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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1625
19 Ιουλίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 14637

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα−
τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυ−
λώνα. .................................................................................................................
Αύξηση θέσεων εργασίας κρατουμένων στο Ειδικό Κα−
τάστημα Κράτησης Νέων Βόλου. .............................................
Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρί−
ου. ........................................................................................................................
Αύξηση θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Κατάστη−
μα Κράτησης Λάρισας. ......................................................................
Σύσταση προσωρινών Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων
στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης. ................................
Αύξηση θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο Κατάστη−
μα Κράτησης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ..............................................................
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης στο ΥΠΠΟΤ ακι−
νήτου συνολικής εκτάσεως 5.800 μ2 που βρίσκεται
στο Δήμο Λουτρακίου − Περαχώρας Ν. Κορινθίας. ..
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63275/2900/Π04/4/00024/Ε/
Ν. 3299/2004/14.6.2006 απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφο−
ρά υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, ως προς τις νέες θέσεις εργασίας. .....
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου για τις Δημοτικές Ενό−
τητες Φιλιατών και Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών
Ν. Θεσπρωτίας. ........................................................................................
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονι−
κής διάρκειας στην θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχή
της Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας του Δήμου Κό−
νιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. .................
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρό−
νου.......................................................................................................................
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της επιχείρησης « ΑΦΟΙ ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ Ο.Ε.» στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004. ..........................................................
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού
Γραμματέα» εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. .............................................

(1)

Τροποποίηση απόφασης ορισμού θέσεων εργασίας κρα−
τουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
Αυλώνα.
1
2
3
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5
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41,43, παρ. 3 του Ν. 2776/
1999 (ΦΕΚ 291 τ.Α΄) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄/97) «Ευεργε−
τικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων
για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 378/2001
(ΦΕΚ Α΄/252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄/285), 75/2005 (ΦΕΚ Α΄/114) και
240/2007 (ΦΕΚ Α΄/283).
3. Την αριθ.96756/28−6−2002 υπουργική απόφαση με την
οποία έχει καθορισθεί ο συνολικός αριθμός θέσεων εργα−
σίας κρατουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων
Αυλώνα, σε εκατόν είκοσι μία (121).
4. Το έγγραφο του Διευθυντή του Ε.Κ.Κ.Ν. Αυλώνα αριθ.
843/10−2−2011 και την αριθ.3/3−2−2011 πρόταση του πεντα−
μελούς Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων του Καταστή
ματος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθ. 96756/28−6−2002 απόφασή μας
περί ορισμού θέσεων εργασίας κρατουμένων στο Ειδικό
Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, ως ακολούθως:
α) Αυξάνουμε τις θέσεις εργασίας συντηρητού κτιρίου
κατά πέντε (5) θέσεις και καθαριστού κατά δεκαπέντε (15),
β) Μειώνουμε τις θέσεις εργασίας σε καφενείο κατά πέ−
ντε (5),
γ) Καταργούμε τις οκτώ (8) θέσεις κάθε φύσεως τεχνικής
εργασίας και
δ) Συστήνουμε οκτώ (8) νέες θέσεις εργασίας αγγελιο−
φόρου.
Κατόπιν των ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των θέσεων
εργασίας κρατουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης
Νέων Αυλώνα κατά ειδικότητα, ορίζεται ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.

Μάγειρα

2.

Βοηθού Μάγειρα

20

3.

Βοηθού Νοσοκόμου

2

4.

Κουρέα

5.

1

− Εργασίας καθαριστού κατά δύο (2) θέσεις και
− Βοηθού μάγειρα κατά μια (1) θέση
Κατόπιν των ανωτέρω ο συνολικός αριθμός των θέσεων
εργασίας κρατουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης
Νέων Βόλου κατά ειδικότητα, ορίζεται ως ακολούθως:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

4

1.

Μάγειρα

1

Εργασίας καθαριστού

72

2.

Βοηθού Μάγειρα

5

6.

Πλύντου

6

3.

Συντη ρητού κτιρίου

2

7.

Βοηθού αποθηκάριου

2

4.

Ελαιοχρω ματιστού

2

8.

Εργασίας σε καφενείο

6

5.

Βοηθού νοσοκόμου

1

9.

Συντη ρητού κτιρίου

15

6.

Βοηθού υδραυλικού

1

10.

Αγγελιοφόρου

8

7.

Κουρέα

1

136

8.

Βοηθού αποθηκάριου

1

9.

Πλύντου

1

10.

Εργασίας σε καφενείο

2

11.

Εργασίας καθαριστών

23

ΣΥΝΟΛΟ

Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημε−
ρών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄/97)
«Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή
σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθμ. 15168
(2)
Αύξηση θέσεων εργασίας κρατουμένων στο Ειδικό Κατά−
στημα Κράτησης Νέων Βόλου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41,43, παρ. 3 του Ν. 2776/
1999 ΦΕΚ 291 τ.Α΄ «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 107/2001
(ΦΕΚ Α΄/97) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής κατα−
δίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμ−
ματα ή σπουδές» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τα Π.Δ. 378/2001 (ΦΕΚ Α΄/252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄/285),
75/2005 (ΦΕΚ Α΄/114) και 240/2007 (ΦΕΚ Α΄/283).
3. Τις αριθ. 37123/9−4−93, 52077/28−4−1998, 121212/ 25.6.2002
και 162949/09/4−2−2010 υπουργικές αποφάσεις με τις οποί−
ες έχει καθορισθεί ο συνολικός αριθμός θέσεων εργασίας
κρατουμένων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου,
σε τριάντα επτά (37).
4. Το έγγραφο του Διευθυντή του Ε.Κ.Κ.Ν. Βόλου αριθ. 441/7−
2−2011 και την αριθ.226/4−2−2011 πρόταση του πενταμελούς
Συμβουλίου Εργασίας Κρατουμένων του Καταστήματος.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε τον αριθμό των θέσεων εργασίας κρατουμέ−
νων στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου, για την
αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας του, στις παρακάτω
ειδικότητες, ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ

ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

40

Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημε−
ρών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄/97)
«Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή
σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθμ. 62388
Τόπος συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου.

(3)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 100 του Συντάγματος
β) του άρθρου 1 παρ.3 του ν. 345/1976 «περί κυρώσεως του
Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου» (Α΄141).
γ) του άρθρου 18 παρ. 1 του «Κώδικα Οργανισμού Δικα−
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1756/1988 (Α΄35).
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
2) Το υπ’αριθμ. 118/1−7−2011 έγγραφο του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου.
3) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ορίζουμε τόπο συνεδριάσεως του Ανωτάτου Ειδικού Δικα−
στηρίου, από 1ης Ιουλίου 2011 και εφεξής, την αίθουσα συνε−
δριάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2011
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11

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ−
ΚΑΝΤΙΝΑΣ

26

12

ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΩΝ

1

13

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

3

14

ΘΕΣΕΙΣ ΡΑΠΤΩΝ

1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθμ. 57269
Αύξηση Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο
Κατάστημα Κράτησης Λάρισας.

(4)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του
ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α΄291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97) «Ευεργε−
τικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων
για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 378/2001
(ΦΕΚ Α΄252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄285), 75/2005 (ΦΕΚ Α΄114) και
240/2007 (ΦΕΚ Α΄283).
3. Την αριθ. 21422/19−3−1984 απόφασή μας με την οποία
έγινε καθορισμός του αριθμού θέσεων των εργαζομέ−
νων κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας
με ευεργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας, όπως αυτή
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 73847/
12−7−1988, 108417/19−10−1989, 12961/6−2−1991, 11928/26−2−1992,
83197/11−9−1992, 13573/28−2−1994, 132088/20.11.1996, 879/21.1.2002,
92233/8−7−2002, 113110/21−12−2005, 120800/24.10.2006 και
11982/6−5−11 όμοιες αποφάσεις.
4. Την αριθ. 23/2−6−2011 πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας
Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε κατά είκοσι μία (21) τις θέσεις εργασίας κρα−
τουμένων του Καταστήματος Κράτησης Λάρισας και συ−
γκεκριμένα τις θέσεις καθαριστών κατά δεκαέξι (16), τις
θέσεις βοηθών κυλικείου−καντίνας κατά δύο (2), τις θέσεις
πλυντών κατά μία (1), τις θέσεις κουρείου κατά μία (1), τις
θέσεις βοηθών αποθηκάριων κατά μία (1).
Με την ανωτέρω αύξηση ο συνολικός αριθμός των θέσεων
εργασίας στο εν λόγω Κατάστημα ανέρχεται σε τριακόσιες
ενενήντα μία (391), οι οποίες κατανέμονται, ως ακολούθως:

1

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

240

2

ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ

17

3

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ

7

4

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ

17

5

ΘΕΣΕΙΣ ΚΗΠΟΥΡΩΝ

6

6

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ

40

7

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

5

8

ΘΕΣΕΙΣ ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

3

9

ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

14

10

ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

11

391

Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημε−
ρών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97)
«Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή
σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

F
Αριθμ. 55010
(5)
Σύσταση προσωρινών Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων
στο Κατάστημα Κράτησης Νεάπολης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του Ν. 2776/
1999 (ΦΕΚ Α΄291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97) «Ευεργε−
τικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων
για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 378/2001
(ΦΕΚ Α΄252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄285), 75/2005 (ΦΕΚ Α΄114) και
240/2007 (ΦΕΚ Α΄283).
3. Την αριθ. 53/2011 πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας
Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Νεάπολης κα−
θώς και τα αριθ.4448/10.06.11 και 4658/21.06.11 έγγραφα του
εν λόγω καταστήματος.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Συνιστούμε οκτώ (8) προσωρινές θέσεις εργασίας κρα−
τουμένων, ειδικότητας ελαιοχρωματιστή, στο Κατάστημα
Κράτησης Νεάπολης, για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων
(14) ημερών, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες υδρο−
χρωματισμού των θαλάμων κρατουμένων και των κοινοχρή−
στων χώρων του καταστήματος.
Οι κρατούμενοι που θα τοποθετηθούν για εργασία στις
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημε−
ρών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97)
«Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή
σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Μετά το πέρας εκτέλεσης των ως άνω εργασιών, παύει
να ισχύει η παρούσα απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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(6)

Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΑΑΠ/Φ.01−14/55588/902
(7)
Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης στο ΥΠΠΟΤ ακι−
νήτου συνολικής εκτάσεως 5.800 μ2 που βρίσκεται στο
Δήμο Λουτρακίου − Περαχώρας Ν. Κορινθίας.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 40, 41 και 43 παρ. 3 του
ν. 2776/1999 (ΦΕΚ Α΄291) «Σωφρονιστικός Κώδικας».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97) «Ευεργε−
τικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων
για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές»,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Π.Δ. 378/2001
(ΦΕΚ Α΄252), 333/2003 (ΦΕΚ Α΄285), 75/2005 (ΦΕΚ Α΄114) και
240/2007 (ΦΕΚ Α΄283).
3. Την αριθ. 101201/02−10−1992 απόφασή μας με την οποία
έγινε καθορισμός του αριθμού θέσεων των εργαζομένων
κρατουμένων στο Κατάστημα Κράτησης Ιωαννίνων με ευ−
εργετικό υπολογισμό ημερών εργασίας, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθ. 126438/10−11−1997,
92232/08−07−2002, 38599/13−4−2007 και 7967/28−02−08 όμοιες
αποφάσεις.
4. Την αριθ. 3/08−2−2011 πρόταση του Συμβουλίου Εργασίας
Κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε κατά δέκα πέντε (15) τις θέσεις εργασίας
κρατουμένων του Καταστήματος Κράτησης Ιωαννίνων και
συγκεκριμένα τις θέσεις καθαριστών κατά πέντε (5), τις
θέσεις Συντηρητών κατά πέντε (5), τις θέσεις Μαγείρων
κατά δύο (2), τις θέσεις Πλυντών κατά δύο (2) και τις θέσεις
Καφενείου κατά μία (1).
Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός των θέσεων
εργασίας στο εν λόγω κατάστημα ανέρχεται σε εβδομήντα
δύο (72), οι οποίες κατανέμονται, ως ακολούθως:

Αριθμ. 53747
Αύξηση Θέσεων Εργασίας Κρατουμένων στο
Κατάστημα Κράτησης ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

1

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

2

ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΥΝΤΩΝ

7

3

ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΥΡΕΙΟΥ

3

4

ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

10

5

ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

15

6

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ

4

7

ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

3

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/
22.04.2005) σε συνδυασμό με το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης»
(ΦΕΚ 213/τ.Α΄/7−10−2009).
2. Το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/17.3.2004) «Περί ανασύστασης
του Υπουργείου Τουρισμού» σε συνδιασμό με το άρθρο
1 του Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004) «Αρμοδιότητες
του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Του−
ρισμού».
3. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»
(ΦΕΚ 153/τ.Α΄/28−06−2002).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παραγρ. 13 του ν.2557/1997
«Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ
271/τ.Α/24−12−1997).
5. Το απόσπασμα πρακτικού της με αριθμ. 336/16−11−2010
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ETA A.E.».
6. Την σχετική έγκριση της μελέτης που αφορά την ανά−
δειξη του Αρχαιολογικού χώρου Ηραίου Περαχώρας, απο−
φασίζουμε:
α) Αποδεχόμαστε τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακι−
νήτου στο ΥΠΠΟΤ/ΛΖ΄ ΕΠΚΑ συνολικής επιφάνειας περίπου
5.800 τ.μ. ιδιοκτησίας EOT/E.T.A. Α.Ε. που βρίσκεται στην
Περιφέρεια Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας Ν. Κορινθί−
ας, προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα αξιοποίησης, και
ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου του Ηραίου Περαχώ−
ρας, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 13 του Ν. 2557/97 και το
Π.Δ. 186/2009.
Πιο συγκεκριμένα, στον εν λόγω χώρο προβλέπεται από
την εγκεκριμένη μελέτη η ανέγερση κτιρίου εξυπηρέτη−
σης επισκεπτών επιφάνειας 51,00 τ.μ. περίπου, καθώς και η
πραγματοποίηση ήπιων διαμορφώσεων του περιβάλλοντος
χώρου για τη συνολική αρχαιολογική και τουριστική αξιο−
ποίηση των αρχαίων μνημείων της εν λόγω περιοχής.
Τα παραπάνω περιέχονται στα συνημμένα τοπογραφικά
διαγράμματα που έχει συντάξει η ΔΑΑΠ και η ΛΖ΄ ΕΠΚΑ.
β) Η παραχώρηση γίνεται χωρίς αντάλλαγμα και για αό−
ριστο χρόνο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

72

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΟΛΟ

30

Οι κρατούμενοι που τοποθετούνται για εργασία στις
ανωτέρω θέσεις, δικαιούνται ευεργετικό υπολογισμό ημε−
ρών εργασίας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις
των σχετικών διατάξεων του Π.Δ/τος 107/2001 (ΦΕΚ Α΄97)
«Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και
υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή
σπουδές», όπως ισχύει σήμερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουλίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63275/2900/Π04/4/00024/Ε/
Ν. 3299/2004/14.6.2006 απόφασης του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορά υπα−
γωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
ως προς τις νέες θέσεις εργασίας.
Με την υπ’ αριθμ. 35058/1652/Π04/4/00024/Ε/Ν.3299/ 2004/
30.6.2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας εγκρί−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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θηκε η τροποποίηση της 63275/2900/Π04/4/00024/Ε/Ν.
3299/2004/14.6.2006 (ΦΕΚ 136/ΤΑΠΣ/7.7.2006) απόφασης
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει,
επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.», ως προς τις νέες θέσεις εργασίας.
Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν
σε 1 ΕΜΕ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ− ΜΠΑΣΤΑ

Αριθμ. 1278
(10)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής δι−
άρκειας στην θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχή της Δη−
μοτικής Κοινότητας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, Πε−
ριφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

F
Αριθμ. 1051/17944
(9)
Ανάθεση καθηκόντων ληξιάρχου για τις Δημοτικές Ενότη−
τες Φιλιατών και Σαγιάδας του Δήμου Φιλιατών Ν. Θε−
σπρωτίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 344/1976 «Περί λη−
ξιαρχικών πράξεων (ΦΕΚ 143/11−6−1976, τ.Α΄), όπως αντικα−
ταστάθηκε με τις παραγράφους 14−17 του άρθρου 9 του
Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/15−6−1995, τ.Α΄), της παραγράφου 2
του άρθρου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του
Ν. 2503/1997.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/ 2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Π.Δ. 141/2010.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
5. Την υπ’ αριθμ. 65/Φ 127080/57510/31−12−2010 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, περί ληξιαρχικών βιβλίων των νέων Δήμων
που συνιστώνται από συνένωση ΟΤΑ.
6. Την υπ’ αριθμ. 7/2011 απόφαση του Δημάρχου Φιλια−
τών, περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου σε υπαλλήλους
του Δήμου για τις Δημοτικές Ενότητες Φιλιατών και Σα−
γιάδας.
7. Την υπ’ αριθμ. 8489/14−6−2011 βεβαίωση πίστωσης του
Δήμου Φιλιατών.
8. Την υπ’ αριθμ. 6661/1750/8−4−2011 (ΦΕΚ 938/τ.Β΄/24.5.2011)
απόφαση της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου −
Δυτ. Μακεδονίας περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων κ.λπ. «Με εντολή Γενικής Γραμματέ−
ως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδο−
νίας στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουρ−
γίας, στον Προϊστάμενο Γενικής Δ/νσης Διοίκησης, στους
Προϊσταμένους των Τμημάτων αυτής», αποφασίζουμε:
Την ανάθεση της άσκησης καθηκόντων ληξιάρχου, για τις
Δημοτικές Ενότητες Φιλιατών και Σαγιάδας, στους παρα−
κάτω υπαλλήλους του Δήμου Φιλιατών:
Α. Για τη Δημοτική Ενότητα Φιλιατών στην υπάλληλο του
Δήμου Τζούρτζου Βεατρίκη του Θεοδώρου, κλάδου ΔΕ1 Δι−
οικητικού.
Β. Για τη Δημοτική Ενότητα Σαγιάδας στην υπάλληλο του
Δήμου Φερεντίνου Ανδρομάχη του Ευαγγέλου του κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού.
Από την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Φιλιατών, η οποία για το έτος 2011
υπολογίζεται στο ποσό των 7.500 €, και είναι γραμμένη στον
Κ.Α. 10−6012,001 του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού
τρέχοντος οικονομικού έτους.

Ηγουμενίτσα, 14 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Δ/νσης Διοίκησης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
F

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ − ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα
Καλλικράτης»
1.2. Του Π.Δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου − Δ. Μακεδονίας»
1.3. Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού
Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρο 7 του
Ν. 177/75 «περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δια−
τάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69».
2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ Β΄/757/18.12.1985)
κοινή απόφαση, «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανί−
δας».
3. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/01−07−1994 δ/γη του Υπ. Γε−
ωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
4. Την υπ’ αριθμ. 2302/16−06−2008 απόφασή μας «Περί
ανανέωσης απαγόρευσης θήρας περιορισμένης χρονικής
διάρκειας».
5. Το υπ’ αριθμ. 16/07−04−2011 έγγραφο του Κυνηγετικού
Συλλόγου Κόνιτσας «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνη−
γίου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
6. Το υπ’ αριθμ. 336/24−05−2011 έγγραφο της Ε΄ Κυνηγετι−
κής Ομοσπονδίας Ηπείρου «Περί ανανέωσης απαγόρευσης
κυνηγίου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
7. Το υπ’ αριθμ. 4217/20−04−2011 έγγραφο του Δήμου Κόνι−
τσας «Περί ανανέωσης απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή
Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
8. Την υπ’ αριθμ. 21511/548/20−06−2011 αναφορά −πρόταση
του Δασαρχείου Κόνιτσας «Περί ανανέωσης απαγόρευσης
κυνηγίου στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Κόνιτσας».
9. Επειδή στην εν λόγω περιοχή επικρατούν ιδανικές
συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και
εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και το γεγονός ότι,
η πανίδα παρά την παρέλευση των έξι ετών απαγόρευσης
του κυνηγίου, χρήζει περαιτέρω προστασίας, προκειμένου
να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός, αποφασίζουμε:
Ανανεώνουμε την ισχύ της υπ’ αριθμ. 2504/28−07−2005
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου,
και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για τρία
(3) ακόμη χρόνια, ήτοι από 31−07−2011 μέχρι 31−07−2014, στην
θέση «Προφήτης Ηλίας» περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας
Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων, σε έκταση (3.864) τριών χιλιάδων οκτακοσίων
εξήντα τεσσάρων στρεμμάτων.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποινές
που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 του ΝΔ
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86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9 παρ. 3 της
με αριθμό 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985) κοινής απόφασης
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 28 Ιουνίου 2011
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F
Αριθμ. 1236/68209
(11)
Έγκριση Ανανέωσης απαγόρευσης θήρας ορισμένου
χρόνου.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69
που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/85 «Περί
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του
Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/ τ.Α./1969).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρό−
γραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/τ.Α./2010) Άρθρο 280 « Αρμο−
διότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ Ι και VI.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας».
(ΦΕΚ 231/τ.Α./27−12−2010).
4. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.−Σ.Ε
« Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 648/
τ.Β./2011).
5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 Δ/γή του Υπουργείου
Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
τ.Β/1985) Κοινή υπουργική απόφαση Εθνικής Οικονομίας και
Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της άγριας
πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με
την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1−9−2010 Κοινή υπουργική
απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών
για την διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κ.τ.λ.». (ΦΕΚ
1495/ τ.Β./2010).
7. Την αριθμ. 3210/31−5−2006 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας για
πενταετή απαγόρευση θήρας στην περιοχή Ίταμος των Δ.Δ.
Αμάραντου − Νεράϊδας (Σαραντάπορο) −Καροπλεσίου − Κα−
στανιάς − Ραχούλας πρώην Δήμου Ιτάμου του Ν. Καρδίτσας
περιοχής Δασαρχείου Καρδίτσας. (ΦΕΚ 842/τ.Β/2006).
8. Την αριθμ. 2019/67157/16−6−2011 αναφορά − εισήγηση του
Δασαρχείου Καρδίτσας.
9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται η
απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προστασία
της πανίδας.
10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ.3210/31−5−2006
απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, και απαγορεύουμε τη θήρα
όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι από
1−8−2011 έως 31−7−2016 σε έκταση 26.535 στρεμμάτων στις
θέσεις Ρ. Μαλαγάρη, Ρ. Βαίτση, Δ.Θ. Μηλιώνη, Αγιο Πα−
ντελεήμονα, Βρύση Ιτάμου κ.λπ. συμπεριλαμβανομένου και
του συνδιακατεχομένου δάσους «Κούτσουρο» της περιοχής
Ιτάμος των Τ.Δ. Αμάραντου, Νεράϊδας (Σαραντάπορο), Κα−
ροπλεσίου, Καστανιάς, Ραχούλας του Δήμου Καρδίτσας,
ακολουθεί το δασικό δρόμο από Βρύση Ιτάμου προς «Πα−
λιοζογλόπη» μέχρι την διασταύρωση με το Δημόσιο δρόμο

Ραχούλα − Αμάραντος − Νεράϊδα και εκείθεν ακολουθεί το
Δημόσιο δρόμο Ραχούλας, Αμάραντου, Νεράϊδας μέχρι το
ρέμα Βαίτση του Τ.Δ. Νεράιδας. Η τήρησή της ανατίθεται
στα όργανα της δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνη−
γετική Ομοσπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνη−
γετικό Σύλλογο Καρδίτσας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκδοση
της σχετικής Δ.Α.Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καρδίτσα, 27 Ιουνίου 2011
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντης Δασών
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
F
(12)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της επιχείρησης « ΑΦΟΙ ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ Ο.Ε.» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 7606/1710/Π08/5/00023/Ε/Ν.3299/04/
06−06−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΡΑ−
ΪΦΟΡΟΥ Ο.Ε.» που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής
μονάδας 3* τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, δυναμικό−
τητας 31 κλινών, στο Δ.Δ. Κυπαρισσίου του Δήμου Ζάρακα
του Νομού Λακωνίας.
Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων οκτώ χιλι−
άδων πενήντα ευρώ(1.408.050,00 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των οκτα−
κοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα
ευρώ (844.830,00 €), που αποτελεί ποσοστό 60% του συ−
νολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός
εκατομμυρίου τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων πενήντα ευρώ
(1.408.050,00 €).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων
εξήντα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ (360.720,00 €),η
οποία αποτελεί ποσοστό 25,62 % του συνολικού ύψους της
ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου τετρα−
κοσίων οκτώ χιλιάδων πενήντα ευρώ(1.408.050,00 €).
Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου
που χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της επένδυσης
ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων πεντα−
κοσίων ευρώ (202.500,00 €) και αποτελεί ποσοστό 14,38 %
του συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού
ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων πενήντα
ευρώ( 1.408.050,00 €).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η
02.02.2011.
Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επένδυσης
λειτουργεί παραγωγικά.
Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκε μία (1)
νέα θέση πλήρους απασχόλησης.
Ημερομηνία Γνωμοδότησης της Επιτροπής 02.06.2011.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης ποσού οκτακοσίων σαράντα
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ (844.830,00
€), ήτοι ποσού τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτα−
κοσίων τριάντα ευρώ (439.830,00 €), στην επιχείρηση «ΑΦΟΙ
ΤΡΑΪΦΟΡΟΥ Ο.Ε.»
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. οικ. 2176

(13)
Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμ−
ματέα» εγγράφων στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α) όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 242 ν.3852/2010 «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 ν.3979/2011 (ΦΕΚ Α΄138/16−
6−2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές δι−
ατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27−12−2010)
«Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης».
5. Την αριθ. 45/18−1−2011 (ΦΕΚ 62 Υ.Ο.Δ.Δ./14−3−2011) από−
φαση του Περιφερειάρχη περί διορισμού Εκτελεστικού
Γραμματέα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις πιστώσεις
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του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης, αποφασίζουμε:
Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Εκτε−
λεστικού Γραμματέα» στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Αυτοτελών Τμημάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μα−
κεδονίας και Θράκης, για τις πράξεις αρμοδιότητάς μας,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Η χορήγηση αδειών με ή χωρίς αποδοχές καθώς και η
έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας εντός της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης των υπαλλήλων των αντί−
στοιχων Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων, εξαιρουμένων
των εκτός της Περιφέρειας και εκτός της χώρας μετακινήσε−
ων, του πάσης φύσεως προσωπικού της Περιφέρειας.
Η κατά τα προαναφερθέντα εξουσιοδότηση προς υπογρα−
φή «Με εντολή Εκτελεστικού Γραμματέα» στους Προϊστα−
μένους των ανωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων, ισχύει και
για τους νόμιμους αναπληρωτές σε περίπτωση έλλειψης,
απουσίας ή κωλύματός τους.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 22 Ιουνίου 2011
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΙΓΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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