
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 2647
27 Σεπτεμβρίου 2012

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποδοχή του αιτήματος θεραπείας της εταιρείας 
«ΜΑΙΝΑΘΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗ−
ΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει υπαχθεί στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004........................................................ 1

Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής με αρ. 25721/ΔΒΕ 
2322/20−11−2008 (ΦΕΚ 2510/Β/10−12−2008), αλλαγή 
χρηματοδοτικού σχήματος, παράταση χρόνου, 
ολοκλήρωση και οριστικοποίηση κόστους του επι−
χειρηματικού σχεδίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ −ΑΣΠΙΣ Α.Ε.», στο 
πλαίσιο του ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, 
περίπτωση ε, υποπερίπτωση χι), όπως ισχύει. ........ 2

Μεταφορά θέσης του Δήμου Διονύσου. ............................ 3
Μεταφορά θέσης από το Δήμο Βάρης Βούλας Βου−

λιαγμένης στο Δήμο Σαρωνικού. ...................................... 4
Μεταφορά θέσης του Δήμου Βάρης – Βούλας – Βου−

λιαγμένης. ............................................................................................. 5
Μεταφορά θέσης από το Δήμο Σαλαμίνας στο Δήμο 

Χαλανδρίου. ........................................................................................ 6
Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις ευρύτερες 

περιοχές των Τ.Κ. Οκτωνιάς Αυλωναρίου Αχλαδε−
ρής Πετριών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και Τ.Κ. 
Μαρμαρίου Δήμου Καρύστου .............................................. 7

Κατάργηση θέσης της Περιφέρειας Ηπείρου. .............. 8
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της επιχείρησης «ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ & ΣΙΑ 
O.E.», σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3299/
2004, το αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 
παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το Π.Δ. 33/2011 ............... 9

Μεταφορά θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών 
στο Γ.Ν. Άρτας. ................................................................................ 10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Αποδοχή του αιτήματος θεραπείας της εταιρείας 
«ΜΑΙΝΑΘΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 39609/ΥΠΕ/5/00987/Ν.3299/2004/
17−09−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
γίνεται αποδεκτό το αίτημα θεραπείας της «ΜΑΙΝΑ−
ΘΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙ−
ΟΜΗΧ. ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προς 
την πιστοποιούμενη ισχύ και την οριστικοποίηση του 
κόστους της επένδυσης της εταιρείας, που αναφέρε−
ται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρισμού από 
φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος 99,00 KWp στη θέση 
«ΛΥΚΟΥ−ΡΕΣΗ−ΣΠΑΡΤΙΝΑ» του Δήμου ΦΑΛΑΝΘΟΥ Νο−
μού ΑΡΚΑΔΙΑΣ, και τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 10099/
ΥΠΕ/5/00987/Ν.3299/2004/2−3−2012 απόφαση του Υφυ−
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τρι−
ακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εκατόν δέκα έξι ευρώ 
(351.116,00 €).

• Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα 
οκτώ χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και εξή−
ντα επτά λεπτών (88.147,67 €), που αποτελεί ποσοστό 
25,105% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

• Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό των εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακο−
σίων είκοσι ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών  
(122.521,93 €), που αποτελεί ποσοστό 34,895% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
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• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν σαράντα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι 
ευρώ και σαράντα λεπτών (140.446,40 €), που αποτελεί 
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 16−03−2011.
Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−

ταβολή του ποσού των έντεκα χιλιάδων ογδόντα οκτώ 
ευρώ (11.088,00 €).

Το ανωτέρω ποσόν προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ 
του ποσού την επιχορήγησης, όπως αυτό οριστικοποι−
είται μετά την αποδοχή του αιτήματος θεραπείας του 
φορέα της επένδυσης (140.446,40 €), και του ποσού 
επιχορήγησης, όπως αυτό είχε οριστικοποιηθεί αρχικά 
(129.358,40 €).

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του 
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
(2)

    Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής με αρ. 25721/ΔΒΕ 
2322/20−11−2008 (ΦΕΚ 2510/Β/10−12−2008), αλλαγή χρη−
ματοδοτικού σχήματος, παράταση χρόνου, ολοκλή−
ρωση και οριστικοποίηση κόστους του επιχειρηματι−
κού σχεδίου της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΥΜΩΝ ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ −ΑΣΠΙΣ Α.Ε.», στο πλαίσιο του 
ν. 3299/2004 (άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, 
υποπερίπτωση χι), όπως ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. 10420/ΔΒΕ 1192/14−09−2012 απόφαση 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, ολοκληρώθηκε η επέν−
δυση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΥΜΩΝ 
ΚΩΝ. ΔΕΔΕΣ − ΑΣΠΙΣ Α.Ε.», και εγκρίθηκε η τροποποίηση 
της απόφασης υπαγωγής 25721/ΔΒΕ 2322/20−11−2008 
(ΦΕΚ 2510/Β/10−12−2008), η αλλαγή χρηματοδοτικού σχή−
ματος, η παράταση χρόνου ολοκλήρωσης της επένδυ−
σης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 
261/Α/23−12−2004).

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 3.534.545,16 ευρώ (τρία 
εκατομμύρια, πεντακόσιες τριάντα τέσσερις χιλιάδες, 
πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
1.415.557,79 ευρώ, (ένα εκατομμύριο, τετρακόσιες δέκα 
πέντε χιλιάδες, πεντακόσια πενήντα επτά ευρώ και 
εβδομήντα εννιά λεπτά ), ποσοστό 40,05% της επέν−
δυσης.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 2.118.987,37 
ευρώ, (δύο εκατομμύρια εκατόν δέκα οκτώ χιλιάδες εν−
νιακόσια ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά), 
ποσοστό 59,95% της επένδυσης, το οποίο καλύφθηκε 
στο σύνολο του με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

• Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο ποσό των 0,00 
ευρώ, ποσοστό 0,00%.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 15/05/2012.

Η επιχείρηση υποχρεούται στη διατήρηση για πέ−
ντε (5) έτη μετά την έκδοση του ΦΕΚ της απόφασης 

ολοκλήρωσης της επένδυσης των αναφερόμενων σε 
αυτή υφιστάμενων μόνιμων θέσεων απασχόλησης εκ−
φρασμένων σε ΕΜΕ (62,11) σύμφωνα με την Υ.Α. 47718 
(ΦΕΚ 2669/Β/9−11−2011, άρθρο 3 και τις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Επιπρόσθετα, η εταιρεία υπο−
χρεούται στη δημιουργία του υπολοίπου 50% των νέων 
θέσεων εργασίας (2,5 ΕΜΕ), όπως αυτές είχαν ορισθεί 
στην απόφαση υπαγωγής, σε διάστημα 5 ετών μετά 
την έκδοση του ΦΕΚ της απόφασης ολοκλήρωσης της 
επένδυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10, 
παρ. 1α του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η παρακράτηση 
ποσού ενίσχυσης σε ποσοστό 1,00% (2 x 0,5% επί του 
συνόλου της επιχορήγησης 1.415.557,79 ευρώ, ποσού 
14.155,58 ευρώ 1.705.608,61 * 1,00%), λόγω μη επίτευξης 
των δύο στόχων (άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3299/2004 
όπως ισχύει):

α. αύξηση πωλήσεων σε ποσοστό μεγαλύτερο του 
26,75% κατά την ολοκλήρωση σε σχέση με την τελευ−
ταία κλεισμένη χρήση κατά την υπαγωγή (1/7/2006 −
30/6/2007).

β. ποσοστό εξαγωγών 60% κατά την ολοκλήρωση
• Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η παρακράτηση 

ποσού ενίσχυσης 125.000 ευρώ ( 2,5 ΕΜΕ * 5 έτη * 10.000 
ευρώ) λόγω μη τήρησης του όρου της απόφασης υπα−
γωγής σχετικά με δημιουργία των μισών από τις νέες 
θέσεις απασχόλησης που προβλέπονται στην απόφαση 
υπαγωγής (προβλεπόταν 5 νέες θέσεις σε ΕΜΕ), σύμ−
φωνα με την Υ.Α. 47718 (ΦΕΚ 2669/Β/9−11−2011, άρθρο 2 
παρ. 1 περ. βi).

• Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η παρακράτηση 
ποσού ενίσχυσης 81.060 ευρώ ( 13,51 ΕΜΕ * 12 μήνες * 
500 ευρώ) λόγω μείωσης του αριθμού των υφιστάμε−
νων θέσεων απασχόλησης που αποτελούν όρο στην 
απόφαση υπαγωγής, σύμφωνα με την Υ.Α. 47718 (ΦΕΚ 
2669/Β/9−11−2011, άρθρο 2 παρ. 2). Στην απόφαση υπα−
γωγής αναφέρονταν 75,62 υφιστάμενες μόνιμες θέσεις 
εργασίας (εκφρασμένες σε ΕΜΕ, για το έτος 2006), ενώ 
η εταιρία κατά την ολοκλήρωση απασχολούσε 62,11 μό−
νιμες θέσεις εργασίας (εκφρασμένες σε ΕΜΕ, για το 
έτος 2011), οπότε τα 13,51 ΕΜΕ προκύπτουν ως η διαφορά 
τους (= 75,62 − 62,11).

• Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή επι−
χορήγησης ύψους 1.195.342,21 ευρώ [(συνολική επιχο−
ρήγηση ευρώ 1.415.557,79 μείον 220.215,58€ (= 14.155,58 
+ 125.000+81.060) λόγω μη επίτευξης του όρου και των 
στόχων της απόφασης υπαγωγής].

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 08/06/2012.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΛΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ

F
(3)

* Μεταφορά θέσης του Δήμου Διονύσου.

      Με την υπ’ αριθμ. 1948/25670/29−08−2012 απόφα−
ση του Δημάρχου Διονύσου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79, 101 και 224 του 
Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 § 5 του Ν. 4024/2011 κα−
θώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού 
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Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (υπ’ 
αρ. 07/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 
του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του Αθανασίου, με 
βαθμό ΣΤ΄, από τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας 
στον κλάδο ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη 
μεταφορά θέσης του. 

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Υπηρ. Δήμου Διονύσου 
25594/28−08−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
39602/35306/31−08−2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο Φ.Ε.Κ. 982 Γ΄/14.9.2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

F
(4)

*     Μεταφορά θέσης από το Δήμο Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης στο Δήμο Σαρωνικού.

  Με την υπ’ αριθμ. 213/2012 απόφαση του Δημάρχου 
Σαρωνικού που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 
παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση 
του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατο−
λικής Αττικής (υπ’ αρ. 8/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις 
του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη 
υπάλληλος ΦΙΝΕΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Γεωργίου, κλάδου 
ΠΕ 4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Δ΄, από το 
Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης στο Δήμο Σαρωνι−
κού, κατόπιν της υπ’ αρ. 4753/30−03−2011 αιτήσεώς της, 
με μεταφορά της θέσης της.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικής Υπηρεσίας Δήμου 
Σαρωνικού 19.259/28−08−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
38468/34312/30−08−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 982 Γ΄/14.9.2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

F
(5)

    * Μεταφορά θέσης του Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης.

  Με την αριθμ. 257/2012 απόφαση (ορθής επανάληψης) 
του Δημάρχου Βάρης−Βούλας−Βουλιαγμένης, που εκδό−
θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 
101 του Ν. 3584/2007, το άρθρο 280 του Ν. 3582/2010 και 
την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, καθώς και 
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής Αττικής (πρακτικό 
υπ’ αριθμ. 6/2012), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος 
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ του Νικολάου, με βαθμό Ε΄, από 
τον κλάδο ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας στον κλάδο 
ΔΕ 1 Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης της, στον ίδιο 
βαθμό και με την ίδια σχέση εργασίας.

(Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικον. Δήμου Βάρης−Βούλας−Βου−
λιαγμένης ΔΥ/07−08−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρ. Διοικ. Αττικής 31635/28352/
3−9−2012).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 994 Γ΄/17.9.2012.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

F
(6)

    * Μεταφορά θέσης από το Δήμο Σαλαμίνας στο Δήμο 
Χαλανδρίου.

  Με την υπ’ αριθμ. 689/2012 απόφαση του Δημάρχου 
Χαλανδρίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 74, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, το άρθρο 280 του 
Ν. 3852/2010 και την παρ. 5 του άρθρου 35 του Ν. 4024/2011, 
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση των αρμόδιων 
Υπηρεσιακών Συμβουλίων (όπως αυτές διατυπώθηκαν στα 
υπ’ αριθμ. 1/2012 και 10/2012 πρακτικά του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Πειραιά και του Δ΄ Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών) και την αριθμ. 19820/2012 
απόφαση σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου Σαλαμίνας, 
μετατάσσεται (κατόπιν της από 16−6−2011 αίτησής της) 
η μόνιμη υπάλληλος ΚΟΥΛΟΥΜΠΕΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Ευ−
στρατίου, κλάδου ΤΕ Πολιτικών−Μηχανικών, με βαθμό Ε΄, 
από το Δήμο Σαλαμίνας στο Δήμο Χαλανδρίου, με μετα−
φορά της θέσης της και στον ίδιο κλάδο και βαθμό.

(Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Χαλανδρίου 16454/ 
27−08−2012).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
39723/35415/06−09−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 982 Γ΄/14.9.2012

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Η Προϊσταμένη
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

F
    Αριθμ. 2910/180838 (7)
Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις ευρύτερες πε−

ριοχές των Τ.Κ. Οκτωνιάς Αυλωναρίου Αχλαδερής 
Πετριών του Δήμου Κύμης Αλιβερίου και Τ.Κ. Μαρ−
μαρίου Δήμου Καρύστου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παραγ 5 του Ν.Δ. 86/

1969 (Φ.Ε.Κ. 7/Α/1969) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 7 παραγ. 3 του Ν. 177/1975 
(Φ.Ε.Κ 205/Α/1975).

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/93 (ΦΕΚ 40/Α/1993) «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ 107/Α/1997) 
«Διοίκηση, οργάνωση .στελέχωση της Περιφέρειας, Ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/27−12−2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) 
«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς Ελλάδας».

6. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/2011 (ΦΕΚ 648/Β/2011) από−
φαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον Προϊστά−
μενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως».

7. Την με αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) κοινή 
υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνο−
πανίδας», όπως τροποποιήθηκε με τις 366599/1996 (ΦΕΚ 
1188/Β/1996), 294283/1998 (ΦΕΚ 68/Β/1998), 87578/703/2007 
(ΦΕΚ 581/Β/2007) κοινές υπουργικές απόφασεις.

8. Την Η.Π. 37338/1807/Ε103 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση 
της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων» (Φ.Ε.Κ. 1495/
6−9−2010), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ 415/Β/2012).

9. Την υπ’ αριθμ. 173803/2135/2012 (Φ.Ε.Κ 2225/Β/2012) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις Θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2012−2013).

10. Την 78006/2538/1994 «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορι−
σμένου χρόνου» εγκύκλιο διαταγή της Δ/νσης Αισθητι−
κών Δασών Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.&Τ.

11. Τις 97637/4804/24−08−2007 και 97650/4865/
29−08−2007 διαταγές του Υ.Α.Α.Τ σχετικές με την απα−
γόρευση θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ στις πληγείσες από 
πυρκαγιές περιοχές της χώρας.

11. Την με αριθ. 3270/176793/2012 εισήγηση του Δα−
σαρχείου Αλιβερίου.

12. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατά−
στασης της άγριας πανίδας λόγων των συνθηκών που 
επικρατούν στις πληγείσες από τις από τις πυρκαγιές 
(25−08−2012 και 3−9−2012) εκτάσεις, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου 
είδους για τρία έτη ήτοι από 15−09−2012 μέχρι 15−09−2015 
ως παρακάτω:

Α. Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφε−
ρειακών της μη καμένων εκτάσεων συνολικού εμβαδού 
περίπου 29.100 στρεμ. στην περιοχή των τοπικών κοι−
νοτήτων Οκτωνιάς, Αυλωναρίου Αχλαδερής Πετριών 
του Δήμου Κύμης − Αλιβερίου λόγω της καταστροφής 
της πανίδας από τις πυρκαγιές που εξεράγηκαν στις 
25−08−2012 και 3−09−2012.

Η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή κόκκινη 
γραμμή υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5...., 15, 16, 17, 1 χάρτη Γ.Υ.Σ. 
κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση 
μας και οριοθετείται ως παρακάτω:

Η οριογραμμή άρχεται στην θέση «Στόμιο» Δ.Κ. Πε−
τριών εκκλησάκι του Αγ. Ιωάννη και ακολουθώντας 
χωματόδρομο με κατεύθυνση δυτική συναντά το εκ−
κλησάκι Αγίου Γεωργίου (νεκροταφείο Πετριών), θέση 
«Κρίκη»(διασταύρωση χωματόδρομων), εκκλησάκι Αγίου 
Κων/νου φθάνει στη θέση Σκουρίτσιζα όπου υπάρχει 
διασταύρωση χωματόδρομων. Από το σημείο αυτό 
ακολουθεί τον χωματόδρομο με κατεύθυνση βόρεια 
διέρχεται από τη θέση «Μάλλια» συνεχίζει με την ίδια 
κατεύθυνση και για μήκος περίπου 2,5 km μέχρις ότου 
συναντήσει τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Περιβόλια− 
Κάλαμο και στο σημείο που αυτός διασταυρώνεται 

με χωματόδρομους που οδηγούν βόρεια στον οικισμό 
Μανδράκι και νότια στην θέση «Αμπελουσιά». Ακολουθώ−
ντας από το σημείο αυτό τον χωματόδρομο με βόρεια 
κατεύθυνση φθάνει στα όρια του οικισμού «Μανδράκι». 
Από τα όρια του οικισμού και με βόρεια κατεύθυνση 
ακολουθεί τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μανδράκι − 
Αυλωνάρι − Πυργί και φθάνει στα όρια του οικισμού 
«Πυργί». Από τα όρια του οικισμού «Πυργί» ακολουθεί 
χωματόδρομο με βόρεια κατεύθυνση, διέρχεται από τα 
όρια του οικισμού «Μυρτέα» και για απόσταση περίπου 
1 KM από τον οικισμό. Στης συνέχεια ακολουθεί τον 
χωματόδρομο με νότια −νοτιοανατολική κατεύθυνση 
διέρχεται από τα όρια του οικισμού «Κατοχώρι» και Δ.Κ. 
Οκτωνιάς. Συνεχίζει με βόρεια κατεύθυνση ακολουθώ−
ντας τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο προς «Μουρτερή» 
μέχρι τη θέση «Ψιλή ράχη ή Σταμάτα». Από το σημείο 
αυτό ακολουθώντας χωματόδρομο με βορειοανατολι−
κή κατεύθυνση φθάνει στην θέση «Καναπίτσα», όπου 
συναντά τον δρόμο που οδηγεί στην παραλία Άγ. Μερ−
κούριος. Στη συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή με 
νοτιοανατολική κατεύθυνση μέχρι το ακρωτήρι Πούντα. 
Ακολουθώντας την ακτογραμμή και με κατεύθυνση νο−
τιοδυτική φθάνει στη θέση «Καλάμι» όπου και τα όρια 
του μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων. Ακολουθώντας 
τα όρια του Καταφυγίου θηραμάτων φθάνει στη θέση 
«Παραλία Κορασίδας». Από την «Παραλία Κορασίδας» με 
κατεύθυνση νότια ακολουθώντας την ακτογραμμή και 
διερχόμενη από τις θέσεις Όρμο Κορασίδας, Κάλαμος, 
Μάγειρα, φθάνει στη θέση «Στόμιο» όπου άρχισε. 

Η έκταση συνορεύει:
Ανατολικά: θάλασσα και όρια του μόνιμου καταφυγίου 

θηραμάτων
Δυτικά: Αγροτικό δρόμο (θέση Μάλλια), όρια οικισμού 

«Μανδράκι» και ασφαλτοστρωμένο δρόμο Μανδράκι− 
Αυλωνάρι − Πυργί, αγροτικό δρόμο (Μυρτέα).

Βόρεια: Αγροτικό δρόμο, ασφαλτοστρωμένο δρόμο 
προς Μουρτερή, αγροτικό δρόμο. 

Νότια:Αγροτικό δρόμο (θέσεις Στόμιο, εκκλησάκι Αγ. 
Ιωάννου, Νεκροταφείο, Κρίκη Σκουρίτσιζα).

Β. Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφε−
ρειακών της μη καμένων εκτάσεων συνολικού εμβαδού 
περίπου 2.000 στρεμ. στην περιοχή της τοπικής κοινό−
τητας Μαρμαρίου, λόνω της καταστροφής της πανίδας 
από την πυρκαγιά που εξερράγη στις 03−09−2012. 

Η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή κόκκινη 
γραμμή υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 στο χάρτη Γ.Υ.Σ. 
κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση 
μας και οριοθετείται ως παρακάτω:

Η οριογραμμή άρχεται στη θέση «Βρύση −Κρόι Μάδε» 
και στα όρια του καταφυγίου θηραμάτων και ακολουθώ−
ντας με δυτική κατεύθυνση τον δρόμο που οδηγεί στο 
νεκροταφείο Μαρμαρίου φθάνει στην ακτογραμμή. Στην 
συνέχεια ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση νο−
τιοδυτική νότια φθάνει στη θέση «Κεφάλα» Από τη θέση 
«Κεφάλα» ακολουθεί την ακτογραμμή με κατεύθυνση 
βόρεια −ανατολική μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό 
δρόμο που οδηγεί στον «Άγιο Ταξιάρχη». Ακολουθεί τον 
αγροτικό δρόμο που οδηγεί στη θέση «Άγιο Ταξιάρχη» 
με κατεύθυνση Βορειανατολική μέχρι να συναντήσει τον 
επαρχιακό δρόμο Καρύστου − Μαρμαρίου. Ακολουθεί 
τον επαρχιακό δρόμο και τα όρια του καταφυγίου θη−
ραμάτων με κατεύθυνση Βόρεια μέχρι τη θέση «Βρύση −
Κρόι Μάδε» όπου άρχισε.
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Η έκταση συνορεύει:
Ανατολικά: Επαρχιακός δρόμος Μαρμαρίου και όρια 

μόνιμου καταφυγίου θηραμάτων. 
Δυτικά: Ακτογραμμή.
Νότια: Ακτογραμμή και αγροτικό δρόμο προς Αγ. Τα−

ξιάρχη.
Βόρεια: Αγροτικό δρόμο (νεκροταφείο Μαρμαρίου).
Με την παρούσα απόφαση μας δεν θίγεται ούτε ανα−

τρέπεται οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απα−
γόρευσης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη την διάρκεια 
ισχύος της. Το Δασαρχείο Αλιβερίου παρακαλείται για 

την έκδοση των σχετικών Δασικών Απαγορευτικών Δι−
ατάξεων θήρας και δημοσίευσή τους κατά τα γνωστά. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χαλκίδα, 17 Σεπτεμβρίου 2012

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευβοίας
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΙΔΟΥ
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(8)
    * Κατάργηση θέσης της Περιφέρειας Ηπείρου.

  Με την υπ’ αριθμ. 77364/5754/04−09−2012 πράξη του 
Περιφερειάρχη Ηπείρου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3528/2007, άρθρα 148 δε 156 διαπιστώ−
νεται η αυτοδίκαια λύση της υπαλληλικής σχέσης, του 
μονίμου σε συσταθείσα προσωποπαγή θέση, η οποία 
καταργείται με την παρούσα, υπαλλήλου της Περιφέρει−
ας Ηπείρου, Παπαγεωργίου Κωνσταντίνου του Γεωργί−
ου, κλάδου ΤΕ Εργοδηγών Χωρίς Πτυχίο με βαθμό Β΄ και 
μισθολογικό κλιμάκιο 2ο, η οποία προήλθε αυτοδίκαια 
από 31−8−2012, ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε 
η δεύτερη αίτηση με την οποία εμμένει στην παραίτησή 
του από την Υπηρεσία.

(Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ−
ναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 1653109417/04−09−2012).

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 994 Γ΄/17.9.2012.

  Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F

(9)
    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους, 

έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
της επιχείρησης «ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ & ΣΙΑ O.E.» 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004, το 
αρ. 18 παρ. 6 του Ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το Π.Δ. 33/2011.

  Με την ΔΙΑΠ/87377/36327/Π10/5/062/Ν.3299/2004/
17−09−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης εγκρί−
θηκε η τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κό−
στους, έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης 
με τα παρακάτω στοιχεία:

Επωνυμία ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ & 
ΣΙΑ O.E.

Είδος Επένδυσης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΣΕ ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑ Α΄ ΤΑΞΗΣ

Τόπος Εγκατάστασης
ΜΑΡΟΥΛΑΣ − Δ. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ − Ν. 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Συνολικό 
Επιχορηγούμενο Κόστος 
Αρχικής Επένδυσης

425.000,00 (100%)

Κόστος οριστικοποίησης 341.700,00 (100%)
Επιχορήγηση 133.263,00 (39%)
ΝΘΕ σε ΕΜΕ που 
καθορίστηκαν στην 
εγκριτική απόφαση

1 Ε.Μ.Ε

ΝΘΕ σε ΕΜΕ που 
δημιουργήθηκαν λόγω 
της επένδυσης

1 Ε.Μ.Ε

Ημερομηνία 
ολοκλήρωσης 14.04.2010

Ημερομηνία έναρξης 
παραγωγικής 
λειτουργίας

14.04.2010

Να καταβληθεί το 
υπόλοιπο ποσό της 
επιχορήγησης

50.388,00 €

Για την έκδοση της απόφασης αυτής δεν απαιτείται 
έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει του άρθρου 16 
παρ. 2 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/
01.02.2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
οικονομική ανάπτυξη την επιχειρηματικότητα και την 
περιφερειακή συνοχή» και του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α΄/
14.04.2011) «Διαδικασία αξιολόγησης κ ελέγχου των επεν−
δυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011». 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F

(10)
    * Μεταφορά θέσης κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών 

στο Γ.Ν. Άρτας.

  Με την αριθμ. 922/24.08.2012 Κοινή απόφαση των Δι−
οικητών της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου−Ιονίων Νήσων−Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και 
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής η οποία 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου άρ−
θρου του Ν. 3755/2009 (ΦΕΚ 52/Α/30.03.2009), τις δι−
ατάξεις των άρθρων 33 και 35 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/Α/27.10.2011) και τις διατάξεις του άρθρου 24 του
Ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/Α/1.08.2007) και κατόπιν της αριθμ. 
05/08.03.2012 (0.11ο ΕΗΔ) θετικής απόφασης του Διοι−
κητικού Συμβουλίου των διασυνδεόμενων Νοσοκομεί−
ων του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ», Γ.Ν. Μελισσίων 
«Α.ΦΛΕΜΙΓΚ», 1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ (Παράρτημα Γ.Ν. «ΣΙ−
ΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ και Παιδοψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, 
της αρ. 11/12.10.2011 (Θ. 15ο) γνωμοδότησης του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ 
και της αριθμ. 03/05.04.2012 (Θ. 1ο) γνωμοδότησης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Γ.Ν. Άρτας, μετατάσσε−
ται ο μόνιμος υπάλληλος του Παραρτήματος του Γ.Ν. 
Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ 
του ΑΝΔΡΕΑ κατηγορίας ΥΕ κλάδου Εργατών στο Γ.Ν. 
Άρτας. κατόπιν της με αρ. 15330/05.07.2011 αιτήσεώς 
του, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης του και με το 
βαθμό που κατέχει, χωρίς να προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 983/Γ΄/14.9.2012.

  Οι Διοικητές

  6ης Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου − 
  Ιόνιων Νήσων Ηπείρου και 
 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής Δυτικής Ελλάδας
 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ  
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