
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης 
σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σι-
δηροκάστρου.

2 Ρύθμιση θεμάτων ελλείψει Οργανισμού στο Πανε-
πιστήμιο Μακεδονίας, σχετικά με: α) την εφαρμο-
γή μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης στα Π.Μ.Σ. και Δ.Δ.Π.Μ.Σ. 
και β) διαδικασία ορκωμοσίας φοιτητών που δια-
μένουν στο εξωτερικό.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 20852 (1)
Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης 

σε όλη την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Σι-

δηροκάστρου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.3 Ν.δ. 86/1969 

«Περί Δασικού Κώδικα περ. β’ και στ’ και παρ. 5 του 
Ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7Α’/1969) «Περί Δασικού Κωδικός» 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 2 και 3 του 
Ν. 177/1975 (ΦΕΚ Α’205/1975).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παραγρ. 32 
Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις της με αριθμό 414985/29-11-1985 
(ΦΕΚ 757/Β’/18-12-1985) κοινής υπουργικής απόφασης 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. 
Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 366599/16-12-1996 
(ΦΕΚ 1188/Β’/31-12-96) κοινή υπουργική απόφαση Υπ. 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας και την 87578/703/2007 
(ΦΕΚ 581/Β’/23-4-2007) Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών 
και Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Την υπ’ αριθμ. 137813/434/23-1-1981 δ/γή του Υπ. 
Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση 
χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας και εντάσεως» καθώς 
και την υπ’ αριθμ. 90227/185/14-01-2003 δ/γή του.

5. Το Π.δ. 142/2010 «Περί διοίκησης, οργάνωσης, στε-
λέχωσης της Αποκεντρωμένης κ.τ.λ.».

6. Την με αριθμό 99386/6-11-2014 (ΦΕΚ 3105Β’/ 
18-11-2014) «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων και πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγρά-
φων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊστα-
μένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».

7. Την ανάγκη προστασίας των θηραμάτων κατά την 
περίοδο των χιονοπτώσεων και την αποτροπή του κιν-
δύνου εξαφάνισης σπανίων ειδών, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής 
περιόδου 2016-2017 σε όλη την περιοχή ευθύνης του 
Δασαρχείου Σιδηροκάστρου, το κυνήγι κάθε θηράματος 
(τριχωτών και πτερωτών) σε περίπτωση χιονόπτωσης 
μεγάλης διάρκειας και έντασης, όταν συνεπεία αυτής 
το έδαφος είναι καλυμμένο από το χιόνι, ώστε να είναι 
δυνατή η παρακολούθηση των ιχνών των θηραμάτων 
επ’ αυτού, καθώς και την άσκηση του κυνηγιού των πτε-
ρωτών Θηραμάτων σε περίπτωση επικράτησης παρα-
τεταμένων χρονικά δυσμενών για τα πτηνά καιρικών 
συνθηκών (χιόνια -παγετός).

Επίσης απαγορεύουμε τη σύλληψη των θηραμάτων 
στις φωλιές και τα καταφύγιά τους.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.δ. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, στους κυνηγετικούς συλλόγους και στα μέλη 
τους, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Κυνηγετι-
κής Ομοσπονδίας Μακεδονίας-Θράκης, όλο το Δασικό 
Προσωπικό του Δασαρχείου Σιδηροκάστρου και σε κάθε 
φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σιδηρόκαστρο, 28 Νοεμβρίου 2016 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΪΔΑΡΤΖΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. 1812 (2)
Ρύθμιση θεμάτων ελλείψει Οργανισμού στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σχετικά με: α) την 

εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρο-

νης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα Π.Μ.Σ. και 

Δ.Δ.Π.Μ.Σ. και β) διαδικασία ορκωμοσίας φοιτη-

τών που διαμένουν στο εξωτερικό.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1.β, 5 παρ. 1,2 περ. 

α και ιστ, 6 παρ. 1 περ. α, 30 παρ. 5 και 80 παρ. 22 περ. 
γ του Ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως η τελευταία διάταξη 
αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 6 του Ν. 4386/2016 
(Α’ 83).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ αριθμ. 11/23.11.2016, θέμα 
7ο).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Π.Μ.Σ.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και σε όσα Διι-
δρυματικά Π.Μ.Σ. (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) συμμετέχει αυτό, μπορούν 
να εφαρμόζονται μέθοδοι σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.

2. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περι-
λαμβάνεται στο σχέδιο Π.Μ.Σ. και Δ.Δ.Π.Μ.Σ., το οποίο 
καταρτίζεται και εγκρίνεται κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 6 του Ν. 3685/2008 (Α’ 148) και στο άρθρο 80 
παρ. 11 περ. α εδάφια γ και δ του Ν. 4009/2011, όπως 
προστέθηκαν με το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 (Α’ 223).

Άρθρο 2 

Η ορκωμοσία των φοιτητών οι οποίοι ολοκλήρωσαν 
οποιοδήποτε κύκλο σπουδών του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας και διαμένουν στο εξωτερικό, μπορεί να γίνεται 
και ενώπιον των Ελληνικών Προξενικών και Πρεσβευ-
τικών Αρχών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 24 Νοεμβρίου 2016  

Ο Πρύτανης 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΠΡΑΝΗΣ  

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