρχη Άνδρου όπως ευ-
χαριστήσει εγγράφως την εν λόγω εταιρεία.

3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας απο-
δοχής της δωρεάς, Λ/Χ Ανδρου να αναφέρει περί της 
συντέλεσης της και να μεριμνήσει για την απογραφική 
τακτοποίηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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    Αριθμ. 2824.76/61929/ 2017 (6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς του Κωνσταντίνου 

Μαρτίνου ενός μεταχειρισμένου θαλάμου απο-

συμπίεσης προς τη Μονάδα Υποβρυχίων Απο-

στολών (ΜΥΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...» (ΦΕΚ 114 Α').

3. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 210).

4. Τις διατάξεις του αρθ.3 παραγρ.1 και 4 του
ν. 4182/2013 (ΦΕΚ Α'185) «Κώδικας κοινωφελών πε-
ριουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και άλλες δια-
τάξεις», όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 32 του
ν. 4223/2013(ΦΕΚ Α'285) και ισχύουν καθώς επίσης και 
αυτές των αρθ. 496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 «Προ-
σαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 110 Α')
με το οποίο προστέθηκαν εδάφια στην παρ. 4 του άρ-
θρου 3 του ν.4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α').

6. Την από 22-12-2016 πρόταση δωρεάς του Κωνστα-
ντίνου Μαρτίνου, την από 21-06-2017 συμπληρωματική 
αυτής καθώς και την από 02-08-2017 συμπληρωματική 
επιστολή του δικηγόρου Αθανασίου Ρουσόπουλου.

7. Τη με αριθ. πρωτ. 2550.3-2.6/416/2017/03-01-2017 
αναφορά της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) 
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, με την οποία συμφωνεί με την αποδοχή 
της εν λόγω πρότασης δωρεάς καθώς και η συμπληρω-
ματική αυτής με αριθ. πρωτ. 2550.3-2.6/48538/2017/
30-06-2017.

8. Το με αριθ. πρωτ. 2113.6-4/23447/2017/28-03-2017 
ΦΕΣ της ΔΕΠΙΧ Γ', με το οποίο συμφωνεί με την αποδοχή 
της εν λόγω πρότασης δωρεάς.

9. Το με αριθ. πρωτ. 2530.3/28473/2017/19-04-2017 
ΦΕΣ της Υγειονομικής Υπηρεσίας Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με το 
οποίο συμφωνεί με την αποδοχή της εν λόγω πρότασης 
δωρεάς, αποφασίζουμε:

1. Την αποδοχή, εκ μέρους του ελληνικού δημοσίου και 
συγκεκριμένα για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνική Ακτοφυλακή, της πρότασης δωρεάς του Κων-
σταντίνου Μαρτίνου ενός μεταχειρισμένου θαλάμου 
αποσυμπίεσης προς τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστο-
λών (ΜΥΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αξίας περίπου δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000 €).

2. Εξουσιοδοτούμε τον Διοικητή της Μονάδας Υπο-
βρυχίων Αποστολών όπως ευχαριστήσει εγγράφως τον 
εν λόγω δωρητή.

3. Παραγγέλλουμε μετά το πέρας της διαδικασίας απο-
δοχής της δωρεάς, η ΜΥΑ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. να αναφέρει περί 
της συντέλεσής της και να μεριμνήσει για την απογρα-
φική τακτοποίηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 30 Αυγούστου 2017

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Ι

        Αριθμ. 52544 (7)
Τριετής απαγόρευση θήρας στη περιοχή «Καρί-

να, Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και 

Τράχηλας» νήσου Καλύμνου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ/τος 

86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 
"περί Δασικού Κώδικος"».

2. Τις διατάξεις του π.δ/τος 94/1993 (Α' 40) «περί κα-
θορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

3. Τις διατάξεις του ν. 2240/16.9.1994 (Α' 153) «Συμπλή-
ρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις.

4. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87).

5. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/11-05-2015 «Εκ-
δημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειο-
κρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/Α΄/2015).

6. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α' 236).

7. Την 14192/15.5.2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών για 
διορισμό Συντονιστή (250/ΥΟΔΔ/26.5.2017).

8. Τις διατάξεις της 414985/29.11.85 (Β' 757) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγρι-
ας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
υπ' αριθ. 366599/16.12.96 (Β' 1188), 294283/23.12.97
(Β' 68/1998), 87578/703/6.3.2007 (Β' 581) κοινές αποφά-
σεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

9. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι-
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β' 1495) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (Β' 415) κοινή υπουργική 
απόφαση.

10. Το 4045/335/25.1.2013 έγγραφο Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου.
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11. Το 51688/3675/24.9.2013 έγγραφο του Γενικού 
Διευθυντή Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

12. Τις 48603/1636/8.10.2013 και 2609/9.9.2013 ανα-
φορές της Δ/νσης Δασών Δωδεκανήσου με τις οποίες 
προτείνεται η εν λόγω απαγόρευση ορισμένης χρονικής 
διάρκειας.

13. Την 48927/1707/5.12.2013 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Τριε-
τής απαγόρευση θήρας στην περιοχή Καρίνα-Μεροβί-
γλι-Ζάρες-Άργος-Μονές- Καψάλα και Τράχηλας νήσου 
Καλύμνου».

14. Την οικ.2099/994/13.1.2014 απόφαση Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα 
«Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης θήρας......» με 
μείωση από τρία έτη απαγόρευσης σε ένα.

15. Την 79533/3872/17.3.2014 αναφορά της Διεύθυν-
σης Δασών Δωδεκανήσου.

16. Το γεγονός ότι ο πληθυσμός της νησιώτικης πέρ-
δικας παρουσιάζει έως και σήμερα σημαντική μείωση 
στη συγκεκριμένη περιοχή και είναι αναγκαίο να λη-
φθούν μέτρα προστασίας για την διατήρηση και αύξηση 
του, σε συνδυασμό με τις αναφορές ότι στην περιοχή 
έχουν εντοπισθεί θέσεις φωλεοποίησης του Σπιζαετού 
(Hieraaetus fasciatus), βασικό μέρος της διατροφής του 
οποίου αποτελούν τα θηραματικά είδη (νησιωτική πέρ-
δικα, κ.α.). Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου σε συνεν-
νόηση με τη νέα διοίκηση του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Καλύμνου, θα φροντίσει για την εγκατάσταση εντός της 
περιοχής κλωβού για απελευθέρωση θηραμάτων αφ' 
ενός και βελτίωσης του βιοτόπου αφ' ετέρου.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
τρία (3) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές περιόδους 2017-
2018, 2018-2019 και 2019-2020, σε έκταση συνολικού 
εμβαδού εννιά χιλιάδων εννιακόσια δεκαοκτώ (9.918) 
στρεμμάτων, που περιλαμβάνει τις περιοχές «Καρίνα, 
Μεροβίγλι, Ζάρες, Άργος, Μονές, Καψάλα και Τράχηλας», 
περιφέρειας Δήμου Καλύμνου της Νήσου Καλύμνου, Ν. 
Δωδεκανήσου.

Η παραπάνω έκταση απεικονίζεται με την συνεχή 
κόκκινη γραμμή στο συνημμένο απόσπασμα φύλλου 
χάρτη Γ.Υ.Σ., κλίμακας 1:50.000, το οποίο συνοδεύει την 
παρούσα απόφαση και ορίζεται ως εξής:

- Ανατολικά: Ξεκινάει από την παραλία Βλυχάδια (ση-
μείο Α) και ακολουθώντας τον δρόμο που οδηγεί στο 
ρέμα της Αγ. Αικατερίνης (Τρυπητός) επί των ορίων του 
υπάρχοντος Κ.Α.Ζ., συνεχίζει βορειοδυτικά στην κοίτη 
του ρέματος, συναντά τον δρόμο Αγ. Αικατερίνη - Βο-
θύνοι και συνεχίζει βόρεια ακολουθώντας την ίδια κοί-
τη μέχρι που συναντά την συμβολή των δύο ρεμάτων 
που κατεβαίνουν από την κορυφή «Ζάρες». Ακολουθεί 
την κοίτη του δεξιού ρέματος, πάντα επί των ορίων του 
υπάρχοντος Κ.Α.Ζ. και φτάνει στην κορυφή «Ζάρες», από 
όπου κινείται βορειοανατολικά μέχρι να συναντήσει το 
εκκλησάκι του Αγ. θεολόγου. Συνεχίζει βόρεια μέχρι το 
ρέμα της Αχλαδιάς και ακολουθώντας την κοίτη του, συ-
ναντά το ρέμα Φάραγγα. Στρίβει αριστερά και ακολου-
θώντας την κοίτη του Φάραγγα φτάνει στη θέση Άργος 
και συγκεκριμένα στον ασφαλτόδρομο Άργος - Χώρα 
Καλύμνου. Ακολουθεί τον ασφαλτόδρομο με κατεύθυν-
ση την Χώρα, έως την διασταύρωση με τον δρόμο που 
πηγαίνει στο αεροδρόμιο (σημείο Β). Από το σημείο Α 
έως το σημείο Β τα όρια της παρούσας απαγόρευσης 
εφάπτονται με τα δυτικά όρια του υφιστάμενου Κ.Α.Ζ. 
Από το σημείο Β παύει να κινείται επί της οριογραμμής 
του Κ.Α.Ζ. και ακολουθεί τον δρόμο για το αεροδρόμιο 
περνώντας από το εκκλησάκι των «Τριών Ιεραρχών». 
Ακολουθεί τον δρόμο για αεροδρόμιο μέχρι να συναντή-
σει το ανατολικό όριο της περίφραξης του αεροδρομίου.

- Βόρεια: Ακολουθεί την περίφραξη που υπάρχει στην 
νότια πλευρά του αεροδρομίου μέχρις ότου συναντήσει 
κοίτη ρέματος στην νοτιοδυτική πλευρά του αεροδρο-
μίου. Συνεχίζει στην κοίτη του ρέματος μέχρι το σημείο 
που εκβάλει στη θάλασσα.

- Δυτικά και Νότια: Κινείται νότια επί της ακτογραμμής 
και περνώντας από το ακρ. Τράχηλας αρχικά και το ακρ. 
Κεφάλα στην συνέχεια, καταλήγει στην παραλία Βλυχά-
δια όπου και η αφετηρία.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται α) για την έκ-
δοση της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης 
Θήρας και

β) σε συνεργασία με το Δασονομείο Καλύμνου και τις 
Κυνηγετικές Οργανώσεις, να εξετάσει την αναγκαιότητα 
βελτίωσης του βιοτόπου και εμπλουτισμού της περιοχής 
με θηράματα νησιωτικής πέρδικας, για την επίσπευση 
της δημιουργίας βιώσιμου πληθυσμού.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Καλύμνου παρακαλείται για 
την ενημέρωση των μελών του.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 31 Aυγούστου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ    

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02032471509170008*
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