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ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 339/1936 «περί Κρατικών Λα−
χείων» (ΦΕΚ 512/Α΄/20−11−1936).
2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 2038/1939 «περί τροποποι−
ήσεως των διατάξεων περί Κρατικών Λαχείων» (ΦΕΚ
454/Α΄/23−10−1939).
3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 143/1967 (ΦΕΚ 165/Α΄/30−9−
1967), «περί συστάσεως Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινω−
νικής Αντίληψης», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 17 του άρθρου 16 του Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285
/Α΄/28−12−2000).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Π.Δ. 284/1988 «Ορ−
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128/Α΄/14−
6−1988 και 165/Α΄/5−8−1988).
5. Την υπ’ αριθμ. 4460/2−8−2012 υπουργική απόφαση
«περί ορισμού τιμής γραμματίων Ειδικού Κρατικού Λα−
χείου Κοινωνικής Αντίληψης από την 46η (ΜΣΤ΄) έκδοση
αυτού, έτους 2012» (ΦΕΚ 2328/Β΄/16−8−2012).
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ. 07927 ΕΞ/2012 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώρ−
γιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/2012).
7. Την υπ’ αριθμ. οικ.14362/20 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας «Aνάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Προνοίας
Νικόλαο Παναγιωτόπουλο» (ΦΕΚ 2166/Β΄/2012).
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διοίκησης Κρα−

45358

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

τικών Λαχείων όπως διατυπώθηκε στις συνεδριάσεις
στις 12−6−2012 και 18−9−2012.
9. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το πρόγραμμα λειτουργίας του Κρατικού
Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης του έτους 2012, που έχει
ως ακολούθως:
1. Έκδοση του Λαχείου
Για την ΜΣT΄ (46η) Έκδοση του Κρατικού Λαχείου
Κοινωνικής Αντίληψης θα εκτυπωθούν πενήντα (50) σει−
ρές Λαχείων ή και όσες περισσότερες θα απαιτηθούν,
από εκατό χιλιάδες (100.000) λαχεία η κάθε σειρά. Από
τις σειρές που θα τυπωθούν θα κυκλοφορήσουν μόνον
όσες, ανάλογα με τη ζήτηση, θα κρίνονται αναγκαίες.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί δημόσια ενώπιον της Επι−
τροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων την 31η Δεκεμ−
βρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα
κληρώσεων της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων.
2. Αριθμός γραμματίων του Λαχείου
Τα γραμμάτια του Λαχείου θα φέρουν αριθμούς από
000001 ως 100.000
3. Τα χαρακτηριστικά των γραμματίων του Λαχείου
Τα γραμμάτια του Λαχείου στη μία όψη τους θα φέ−
ρουν, εκτός από τον αριθμό τους το έμβλημα του κρά−
τους, τον τίτλο του λαχείου, την ημερομηνία έκδοσης,
τον αύξοντα αριθμό της έκδοσης, την ημερομηνία κλή−
ρωσης, τη σειρά στην οποία ανήκουν, την προθεσμία
μέσα στην οποία πρέπει να εμφανισθούν για πληρωμή
των κερδών, την τιμή πώλησης, την κωδικοποιημένη
γραμμή ταυτοποίησης του λαχείου καθώς και τις υπο−
γραφές του Υπουργού Οικονομικών και του Διευθυντή
της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων.
Στην άλλη όψη τους θα φέρουν εκτυπωμένα κείμενα
σχετικά με τους λαχνούς, καθώς και τον προορισμό
του Λαχείου.

6. Παρεχόμενη προμήθεια
Σε όσους προμηθεύονται γραμμάτια του Λαχείου για
μεταπώληση παρέχεται προμήθεια η οποία ορίζεται −
γενικά − σε ποσοστό 12% επί της ονομαστικής αξίας
των αγοραζόμενων γραμματίων.
Επίσης χορηγείται πρόσθετη προμήθεια επί της
ονομαστικής αξίας των αγοραζόμενων γραμματίων σε
πράκτορες και λαχειοπώλες με πίστωση, που θα προμη−
θευτούν από τη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων ποσότητα
λαχείων άνω των 5.000 γραμματίων και μόνο για την
επί πλέον ποσότητα του ορίου αυτού σύμφωνα με την
παρακάτω κλίμακα:
• Για αγορές γραμματίων από 5.001 έως 50.000 γραμ−
μάτια, χορηγείται πρόσθετη προμήθεια 2,00%.
• Για αγορές από 50.001 έως 100.000 γραμμάτια και
μόνο γι’ αυτές χορηγείται πρόσθετη προμήθεια 2,20%.
• Για αγορές από 100.001 έως 200.000 γραμμάτια και
μόνο γι’ αυτές, χορηγείται πρόσθετη προμήθεια 2,40%,
ενώ,
• Για τις αγορές άνω των 200.001 γραμματίων χο−
ρηγείται πρόσθετη προμήθεια 2,70% και μόνο για την
επιπλέον ποσότητα του ορίου αυτού.
Η κλίμακα ισχύει για πωλήσεις από 45 σειρές και πάνω.
Για πωλήσεις λιγότερες των 45 σειρών δεν χορηγείται
πρόσθετη προμήθεια.
7. Βασικά κέρδη κλήρωσης
Στα βασικά κέρδη της κλήρωσης μετέχουν τα γραμμά−
τια όλων των σειρών που κυκλοφόρησαν, εκ των οποίων
κερδίζουν, τριάντα επτά (37) λαχνοί ως ακολούθως:
Λαχνοί Κέρδη
κατά λαχνό

Σύνολο €

1 x 4.000.000 € =

4.000.000 €

4 x 750.000 €

=

3.000.000 €

1 x 500.000 €

=

500.000 €

1 x 300.000 €

=

300.000 €

4. Πώληση των γραμματίων του Λαχείου

1 x 200.000 €

=

200.000 €

H πώληση των γραμματίων του Λαχείου, που θα κυ−
κλοφορήσει σε πεντάδες συνεχόμενων αριθμών (1−5 και
6−0), ενεργείται σε ποσότητες των εκατό (100) γραμ−
ματίων, καθώς και σε πολλαπλάσια του αριθμού αυτού
ως κατωτέρω:
Α) Με μετρητά: Από το Ταμείο της Διεύθυνσης Κρα−
τικών Λαχείων σε όλους.
Β) Με πίστωση σε:
α) Πράκτορες του Εθν. Λαχείου, με εγγυητική επιστολή
Τράπεζας ή από το εγγυητικό περιθώριο του δοσολη−
πτικού τους λογαριασμού.
β) Λαχειοπώλες, βάσει εγγυητικής επιστολής Τράπε−
ζας, που να καλύπτει την αξία των γραμματίων, σύμφω−
να με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Ίδρυσης
και Λειτουργίας Πρακτορείων Κρατικών Λαχείων.
Τα γραμμάτια που θα πουληθούν με πίστωση πρέπει
να εξοφληθούν ως εξής: Το 50% στις 14−1−2013 και το
υπόλοιπο 50% στις 15−2−2013.

2 x 100.000 €

=

200. 000 €

12 x 50.000 €

=

600.000 €

15 x 20.000 €

=

300.000 €

5. Τιμή πώλησης των γραμματίων του Λαχείου
Η τιμή πώλησης κάθε γραμματίου ορίζεται σε πέντε
ευρώ (5 €).

Σύνολο 37

9.100.000 €

Από χίλια ευρώ (1.000 €) κερδίζουν όλα τα γραμμάτια
ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα
τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια με τα τέσσερα τελευ−
ταία ψηφία του πρώτου λαχνού της γενικής κλήρωσης
που κέρδισε 4.000.000€, με τη σειρά που κληρώθηκαν.
Από εκατό ευρώ (100 €) κερδίζουν όλα τα γραμμάτια
ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν τα
τέσσερα τελευταία ψηφία όμοια με τα τέσσερα τε−
λευταία ψηφία του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέ−
μπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης που κέρδισαν από
750.000 €, με τη σειρά που κληρώθηκαν.
Επίσης κερδίζουν από πέντε ευρώ (5 €) όλα τα γραμ−
μάτια ανεξάρτητα από σειρά που οι αριθμοί τους έχουν
τα δύο τελευταία ψηφία όμοια με τα δύο τελευταία
ψηφία του πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέ−
μπτου λαχνού της γενικής κλήρωσης, με τη σειρά που
κληρώθηκαν.
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8. Πρόσθετα κέρδη κλήρωσης
Στα πρόσθετα κέρδη της γενικής κλήρωσης μετέχουν
όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά, και αυτά
κερδίζουν:
α) Από 10.000 €, όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές
που έχουν τον ίδιο αριθμό με αυτόν που κληρώθηκε
πρώτος στη γενική κλήρωση και κέρδισε 4.000.000 €.
β) Από 7.500 € όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές
που έχουν τους ίδιους αριθμούς με αυτούς που κλη−
ρώθηκαν δεύτερος, τρίτος, τέταρτος και πέμπτος στη
γενική κλήρωση και κέρδισαν από 750.000 €.
γ) Από 5.000 € όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές
που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τον έκτο λαχνό της
γενικής κλήρωσης και κέρδισε 500.000 €.
δ) Από 3.000 € όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές
που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τον έβδομο λαχνό
της γενικής κλήρωσης και κέρδισε 300.000 €.
ε) Από 2.000 € όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές
που έχουν τον ίδιο αριθμό με τον όγδοο λαχνό της
γενικής κλήρωσης και κέρδισαν 200.000 €.
στ) Από 1.000 € όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές
που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους
2 λαχνούς της γενικής κλήρωσης και κέρδισαν από
100.000 €.
ζ) Από 500 € όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές
που έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους επόμενους
12 λαχνούς της γενικής κλήρωσης και κέρδισαν από
50.000 € και
η) Από 200€ όλα τα γραμμάτια στις άλλες σειρές που
έχουν τους ίδιους αριθμούς με τους τελευταίους 15 λα−
χνούς της γενικής κλήρωσης και κέρδισαν από 20.000€.
Εφόσον τα διανεμόμενα τελικά κέρδη υπολείπονται
του κατωτάτου ορίου, όπως τούτο ορίζεται στην πα−
ράγραφο 9 της παρούσας, θα κληρωθεί ένας ή περισ−
σότεροι λαχνοί αξίας όχι μεγαλύτερης των 100.000 €,
που μαζί με τα πρόσθετα κέρδη τους, ανά σειρά, θα
κερδίζουν το ποσό που απαιτείται για να συμπληρωθεί
το ως άνω ποσοστό ή θα χρησιμοποιηθεί για τη δημι−
ουργία λαχνών ειδικής κλήρωσης σύμφωνα με απόφαση
της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων και κατόπιν
εισήγησης της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων.
9. Διανεμητέα κέρδη
Τα ποσά που θα διατεθούν για λαχνούς δεν μπορεί να
είναι λιγότερα από το ποσοστό 55,% των ακαθαρίστων
εισπράξεων του λαχείου.
10. Τρόπος κλήρωσης
Χρησιμοποιούνται πέντε ανεξάρτητα στοιχεία ηλε−
κτρομηχανικών κληρωτίδων και μια πνευματοδυναμική
κληρωτίδα. Οι πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες
περιέχουν η κάθε μία στον κυλινδρικό τροφοδότη της
δέκα σφαιρίδια που στο εξωτερικό μέρος καθενός είναι
γραμμένος ένας μονοψήφιος αριθμός από το 0 έως το
9. Μέσα στην πνευματοδυναμική κληρωτίδα ρίχνονται
τόσα σφαιρίδια, όσες είναι οι σειρές του λαχείου που
κυκλοφόρησαν.
Στο εξωτερικό καθενός από τα σφαιρίδια της πνευ−
ματοδυναμικής κληρωτίδας είναι γραμμένος ένας αριθ−
μός που αντιστοιχεί στον αριθμό μίας των σειρών του
λαχείου που κυκλοφόρησαν.
Μετά από αυτά, τίθενται σε κίνηση οι πέντε ηλε−
κτρομηχανικές κληρωτίδες και μόλις σταματήσουν, οι
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αριθμοί των σφαιριδίων που έχουν εγκλωβιστεί τυχαία
στους κυλινδρικούς τροφοδότες, διαβαζόμενοι από τα
αριστερά προς τα δεξιά, όπως φαίνονται από τη θέση
των θεατών, σχηματίζουν έναν ενιαίο αριθμό. Στη συνέ−
χεια τίθεται σε κίνηση η πνευματοδυναμική κληρωτίδα
και εξάγεται ένα σφαιρίδιο.
Ο αριθμός που σχηματίζεται από τις πέντε ηλεκτρομη−
χανικές κληρωτίδες προσδιορίζει τον αριθμό του γραμ−
ματίου που κερδίζει τον Α΄ λαχνό των 4.000.000 €, ενώ ο
αριθμός που είναι γραμμένος στο σφαιρίδιο που βγήκε
από την πνευματοδυναμική κληρωτίδα προσδιορίζει τη
σειρά στην οποία ανήκει ο αριθμός που κερδίζει.
Μετά την κλήρωση του λαχνού αυτού, κερδίζουν αυ−
τομάτως τον δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο λαχνό
από 750.000 € ο ένας, οι υπόλοιποι 4 λαχνοί της ίδιας
πεντάδας με αυτή του πρώτου λαχνού, χωρίς να κλη−
ρωθούν και ανήκουν στην ίδια σειρά. (ΠΕΝΤΑΔΥΜΟΣ
ΛΑΧΝΟΣ).
Κατά τον ίδιο τρόπο κλήρωσης προσδιορίζεται το
γραμμάτιο, το οποίο θα κερδίσει τον έκτο, τον έβδομο
κ.λπ. λαχνό, μέχρι να εξαντληθούν οι τριάντα επτά (37)
λαχνοί που αναφέρονται στην παρ. 7 της παρούσας,
καθώς και οι τυχόν επιπλέον λαχνοί εφόσον θα υπάρχει
υπολειπόμενο αδιάθετο ποσό κερδών.
Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λα−
χείων θα καθορισθεί επίσης το ποσό που θα κερδίζουν
οι πρόσθετοι αριθμοί των τυχόν επιπλέον λαχνών στις
άλλες σειρές.
Μετά την ανάγνωση των αριθμών, τα σφαιρίδια που
έχουν εγκλωβιστεί στους τροφοδότες των ηλεκτρο−
μηχανικών κληρωτίδων, επαναφέρονται μηχανικά στο
δάπεδο του χώρου ανάδευσης, ενώ το σφαιρίδιο που
έχει απελευθερωθεί από την πνευματοδυναμική κληρω−
τίδα, επαναρρίχνεται σ’ αυτήν πριν το σχηματισμό των
επόμενων τυχερών αριθμών.
Σε περίπτωση κατά την οποία, ο πρώτος λαχνός των
βασικών κερδών της γενικής κλήρωσης κληρωθεί σε
γραμμάτιο που δεν πουλήθηκε, η κλήρωση επαναλαμ−
βάνεται ως προς τη σειρά.
Μετά τη γενική διενεργείται η ειδική κλήρωση, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της τελευταίας παραγρά−
φου του άρθρου 8 της παρούσας, στην οποία μετέχουν
όλα τα γραμμάτια, ανεξάρτητα από σειρά, τα οποία δεν
κληρώθηκαν κατά τη γενική κλήρωση.
Τα γραμμάτια που κατά τη γενική κλήρωση κερδίζουν
από 5 € το καθένα ως προς τη συμμετοχή τους στην
κλήρωση που συνεχίζεται, δε θεωρούνται ότι κληρώ−
θηκαν.
Για τη διενέργεια της ειδικής κλήρωσης, χρησιμοποι−
ούμε μόνο τις πέντε ηλεκτρομηχανικές κληρωτίδες και
τα σφαιρίδια που βρίσκονται στο χώρο ανάδευσής τους.
Στη συνέχεια, τίθενται σε κίνηση οι πέντε ηλεκτρομη−
χανικές κληρωτίδες και όταν σταματήσουν, οι αριθμοί
των σφαιριδίων που έχουν εγκλωβιστεί τυχαία στους
κυλινδρικούς τροφοδότες, σχηματίζουν κατά τον τρόπο
που περιγράφεται παραπάνω, τον αριθμό των γραμμα−
τίων, τα οποία, ανεξάρτητα από σειρά, κερδίζουν κατά
σειρά, τους λαχνούς των βασικών κερδών κάθε σειράς
όπως αυτοί προσδιορίζονται από την απόφαση της Επι−
τροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων.
Μετά την ανάγνωση των αριθμών των σφαιριδίων,
αυτά, όπως και κατά τη γενική κλήρωση επαναφέρονται
με μηχανικό τρόπο στο δάπεδο των χώρων ανάδευσης.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Εάν κατά τη διαδρομή, τόσο της γενικής όσο και της
ειδικής κλήρωσης, εξαχθεί αριθμός γραμματίου που
κληρώθηκε ήδη, η κλήρωση επαναλαμβάνεται ως προς
τον αριθμό.
Επίσης εάν σχηματισθεί ο αριθμός 00000 θεωρείται
ότι κληρώθηκε ο αριθμός 100.000.
Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, πριν από την έναρ−
ξη της κλήρωσης καταθέτει στην Επιτροπή Διοίκησης
Κρατικών Λαχείων πίνακα των γραμματίων του Λαχείου
που δεν πουλήθηκαν. Ο πίνακας αυτός είναι υπογεγραμ−
μένος από τους: Διευθυντή της Διεύθυνσης Κρατικών
Λαχείων, Προϊστάμενο του Τμήματος Εποπτείας και
Εσωτερικού Ελέγχου και Προϊστάμενο Γραμματείας της
ίδιας Υπηρεσίας και θεωρημένος, πριν από την έναρξη
της κλήρωσης, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διοί−
κησης Κρατικών Λαχείων.
Όλα τα γραμμάτια που δεν πουλήθηκαν, εκτός από
εκείνα τα οποία κερδίζουν − τυχόν − ποσά από τα πρό−
σθετα κέρδη της γενικής και ειδικής κλήρωσης κάθε
σειράς, μετά την κλήρωση καταστρέφονται με πολ−
τοποίηση. Για την καταστροφή συντάσσεται σχετικό
πρωτόκολλο, το οποίο υπογράφεται από το Διευθυντή
της Διεύθυνσης Κρατικών Λαχείων, τον Προϊστάμενο
του Τμήματος Εποπτείας και Εσωτερικού Ελέγχου και
τον Προϊστάμενο Γραμματείας της Υπηρεσίας.
Οι αριθμοί που κερδίζουν, οι σειρές και τα αντίστοιχα
ποσά των βασικών κερδών και των πρόσθετων κερδών:
α) της γενικής κλήρωσης και β) της κλήρωσης κάθε
σειράς, εκφωνούνται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Κρατικών Λαχείων και καταγράφονται σε αριθμημένα
τεμάχια χάρτου.
Τα αποτελέσματα των κληρώσεων, τα οποία θα διεξα−
χθούν ως ανωτέρω, καταχωρούνται από τη Γραμματέα
της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων, σε πρωτό−
κολλο, που υπογράφεται από την ίδια, τα μέλη και τον
Πρόεδρο της Επιτροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων.
Με βάση το πρωτόκολλο αυτό εκδίδεται από τη Διεύ−
θυνση Κρατικών Λαχείων ο επίσημος πίνακας κερδών,
με τον οποίο − αποκλειστικά − ενεργούνται οι πληρωμές
των κερδών.

14. Διαφήμιση – Προβολή
Ποσοστό μέχρι 6% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων
του Λαχείου διατίθεται για τη διαφήμιση, προώθηση και
προβολή του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης.
15. Νομικές σχέσεις προς το Λαχείο
Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων δεν φέρει καμία ευ−
θύνη για γεγονότα που δεν προβλέπονται από την από−
φαση αυτή ή για πράξεις ή παραλείψεις των πωλητών
των λαχείων που έγιναν κατά παράβαση αυτής.
Η τυχόν αναγραφή επί του γραμματίου ονόματος, ή
ονομάτων, σε ένδειξη ιδιοκτησίας, ή συνιδιοκτησίας, δεν
έχει ισχύ απέναντι στη Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων.
Γραμμάτια του λαχείου μπορεί να στέλνονται, μετά
από αίτηση των ενδιαφερομένων, ταχυδρομικώς ή με
εξουσιοδοτημένες ιδιωτικές ταχυδρομικές εταιρείες και
με δική τους αποκλειστικά ευθύνη.
Γραμμάτια που πουλήθηκαν δεν γίνονται δεκτά για
επιστροφή, εκτός αν η διάθεσή τους στο αγοραστικό
κοινό είναι αδύνατη για λόγους ανώτερης βίας, ή υπάρ−
χει κίνδυνος οικονομικής ζημίας του δικτύου διάθεσης. Η
Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων δύναται να προβαίνει στη
δημοσίευση των φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων
των τυχερών καθώς και στην τηλεοπτική παρουσίαση,
εφόσον αυτοί συναινούν.
Με απόφασή της η Επιτροπή Διοίκησης Κρατικών Λα−
χείων, μπορεί να αλλάζει και να καθορίζει τον τρόπο
διεξαγωγής της κλήρωσης καθώς επίσης να μεταβάλει
τα χρησιμοποιούμενα υλικά της κλήρωσης δηλαδή κλη−
ρωτίδες, σφαιρίδια κλπ.
16. Διαχειριστικές και λογιστικές ενέργειες
Η Διεύθυνση Κρατικών Λαχείων, ως προς τις διαχει−
ριστικές και λογιστικές ενέργειες, πρέπει να ακολουθεί
όσα ισχύουν για το Λαϊκό Λαχείο.
Κάθε θέμα σχετικά με το Κρατικό Λαχείο Κοινωνικής
Αντίληψης, που δεν προβλέπεται από την απόφαση
αυτή, ρυθμίζεται με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης
Κρατικών Λαχείων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2012

11. Πληρωμή των κερδών
Τα κέρδη καταβάλλονται βάσει του επίσημου πίνακα
κερδών, μόνο με την εμφάνιση και παράδοση στη Δι−
εύθυνση Κρατικών Λαχείων, του ίδιου του γραμματίου
που κέρδισε και μετά την εξακρίβωση της γνησιότητάς
του και επιβάλλεται φόρος σύμφωνα με τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους, καταβάλλεται
μόνο το μεγαλύτερο κέρδος.
12. Παραγραφή
Το δικαίωμα για είσπραξη κέρδους παραγράφεται
μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημέρα
της κλήρωσης. Τα κέρδη που παραγράφονται περιέρ−
χονται στο Δημόσιο και διατίθενται κατά το νόμο.
13. Γενικά Έξοδα
Τα έξοδα κάθε μορφής, ήτοι εκτύπωσης, διανομής,
διαχείρισης κ.λπ. καθορίζονται με απόφαση της Επι−
τροπής Διοίκησης Κρατικών Λαχείων.

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)
Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου −
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης/οριστικοποίησης του
κόστους της επένδυσης και της έναρξης παραγωγι−
κής λειτουργίας, της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΓΚΙΟ−
ΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 45428/ΥΠΕ/5/00403/Ε/Ν 3299/2004/
24−10−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
πιστοποιείται η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου, η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επιχείρησης «ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΕΠΕ» που

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 149,82 KW
στον Δήμο Αγίου Αθανασίου του Νόμου Θεσσαλονίκης,
με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων ογδόντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ενός ευρώ
και εξήντα λεπτών (581.301,60 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκα−
τό σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων είκοσι πέντε
ευρώ και σαράντα λεπτών (145.325,40 €) που αποτελεί
ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων εί−
κοσι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (232.520,64 €)
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των διακοσίων τριών χιλιάδων τετρακοσίων πε−
νήντα πέντε ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (203.455,56 €),
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
18/02/2010.
(στ) Δεν προβλεπόταν η δημιουργία θέσεων εργασίας.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού σαράντα τεσ−
σάρων χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ και εξήντα
τεσσάρων λεπτών (44.520,64 €).
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
(3)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης/οριστικοποίησης του
κόστους της επένδυσης και της έναρξης παραγωγι−
κής λειτουργίας, της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΕ», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 45429/ΥΠΕ/5/01651/Ε/Ν. 3299/2004/
24−10−2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους της επένδυσης και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επιχείρησης «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΣΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ ΕΠΕ» με δ.τ. «PASS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ» που ανα−
φέρεται στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 149,63 KW, στη
θέση Δεμοσιά, Δ.Δ. Μανεσίου, Δήμου Καλαβρύτων του
Νομού Αχαΐας, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατό
τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ (135.000,00 €) που αποτε−
λεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.

45361

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων ευρώ (216.000,00 €)
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται
στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων ευρώ
(189.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
30/11/2010.
(στ) Δεν προβλεπόταν η δημιουργία θέσεων εργασίας.
(ζ) Την οριστικοποίηση της συνολικής ισχύς στα 149,63
KW.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
της επιχορήγησης, ποσού διακοσίων δεκαέξι χιλιάδων
ευρώ (216.000,00 €).
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
(4)
Τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου − Πι−
στοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης του
κόστους της επένδυσης και της έναρξης παραγωγι−
κής λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης «ΤΖΩΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004.
Με την αριθμ. 45431/ΥΠΕ/5/00891/Ε/Ν. 3299/2004/24−10−
2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 εδάφιο β του
Ν. 3299/2004), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποί−
ηση του κόστους της επένδυσης και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης «ΤΖΩΓΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ» που αναφέρεται στη ίδρυση μονάδας παρα−
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία
συνολικής ισχύος 19,80 kW, στην περιοχή «Γεφυρούδι» στο
Δήμο Ηράκλειας, του Νομού Σερρών, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα
δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και ογδό−
ντα λεπτών (82.981,80 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των σαρά−
ντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και
οκτώ λεπτών (49.789,08 €) που αποτελεί ποσοστό 60%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των τριάντα τριών χιλιάδων εκατόν ενενήντα δύο ευρώ
και εβδομήντα δύο λεπτών (33.192,72 €) που αποτελεί
ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
14/09/2010.
(στ) Δεν προβλεπόταν η δημιουργία θέσεων εργασίας.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
της αναλογούσας επιχορήγησης που διαμορφώνεται
στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα
έξι ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (12.556,72 €).
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.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F

F
Αριθμ. 3293/208344
(6)
Απαγόρευση θήρας αιτία πυρκαγιάς στις περιοχές «Λι−
βάδι−Καστρί» Δ.Δ Πλατανιστού Δ.Ε Καρύστου Δήμου
Καρύστου Ν. Ευβοίας.

(5)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί−
ηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «VVD SOLAR MHΧΑΝΟΛΟ−
ΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩ−
ΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ 45530/ΥΠΕ/5/00959/Ν. 3299/
2004/25/10/2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ−
ων πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του
κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟ−
ΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑ−
ΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.»
που αναφέρεται στη δημιουργία ενός (1) φωτοβολτα−
ϊκού πάρκου συνολικής ονομαστικής ισχύος 703,8 KW
στην β΄ βιομηχανική περιοχή Καλαμάτας στον Δήμο
Μελιγαλά Μεσσηνίας. (α) Το συνολικό οριστικοποιού−
μενο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων τριάντα
πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ.
(1935434,00 €).
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα
οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (483858,50 €) που απο−
τελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της ενισχυ−
όμενης επένδυσης.
(γ) Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται
στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων τε−
τρακοσίων ενός ευρώ και ενενήντα λεπτών (677401,90 €)
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν
εβδομήντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών (774173,60 €)
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης
Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή στην εταιρεία «VVD SOLAR ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕ−
ΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.» της επιχορήγησης
ποσού των ενενήντα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τριών
ευρώ και εξήντα λεπτών (90.173,60) ως δεύτερη δόση
της συνολικής επιχορήγησης η οποία προκύπτει μετά
την αφαίρεση από την αναλογούσα επιχορήγηση ύψους
774173,60 ευρώ, της ήδη καταβληθείσης πρώτης δόσης
ύψους 684000,00 ευρώ.
(ε) Πιστοποιείται μια θέση απασχόλησης (1 Ε.Μ.Ε.) Η
εταιρία υποχρεούται να δημιουργήσει και να διατηρήσει
μέχρι την πενταετία της λειτουργίας της επένδυσης 2
Ε.Μ.Ε.
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 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 τροποποιήθηκε 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».
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α΄/2010)
«Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
Στερεάς Ελλάδας».
6. Την υπ’ αριθ. 1669/33104/2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/2011) από−
φαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε) στον
Προϊστάμενο της Γενικής Διευθύνσεως Δασών και Αγρο−
τικών Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσε−
ων και Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διευθύνσεως»
7. Την με αριθ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/1985)
κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα διαχείρισης άγριας
πτηνοπανίδας» όπως τροποποιήθηκε με τις 366599/1996
(ΦΕΚ 1188/Β΄/1996), 294283/1998, (ΦΕΚ 68/Β΄/1998),
87578/703/2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/2007) κοινή υπουργική από−
φαση.
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 συμπλη−
ρώθηκε με την Η.Π. 8353/276/Ε103/23−2−2012 (ΦΕΚ 415/
Β΄/2012).
9. Την υπ’ αριθ. 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 υπ’ αριθμ. εγκύκλιο διαταγή
της Δ/νσης Αισθητικών Δασών Δρυμών και Θήρας Υ.Α.Α.
& Τ. «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».
11. Τις 97637/4804/24−08−2007 και 97650/4865/29−08−2007
διαταγές του Υ.Α.Α.Τ σχετικές με την με την απαγόρευση
θήρας και έκδοση Δ.Α.Δ στις πληγείσες από πυρκαγιές
περιοχές της χώρας.
11. Την με αριθ. 3852/201660/2−10−2012 εισήγηση του
Δασαρχείου Αλιβερίου.
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12. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστα−
σης της άγριας πανίδας, λόγω των συνθηκών που επι−
κρατούν στις πληγείσες από την πυρκαγιά της 9−9−2012,
εκτάσεις, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την άσκηση θήρας παντός θηρεύσιμου
είδους για τρία έτη από τη δημοσίευση της παρούσας,
ως παρακάτω:
Σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφε−
ρειακών της μη καμένων εκτάσεων συνολικού εμβαδού
περίπου 4.500 στρεμ στην περιοχές «Λιβάδι−Καστρί»
Δ.Δ. Πλατανιστού, Δ.Ε Καρύστου Δήμου Καρύστου λόγω
της καταστροφής της πανίδας από τις πυρκαγιά που
εξεράγη στις 9−9−2012.
Η έκταση αυτή περικλείεται από την συνεχή μπλέ
γραμμή υπό στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 5΄ 6, 7, 1 χάρτη Γ.Υ.Σ.
κλίμακας 1:50.000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση
μας και οριοθετείται ως παρακάτω:
Η οριογραμμή άρχεται από την παραλία στη θέση
«Γιαννάκου−Κάλαμος» και ακολουθώντας βορειοδυτι−
κή κατεύθυνση, κορυφογραμμή, φθάνει στην κορυφή
«Σπηλιά» όπου και το αιολικό πάρκο «Μελτέμι−Καστρί»
και όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο Καστριού−Καρύ−
στου, στην συνέχεια με βορειοδυτική κατεύθυνση ακο−
λουθώντας τον αγροτικό δρόμο προς Κάρυστο μέχρι
την διασταύρωση του επαρχιακού δρόμου Κάρυστος−
Πλατανιστός συνέχεια με βορειοανατολική κατεύθυν−
ση ακολουθώντας τον επαρχιακό δρόμο φθάνει στην
θέση «στάση Μάρκου» και διασταύρωση με αγροτικό
δρόμο προς «Λιβάδι−Πλατανιστού. Από εκεί και με ανα−
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τολική κατεύθυνση ακολουθώντας τον αγροτικό δρό−
μο προς λιβάδι μέχρι την θέση «φραγκούλη», συνεχίζει
ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο για ένα χλμ. (1000
μ) περίπου και μετά με κατεύθυνση βορειοανατολική
καταλήγει στην κορυφή «ισιώματα». Στην συνέχεια με
νοτιοανατολική κατεύθυνση ακολουθώντας την κορυ−
φογραμμή καταλήγει στην θάλασσα στη θέση «φούντα»,
όπου ακολουθώντας την ακτογραμμή κλείνει στο σημείο
όπου και άρχεται στη θέση «Γιαννάκου−Κάλαμος».
Η έκταση συνορεύει:
Ανατολικά: με θάλασσα.
Δυτικά: με κορυφογραμμή (κορυφή σπηλιά) και αγρο−
τικό δρόμο Καστριού−Καρύστου.
Βόρεια: με αγροτικό δρόμο (θέση φραγκούλη) και κο−
ρυφογραμμή (κορυφή ισιώματα)
Νότια: με θάλασσα και κορυφογραμμή (κορυφή σπη−
λιά) και αγροτικό δρόμο Καστριού−Καρύστου.
Με την παρούσα απόφασή 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.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών
ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΜΙΔΟΥ
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