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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65885/Β2 (1)
  Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους 

και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, 
για το Β΄ εξάμηνο 2010. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 

123/92 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003 
(ΦΕΚ 296/2003 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/2003 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄/2010).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
Ν. 2519/97 (165/97 τ.Α΄).

5. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.05.2005 (ΦΕΚ 740/2005 
τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημερία των νοσο−
κομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες ρυθμίσεις».

6. Την αρ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/97 τ.Β΄) Τροποποίηση 
και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Καθορισμού 
Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

7. Το αριθμ.151/28−05−2010 έγγραφο του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση 
της Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των 
εφημεριών των φαρμακοποιών, βιολόγων, ψυχολόγων 
και βεβαιούται ότι: α) η Ψυχιατρική Κλινική του Νοσο−
κομείου έχει καθημερινή επί 24ώρου βάσεως εφημερία 
και δέχεται απεριόριστα περιστατικά, ενώ κάθε Κυριακή 
συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών του Υπουργείου 
Υγείας και β) η Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου 
συμμετέχει στο πρόγραμμα εφημεριών του Υπουργείου 
Υγείας και εφημερεύει κάθε 4η μέρα από κοινού με τα 
Νοσοκομεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» και «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ»
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8. Την αριθμ.1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ Β΄/1) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού 2010 του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, ποσού τριάντα 
έξι χιλιάδων (36.000,00) Ευρώ, για το οποίο έχει εγγρα−
φεί σχετική πίστωση στον ΚΑΕ 0261, για το τρέχον οικο−
νομικό έτος, του ως άνω Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο 2010, μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2010 του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου, την καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή πέραν της υποχρεωτικής, εφόσον συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα εφημεριών, στο κάτωθι προσωπικό του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου, ως ακολούθως:

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την 22η 
ώρα και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα−
διαίας εργασίας για: α) έναν (1) Φαρμακοποιό 240 ώρες, 
β) τέσσερις (4) Βιολόγους στη Νευρολογική Κλινική 768 
ώρες, γ) δύο (2) Βιολόγους στην Ψυχιατρική Κλινική 280 
ώρες και δ) πέντε (5) Ψυχολόγους 855 ώρες.

Β. Νυχτερινή Εργασία από την 22η ώρα μέχρι την 
6η πρωινή ώρα και καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας για: α) έναν (1) Φαρμακοποιό 
96 ώρες, β) τέσσερις (4) Βιολόγους στη Νευρολογική 
Κλινική 384 ώρες, και γ) δύο (2) Βιολόγους στην Ψυχι−
ατρική Κλινική 192 ώρες.

Γ. Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων, από την 6η 
πρωινή ώρα μέχρι την 22η ώρα και καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για: α) έναν (1) 
Φαρμακοποιό 96 ώρες, β) τέσσερις (4) Βιολόγους στη 
Νευρολογική Κλινική 102 ώρες, και γ) δύο (2) Βιολόγους 
στην Ψυχιατρική Κλινική 104 ώρες.

Δ. Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων, από την 22η 
ώρα και καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί−
ας εργασίας μέχρι την 6η πρωινή ώρα για: α) έναν (1) 
Φαρμακοποιό 48 ώρες, β) τέσσερις (4) Βιολόγους στη 
Νευρολογική Κλινική 52 ώρες, και γ) δύο (2) Βιολόγους 
στην Ψυχιατρική Κλινική 52 ώρες.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά περί−
πτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για 
την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, 
είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χο−
ρήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
F

    Αριθμ. 64623/Β2 (2)
Έγκριση εφημεριών για τους Χημικούς, Βιοχημικούς, Βι−

ολόγους και Φαρμακοποιούς του Αρεταίειου Νοσο−
κομείου, για το Β΄ εξάμηνο 2010. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1397/83 (ΦΕΚ 83 τ.Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 
123/92 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις 
της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Ν.3204/2003 (ΦΕΚ 
296/2003 τ.Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3205/2003 (ΦΕΚ 
297/2003 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 
άρθρο 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40Α΄/2010).

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του 
Ν.2519/97 (165/97 τ.Α΄).

5. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.05.2005 (ΦΕΚ 
740/2005/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή 
εφημερία των, νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και 
άλλες ρυθμίσεις».

6. Την αρ. Υ4β/10610/Φ2 (ΦΕΚ 784/97/τ.Β΄) Τροποποίηση 
και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης «Καθορισμού 
Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

7. Το αριθμ. 319/02−06−2010 έγγραφο του Αρεταίειου 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση 
της Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των 
εφημεριών των Χημικών, Βιοχημικών, Βιολόγων και Φαρ−
μακοποιών του Νοσοκομείου, για το Β΄ εξάμηνο 2010 
και βεβαιούται ότι το Νοσοκομείο εφημερεύει σε 24ωρη 
βάση κάθε τέσσερις (4) ημέρες για τα Χειρουργικά και 
Μαιευτικά − Γυναικολογικά περιστατικά, εκ των οποίων 
τα περισσότερα είναι επείγοντα και ιδιαίτερης βαρύ−
τητας.

8. Την αριθμ. 1120/Η/07−01−2010 (ΦΕΚ Β΄/1) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του Προϋπολογι−
σμού 2010 του Αρεταίειου Νοσοκομείου, ποσού τριάντα 
χιλιάδων (30.000,00) Ευρώ, για το οποίο έχει εγγραφεί 
σχετική πίστωση στον ΚΑΕ0261, για το τρέχον οικονο−
μικό έτος, του ως άνω Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το Β΄ εξάμηνο 2010, μέσα στα όρια 
των πιστώσεων του Προϋπολογισμού έτους 2010 του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, την καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή πέραν της υποχρεωτικής, εφόσον συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα εφημεριών, στο κάτωθι προσωπικό του 
Αρεταίειου Νοσοκομείου, ως ακολούθως:

Α. Υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι την 22η 
ώρα, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαί−
ας εργασίας για: α) τρεις (3) Φαρμακοποιούς 527 ώρες 
και β) δύο (2) Βιολόγους 480 ώρες.

Β. Νυχτερινή Εργασία από την 22η ώρα μέχρι την 6η 
πρωινή ώρα και προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας για: α) τρεις (3) Φαρμακοποιούς 
380 ώρες και β) δύο (2) Βιολόγους 474 ώρες.

Γ. Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων, από την 6η 
πρωινή ώρα μέχρι την 22η ώρα και προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για: α) τρεις 
(3) Φαρμακοποιούς 352 ώρες και β) δύο (2) Βιολόγους 
239,8 ώρες.

Δ. Εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων, από την 22η 
ώρα μέχρι την 6η πρωινή ώρα και προς συμπλήρωση 
της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για: α) τρεις 
(3) Φαρμακοποιούς 176 ώρες και β) δύο (2) Βιολόγους 
242,4 ώρες.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
του ανωτέρω Νοσοκομείου, δεν μπορεί σε καμιά περί−
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πτωση να υπερβεί σε ετήσια βάση το ύφος των ετήσιων 
πιστώσεων του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για 
την αιτία αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, 
είτε με τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χο−
ρήγηση συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
F

Αριθμ. 58960α/Β2 (3)
    Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης των 

μονίμων υπαλλήλων του Ταμείου Διοικήσεως και Δι−
αχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλο−
νίκης, για το Β΄ εξάμηνο 2010.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297/23−12−2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ... και άλλες 
συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010.

2. Την αριθμ. 2/72757/0022/31−12−2003 εγκύκλιο του Γε−
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παροχής οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003».

3. Το με Αρ. Πρωτ. Φ.5/99/14−05−2010 έγγραφο του 
Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει 
ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού του Ζωοτε−
χνικού Τμήματος του Ταμείου Διοικήσεως & Διαχειρί−
σεως Αγροκτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
επιβάλλεται επειδή:

α) Το προσωπικό αυτό έχει εξαιρεθεί της πενθήμερης 
εργασίας με την Φ.136.21/13/1343 (ΦΕΚ 198/6−4−1981 τ.Β΄) 
Διυπουργική απόφαση,

β) εργάζεται όπως όλοι οι υπάλληλοι και αυτό 37,5 
ώρες εβδομαδιαίως αλλά κατανεμημένες σε έξι ημέρες 
και

γ) η απασχόληση του ανωτέρω προσωπικού είναι απα−
ραίτητη για την περιποίηση του ζωικού πληθυσμού που 
εκτρέφεται στις εγκαταστάσεις του Αγροκτήματος για 
την εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών 
αναγκών του τμήματος Γεωπονίας.

4. Την αριθμ. 1120/Η/07−01−2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1/Β/8−1−2010).

5. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2010 έχουν 
εγγραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό του Ταμείου 
Διοικήσεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης πιστώσεις για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής εργασίας με αμοιβή κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263), ύψους τριών χιλιάδων επτακοσίων (3.700,00) 
Ευρώ, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01/07/2010 
έως 31/12/2010:

Την υπερωριακή αποζημίωση σε έναν (1) μόνιμο υπάλ−
ληλο, κατηγορίας ΥΕ Σταυλιτών, του Ταμείου Διοική−
σεως & Διαχειρίσεως Αγροκτήματος του Πανεπιστημί−
ου Θεσσαλονίκης, για εργασία κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες (ΚΑΕ 
0263), προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι−
αίας εργασίας και για αριθμό ωρών διακόσιες σαράντα 
(240) συνολικώς.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή 
ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750,00) 
Ευρώ και βαρύνει τον ΚΑΕ 0263.

Η συγκεκριμένη δαπάνη δεν μπορεί σε καμία περί−
πτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την 
αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Ταμείου 
Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Αγροκτήματος Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπόμενης της επιβάρυνσης 
του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 9 Αυγούστου 2010 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ
F

    Αριθμ. 5812/106237 (4)
Πενταετής απαγόρευση κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερ−

λί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου − περιο−
χής ευθύνης του Δασαρχείου Λάρισας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69,  

(ΦΕΚ 7/Α/18−1−1969) που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 
3 του Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώ−
σεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού Διατάγματος 
86/1969 περί Δασικού Κώδικος» (ΦΕΚ 205/Α/27−9−1975).

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−
1993) «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρού−
νται από τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές 
ή Όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου 
Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994) 
Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δι−
ατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α/16−9−1994).

6. Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 του 
Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/10−9−1992).

7. Την με αριθμ.5851/10−7−2007 (ΦΕΚ 1157/τ.Β΄/22−6−2007) 
απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Θεσσαλίας με την οποία 
εξουσιοδοτεί τους Προϊσταμένους των Δασαρχείων να 
υπογράφουν με εντολή του.

8. Το από 17−6−2010 αίτημα−υπόμνημα, κατοίκων−κυνη−
γών του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθακίου ανανέωσης 
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πενταετούς απαγόρευσης του καταφυγίου στην θέση 
«Παλιοδερλί».

9. Το με αριθμ. 199969/2254/2−7−2010 έγγραφο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής.

10. Το με αριθμ. 28/18−6−2010 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Φαρσάλων με θέμα «Ανανέωση πενταετούς 
απαγόρευσης κυνηγίου στη θέση «Παλιοδερλί» .

11 .Την ανάγκη ανανέωσης απαγόρευσης του κυνη−
γίου όλων των θηραμάτων στο εν λόγω καταφύγιο, 
έτσι ώστε να εμπλουτισθεί και η ευρύτερη περιοχή με 
τα ήδη υπάρχοντα θηράματα, όπως με αγριόχοιρους, 
ζαρκάδια, λαγούς κ.λ.π., γιατί είναι ιδανικός βιότοπος 
των ανωτέρω θηραμάτων (λόγω επάρκειας τροφής −νε−
ρού και βιοποικιλότητας της βλάστησης), με σκοπό την 
προστασία, ανάπτυξη, και αναπαραγωγή του θηραμα−
τικού κεφαλαίου και της άγριας πανίδας της περιοχής, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στη 
θέση «Παλιοδερλί» του Δ.Δ. Σκοπιάς του Δήμου Ναρθα−
κίου, επαρχίας Φαρσάλων και σε έκταση 11.600 στρεμ. 
επί μία 5ετία από 1.8.2010 μέχρι 31−7−2015.

Η ως άνω έκταση οριοθετείται ως κάτωθι:
Ανατολικά: Με ρέμα Φραγγόρεμα.
Δυτικά και Βόρεια: Με τον Ενιππέα ποταμό.
Νότια: Με δασικό δρόμο Σκοπιάς − θέσης Γιούρτα.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 

Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και σε κάθε φιλό−
νομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση θα ισχύει από την Κυνηγετική περίοδο 
2010−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 9 Αυγούστου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περφέρειας
Η Δασάρχης Λάρισας

ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
F

   Αριθμ. 2056/121785 (5)
Τροποποίηση Γενικής Κανονιστικής απόφασης − Απα−

γορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα 
για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολό−
κληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

  H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον Ν. 674/1977 (Φ.Ε.Κ. 242 Α΄/1.9.1977) «Περί αναδα−

σμού της γης και μεγεθύνσεως των γεωργικών εκμε−
ταλλεύσεων και άλλων τινών διατάξεων».

2. Τον Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160 Α΄/16−10−1986) «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε 
με τον Ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91 Α΄/25−05−2002) «Εναρμόνιση 
του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., 
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα 
υδατορέματα και άλλες διατάξεις».

3. Τον Ν. 1739/1987 (Φ.Ε.Κ. 201 Α΄/20−11−1987) «Διαχείριση 
των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις».

4. Τον Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/30−05−1997) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

5. Τον Ν. 3199/2003 (Φ.Ε.Κ. 280 Α΄/09−12−2003) «Προ−
στασία και διαχείριση των υδάτων − Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

6. Τον Ν. 3585/2007 (Φ.Ε.Κ. 148 Α΄/05−07−2007) «Προστα−
σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις».

7. Το ΠΔ 227/1987 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄/28−06−1987) «Χαρα−
κτηρισμός βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων 
ως γεωργικών».

8. Το Π.Δ. 60/1998 (Φ.Ε.Κ. 61 Α΄/24−03−1998) «Καθορισμός 
χωρικής αρμοδιότητας των Τμημάτων Διαχείρισης Υδα−
τικών Πόρων της Περιφέρειας».

9. Το Π.Δ. 43/2002 (Φ.Ε.Κ. 43 Α΄/07−03−2002) «Κατάταξη 
των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγο−
ρίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές προδιαγραφές 
αυτών».

10. Το Π.Δ. 51/2007 (Φ.Ε.Κ. 54 Α΄/08−03−2007) «Καθορι−
σμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη 
προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφω−
ση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη 
θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της 
πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

11. Την με αριθ. Φ.16/6631/01−06−1989 (Φ.Ε.Κ. 428 Β΄/2−06−
1989) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώ−
τατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων 
για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».

12. Την με αριθ. 69269/5387/24−10−1990 (ΦΕΚ 678 Β΄/25−
10−1990) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη έργων 
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Με−
λετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορι−
σμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών 
(ΕΓΙΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το 
Ν. 1650/1986», όπως αυτή συμπληρώθηκε από την με 
αριθ. Η.Π. 15393/2332/05−08−2002 (Φ.Ε.Κ. 1022 Β΄/5−08−
2002) κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων 
και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες 
σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικα−
ταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση 
του Ν.1650/86 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε., κ.ά. 
(Α΄ 91)».

13. Την με αριθ. Δ11/Φ. 16/8500/22−03−1991 (Φ.Ε.Κ. 174 
Β΄/26−03−1991) κοινή υπουργική απόφαση «Προσδιορι−
σμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαί−
ων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην 
ύδρευση».

14. Την με αριθ. 130725/13−07−1994 απόφαση του Υπουρ−
γείου Γεωργίας «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και 
Τιμολογίου Μελέτης Γεωλογικής − Γεωτεχνικής Καταλ−
ληλότητας Ιδιωτικών Εξωποτάμιων Λιμνοδεξαμενών στα 
πλαίσια του Κανονισμού 2328/91/ΕΟΚ».

15. Την με αριθ. Υ2/2600/2001 (Φ.Ε.Κ. 892 Β΄/11−07−2001) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ποιότητα του νερού ανθρώ−
πινης κατανάλωσης» και τις τροποποιήσεις αυτής.

16. Την με αριθ. ΔΙΠΑΔ/β/606/2002 (Φ.Ε.Κ. 292 Β΄/12−
03−2003) κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση «Τεχνικών 
Προδιαγραφών Κατασκευής Έργων υδρογεωτρήσεων» 
ως ελάχιστα όρια».
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17. Την με αριθ. Η.Π.11014/703/Φ. 104/14−03−2003 (Φ.Ε.Κ. 
332 Β΄/20−03−2003) κοινή υπουργική απόφαση «Διαδι−
κασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 
Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 
(Α΄ 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του 
Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 
97/11/Ε.Ε. και 96/61/Ε.Ε, κ.ά. (Α’91)».

18. Την με αριθ. Δ9Β.Δ/Φ. 166/οικ. 18508/5552/207/19−10−
2004 (Φ.Ε.Κ. 1595 Β΄/25−10−2004) απόφαση του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση 
ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων 
μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλο−
γικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και 
υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυ−
ναμικό».

19. Την με αριθ. οικ.47630/16−11−2005 (Φ.Ε.Κ. 1688 Β΄/1−
12−2005) κοινή υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της 
Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας».

20. Την με αριθ. 43504/05−12−2005 (Φ.Ε.Κ. 1784 Β΄/720−
12−2005) κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών 
χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, 
διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος 
αυτών».

21. Τα με Α.Π. 190359/15−09−2006, 190914/06−10−2006, οικ. 
116529/12−07−2007, οικ. 138381/22−02−2008 και 140506/22−
10−2008 έγγραφα της Κεντρικής Υπηρεσίας Υδάτων 
«Ερωτήματα σχετικά με την εκτέλεση έργων αξιοποί−
ησης υδατικών πόρων και την έκδοση αδειών χρήσης 
νερού».

22. Τις μέχρι σήμερα εκπονηθείσες διαχειριστικές, 
υδρογεωλογικές, υδρολογικές, περιβαλλοντικές και λοι−
πές σχετικές μελέτες και συγκεκριμένα τις προτάσεις 
αυτών για την προστασία και τη δυνατότητα περαιτέρω 
εκμετάλλευσης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων 
της Θεσσαλίας.

23. Τις με Α.Π. 957/13849/15−06−2007 και 1065οικ./15621/03−
07−2007 (Φ.Ε.Κ. 1425 Β΄/8−08−2007) αποφάσεις μας «Απα−
γορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για 
την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας».

24. Τις με Α.Π. 1464/52532/30−06−2008 και 2376/82910/13−
10−2008 αποφάσεις μας «Παράταση Γενικής Κανονιστι−
κής απόφασης − Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά 
ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυ−
ναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας».

25. Την με Α.Π. 3163/102253/17−12−2008 (Φ.Ε.Κ. 2716 
Β΄/31−12−2008) απόφασή μας «Απαγορευτικά, περιορι−
στικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία 
του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια 
Θεσσαλίας».

26. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:

Την Τροποποίηση των απαγορευτικών, περιοριστι−
κών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων που αφορούν στη 
χρήση επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδατικών 
πόρων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα οποία στοχεύ−
ουν στην προστασία, τη διαχείριση, τη διατήρηση ή και 
αποκατάσταση αυτών σε ποσοτικά και ποιοτικά όρια 
τέτοια, ώστε να εξασφαλίζεται το κοινό όφελος και οι 
μελλοντικές ανάγκες της περιοχής σε νερό.

1. Οι ενδιαφερόμενοι για Ανανέωση Άδειας Χρήσης 
νερού οι οποίοι εμπίπτουν στις κυρώσεις της με Α.Π. 
3163/102253/17−12−2008 (Φ.Ε.Κ. 2716 Β΄/31−12−2008) Κανο−
νιστικής απόφασής μας θα τυγχάνουν έκπτωσης του 
αναλογούντος ποσού του προστίμου ογδόντα τις εκατό 
(80%) με Ελάχιστο ποσό καταβολής τα Έξι Ευρώ (6 €) 
μέχρι και 31−12−2010.

2. Το 12ο Κεφάλαιο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ» 
τροποποιείται ως ακολούθως: Για τη χορήγηση άδειας 
εκτέλεσης έργου υδροληψίας (ανόρυξης γεώτρησης) 
και χρήσης νερού για ερευνητικούς σκοπούς (διερεύ−
νηση − αξιοποίηση υπόγειου υδροφορέα), απαιτούνται 
τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο παράρτημα V 
της με αριθ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση, ενώ 
θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρείται και η διαδικασία 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου.

Έργα που απαλλάσσονται από τη διαδικασία αδειο−
δότησης, αφορούν τις περιπτώσεις ανόρυξης γεωτρή−
σεων που εντάσσονται σε ερευνητικά προγράμματα και 
εκτελούνται για ανάγκες ελέγχου πιεζομετρίας (φέρουν 
παραμένουσα σωλήνωση) ή για ανάγκες ελέγχου ύπαρ−
ξης κοιτασμάτων (δεν φέρουν παραμένουσα σωλήνωση) 
καθώς και γεωτρήσεις Δημοσίων Εκπαιδευτικών Ιδρυ−
μάτων για ερευνητικούς σκοπούς..

3. Το 24ο Κεφάλαιο «ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ» τροποποιείται 
ως ακολούθως:

Η απόφαση αυτή ισχύει από 06−08−2010, ενώ μπο−
ρεί να ανακληθεί ή να τροποποιηθεί με την έκδοση 
νεωτέρας, σύμφωνα με τη διαδικασία που εκδόθηκε. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατή η 
άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης αυτής από 
κάθε ενδιαφερόμενο. Για όλες τις αιτήσεις, οι οποίες 
υποβλήθηκαν έως και 05−08−2010 και εκκρεμούν πλη−
ρωμές προστίμων ισχύουν τα όρια της Τροποποιημέ−
νης Κανονιστικής απόφασης και μέχρι 31−12−2010. Κάθε 
όρος και περιορισμός που δεν εμπίπτει στην παρούσα 
τροποποίηση, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει με την 
Α.Π. 3163/102253/17−12−2008 (Φ.Ε.Κ. 2716 Β΄/31−12−2008) 
απόφασή μας. Πρόστιμα πού πληρώθηκαν ισχύουν και 
δεν επιστρέφονται χρήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λάρισα, 6 Αυγούστου 2010

Η Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

F
(6)

    Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία 
ΑΝΤΖΑΡΑ ΛΕΦΤΕΡΙ ον. συζ. ΚΟΤΣΟ, γεν. 1947 στην 
Αλβανία κ.λπ.

  1. Με την Α.Π. Φ.16952/13109 + 11903/29.7.2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία ΑΝΤΖΑΡΑ ΛΕΦΤΕΡΙ ον. συζ. 
ΚΟΤΣΟ, γεν. 1947 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

2. Με την Α.Π. Φ.19143/13110 + 10844/29.7.2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία ΓΚΡΕΚΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ον. συζ. 
ΚΩΤΣΗΣ, γεν. 1940 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.
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3. Με την Α.Π. Φ.18693/13112/29.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία ΤΣΑΤΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ ον. πατρ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1932 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

4. Με την Α.Π. Φ. 19139/13116 + 10847/29.7.2010 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία ΓΚΡΕΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ ον. πατρ. 
ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν. 1940 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

5. Με την Α.Π. Φ.18692/13127/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία ΛΙΤΕΣ ΠΥΡΡΟΣ ον. πατρ. ΚΥ−
ΡΙΑΚΟΣ, γεν. 1958 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

6. Με την Α.Π. Φ.17064/13129/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία ΠΑΠΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ον. 
πατρ. ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1985 στην Αλβανία, για την από−
κτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

7. Με την Α.Π. Φ.17030/13131/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογε−
νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΝΤΙΝΗ ΖΩΙΤΣΑ ον. συζ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν. 1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

8. Με την Α.Π. Φ.17171/13132/30.7.2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γίνεται 
δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλο−
δαπού υπό στοιχεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΜΙΧΑΛ ον. πατρ. 
ΑΧΙΛΛΕΑ, γεν. 1956 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

9. Με την Α.Π. Φ. 17172/13134/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ ΟΡΕΣΤ ον. 
πατρ. ΜΙΧΑΛ, γεν. 1987 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

10. Με την Α.Π. Φ.17402/13136/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία ΝΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ον. πατρ. 
ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν.1989 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

11. Με την Α.Π. Φ. 17401/13167/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς 
αλλοδαπού υπό στοιχεία ΝΤΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρ. 
ΘΩΜΑΣ, γεν. 1957 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

12. Με την Α.Π. Φ.17687/13168/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογε−
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΤΖΙΤΖΗ ΜΗΤΗ ον. πατρ. 
ΝΑΟΥΝ, γεν.1936 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

13. Με την Α.Π. Φ. 17688/13175/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογε−

νούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΤΖΙΤΖΗ ΓΚΟΡΑ ον. συζ. 
ΜΗΤΗ, γεν. 1938 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

14. Με την Α.Π. Φ. 18350/13192/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία ΝΤΕΜΑ ΑΡΤΑ ον. συζ. ΠΑΥΛΟ, 
γεν. 1974 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας.

15. Με την Α.Π. Φ. 18262/13193/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία ΤΖΙΤΖΟΥ ΒΙΤΟΡΕ ον. πατρ. 
ΣΩΤΗΡΗΣ, γεν. 1984 στην Αλβανία, για την απόκτηση 
της Ελληνικής Ιθαγένειας.

16. Με την Α.Π. Φ. 18361/13195/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογε−
νούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΝΤΕΜΑ ΠΑΥΛΟ ον. πατρ. 
ΟΥΑΝΙ, γεν. 1969 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

17. Με την Α.Π. Φ. 18351/13197/30.7.2010 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς 
αλλοδαπής υπό στοιχεία ΜΠΕΝΑ ΜΑΪΛΙΝΤΑ ον. πατρ. 
ΜΙΧΑΛΗ, γεν. 1990 στην Αλβανία, για την απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

18. Με την Α.Π. Φ.18685/13199 + 10852/30.7.2010 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΠΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙ−
ΝΗ ον. συζ. ΘΟΔΩΡΗΣ, γεν. 1956 στην Αλβανία, για την 
απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ
F

(7)
    Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας «PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ» με δ.τ. «PLANTAS A.E.», που έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63208/5802/ΠΟ6/5/00027/
Ε/5.8.2010/Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την από 28.7.2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «PLANTAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΤΩΝ» ΜΕ δ.τ. «PLANTAS A.E.», που αναφέ−
ρεται στην επέκταση − εκσυγχρονισμό − βελτίωση της 
υφιστάμενης μονάδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού 
υλικού σποροφύτων κηπευτικών προηγμένης τεχνολογί−
ας, στην περιοχή «Σουβάλα» ή «Καλαμίτης», του Δήμου 
Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων εί−
κοσι οκτώ λεπτών (1.451.000,28) €.
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β)Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σα−
ράντα οκτώ ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (436.648,62) €, 
που αποτελεί ποσοστό 30,09% του συνολικού κόστους 
της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ και 
εννέα λεπτών (507.850,09) €, που αποτελεί ποσοστό 35% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πεντακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων ενός 
ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (506.501,57) €, που απο−
τελεί ποσοστό 34,91% του συνολικού κόστους της ενι−
σχυόμενης επένδυσης.

ε) Ορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
η: 18.1.2010.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή της επιχορήγησης ποσού των διακοσίων σαράντα 
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενήντα έξι ευρώ και επτά 
λεπτών (248.356,07) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέα Περιφέρειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F

(8)
    Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ−ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NOVAMIX», που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63214/5804/ΠΟ6/4/00021/Ε/ 
5.8.2010/Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την από 28.7.2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της 
εταιρείας «ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ−
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NOVAMIX», που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ξηρών οικοδομικών 
κονιαμάτων, βάσεως τσιμέντου (δοσομέτρηση−ζύγιση−
ανάμιξη και συσκευασία), στη θέση «Χασάνι», στο Δ.Δ. 
Ύπατο, του Δήμου Θηβών, του Νομού Βοιωτίας, με τους 
εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου οκτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων και 
πεντακοσίων ευρώ (1.828.500,00) €.

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (486.500,00) €, που αποτελεί ποσοστό 26,61% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εξακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων και εννιακοσί−
ων εβδομήντα πέντε ευρώ (639.975,00) €, που αποτελεί 
ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των επτακοσίων δύο χιλιάδων και είκοσι πέντε 
ευρώ (702.025,00) €, που αποτελεί ποσοστό 38,39% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Ορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
η: 11−06−2009.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή της επιχορήγησης ποσού των εξακοσίων τριάντα 
εννέα χιλιάδων και εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ 
(639.975,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέα Περιφέρειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F

(9)
    Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−

γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΥΡΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΣΥΡΜΑΤΟΣ−ΠΡΟΚΩΝ» με δ.τ. «ΣΥΡ.Κ.Ε. Α.Ε.Β.Ε.», 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 63210/5803/ΠΟ6/5/00096/
Ε/5.8.2010/Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέως 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα 
με την από 28.7.2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, πιστοποιείται η ολο−
κλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«ΣΥΡΚΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΡΜΑΤΟΣ − ΠΡΟΚΩΝ» με δ.τ. «ΣΥΡ.Κ.Ε. Α.Ε.Β.Ε.», που 
αναφέρεται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας 
εξέλασης σύρματος και παραγωγής προϊόντων πρόκας 
και συναφών ειδών και γενικά κατασκευής προϊόντων 
από σύρμα, στη ΒΙΠΕ Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας, με 
τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου διακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων πεντακοσί−
ων εξήντα ενός ευρώ και οκτώ λεπτών (1.218.561,08) €.

β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων οκτώ 
ευρώ και εξήντα λεπτών (304.708,60) €, που αποτελεί 
ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
πεντακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων πενή−
ντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (548.352,48)€, 
που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων και πε−
ντακοσίων ευρώ (365.500,00) €, που αποτελεί ποσο−
στό 30,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

ε) Ορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
η: 21−05−2010.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή της επιχορήγησης ποσού των διακοσίων εξή−
ντα επτά χιλιάδων εκατόν δύο ευρώ και σαράντα οκτώ 
λεπτών (267.102,48) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέα Περιφέρειας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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(10)
    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς αλλο−

δαπής ΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ γεν. 1990 
στην Αλβανία.

  Με την αρ. πρ. 22948/4.8.2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γίνεται αποδε−
κτή η από 2.8.2009 αίτηση για απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής ΠΑΠΠΑ ΑΡΕΤΗ 
ον. πατρός ΓΙΑΝΝΗ γεν. 1990 στην Αλβανία.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ 
F

(11)
    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς αλλο−

δαπού υπό στοιχεία ΓΚΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ ον. πατρός ΝΙ−
ΚΟΛΑΣ γεν. 1976 στην Αλβανία.

  Με την αρ. πρ. 18808/4.8.2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γίνεται αποδε−
κτή η από 16.2.2009 αίτηση για απόκτηση της Ελληνι−

κής Ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία 
ΓΚΙΝΟΣ ΑΛΚΗΣ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ γεν. 1976 στην 
Αλβανία.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ 
F

(12)
    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενούς αλλο−

δαπού υπό στοιχεία ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ον. 
πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ γεν. 1984 στην Αλβανία.

  Με την αρ. πρ. 21108/4.8.2010 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου γίνεται αποδε−
κτή η από 5.2.2009 αίτηση για απόκτηση της Ελληνικής 
Ιθαγένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία 
ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΟΣ γεν. 
1984 στην Αλβανία.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ  
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