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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/34164/0025 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ 

Β΄ 820) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφει−
λών δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2/73821/0025/14.12.2007 
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών, που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγη−
θεί σε αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρό−
φους και πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποί−
ων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην 
ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143), και ιδίως 

το άρθρο 1.
2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) απόφαση 

του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκού−
ρα».

3. Την υπ’ αριθμ. 50824/Β. 2362/21.11.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2310) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων σε κτηνο − πτη−
νοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως ισχύει.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄ 2375) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Παροχή της εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου στα 
δάνεια που θα χορηγηθούν στους αιγοπροβατοτρό−
φους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση 
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 59846/Β.2461/28.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση οφειλών 
κτηνο−πτηνοτροφικών επιχειρήσεων».

6. Την υπ’ αριθμ. 59099/Β.2090/24.12.2010 (ΦΕΚ Β΄ 2015) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικοί «Τροποποίηση της 
αριθ. 45955/Β.2161/17.9.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2104) απόφασης του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικοί».

7. Την υπ’ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 (ΦΕΚ Β΄ 820) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «ρύθμιση εγγυ−
ημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών, δυνάμει της 
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υπ’ αριθμ. 2/73821/0025/14.12.2007 (ΦΕΚ Β΄2375) απόφα−
σης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που 
απορρέουν από δάνεια που χορηγήθηκαν σε αιγοπρο−
βατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνο−
τρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών 
ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή 
επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2/6252/0025/20.4.2012 
(ΦΕΚ Β΄ 1312) όμοια.

8. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης 
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων 
(2008/C155/02).

9. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής 
του άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθ. 
18/12.7.2013), με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη 
γνώμη της στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
για την τροποποίηση της αριθ. 2/3203/0025/28.3.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 820) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομι−
κών «Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο 
οφειλών δυνάμει της αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 από−
φασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, 
που απορρέουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε 
αιγοπροβατοτρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και 
πτηνοτρόφους φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες 
φυσικών ή νομικών προσώπων, των οποίων η εκμε−
τάλλευση ή η επιχείρηση βρίσκεται στην ελληνική 
επικράτεια», όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/3203/0025/28.3.2011 
(ΦΕΚ Β΄ 820) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών 
«Ρύθμιση εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών 
δυνάμει της αριθ. 2/73821/0025/14.12.2007 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, που απορρέ−
ουν από δάνεια που έχουν χορηγηθεί σε αιγοπροβατο−
τρόφους, βοοτρόφους, χοιροτρόφους και πτηνοτρόφους 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών 
προσώπων, των οποίων η εκμετάλλευση ή η επιχείρηση 
βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια», όπως ισχύει, ως 
εξής:

Το πρώτο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του Κε−
φαλαίου Α. τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η συνολική διάρκεια του δανείου της ρύθμισης ορί−
ζεται επταετής, εξοφλούμενου σε ίσες ετήσιες χρε−
ολυτικές δόσεις, με πρώτη καταβλητέα την 31.12.2012 
και τελευταία την 31.12.2017. Η οφειλόμενη χρεολυτική 
δόση της 31.12.2012 δύναται να καταβληθεί μέχρι και την 
31.12.2013. Οι τόκοι που αφορούν στην ως άνω δόση και 
θα παραχθούν για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 
και την εξόφληση αυτής βαρύνουν αποκλειστικά τους 
δανειολήπτες και δεν καλύπτονται με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου. Οι αιγοπροβατοτρόφοι, βοοτρόφοι, 
χοιροτρόφοι και πτηνοτρόφοι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις της αριθ. 2/3203/0025/28.3.2011 
υπουργικής απόφασης κι επιθυμούν να υπαχθούν στις 
διατάξεις της παρούσας, οφείλουν να υποβάλουν σχε−
τική αίτηση προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέχρι και την 
30.9.2013. Προϋπόθεση για την επίτευξη της αναστολής 
καταβολής της δόσης αποτελεί η ρητή συναίνεση της 
πιστώτριας τράπεζας».

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
2/3203/0025/28.3.2011 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύ−
ει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F
Αριθμ. 2/64729/0025 (2)
    Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς 

την ΕΤΕπ για δανεισμό της Παγκρήτιας Συνεταιρι−
στικής Τράπεζας ποσού €12.500.000.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α΄), ιδίως του άρθρου 1
2. του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου 

Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας 
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009)

3. Την υπ’ αριθμ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/Β/09−07−2012) 
απόφαση του Πρωθυπουργού για τον καθορισμό αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Χρήστου Σταϊκούρα.

4. Την υπ’ αριθμ. 2015353/2267/1−06−1997 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και την αριθμ 80713/08−11−1999 
τροποποιητικής της

5. Την υπ’ αριθμ. FI 81.125/09−12−2011 Δανειακή Σύμβαση 
μεταξύ της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

6. Την υπ’ αριθμ. 17/10−07−2013 απόφαση της Διυπουρ−
γικής Επιτροπής.

7. Την από 13−11−2012 Συμφωνία Τροποποίησης 
(Amendment Agreement) μεταξύ ΕΤΕπ και Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας

8. Την υπ’ αριθμ. 1814/01−07−2013 επιστολή της Παγκρή−
τιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

9. Την υπ’ αριθμ. 16/30−10−2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας

10. Το από 02−07−2013 φαξ της ΕΤΕπ.
11. Το υπ’ αριθμ. 5561/10−07−2013 έγγραφο της Τράπεζας 

της Ελλάδος, αποφασίζουμε:
Ι. Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την κά−
λυψη της τρίτης εκταμίευσης δανείου της Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας, ποσού δώδεκα εκατομμυ−
ρίων πεντακοσίων χιλιάδων (12.500.000,00) ευρώ (€), 
στο πλαίσιο της με αριθμ. FI 81.125/09−12−2011 Συμφω−
νίας Χρηματοδότησης «PCB Loan for SMEs and Priority 
Lending dated 9 December 2011» ύψους €50.000.000, η 
οποία τροποποιήθηκε με την από 13−11−2012 Συμφωνία 
Τροποποίησης (Amendment Agreement).

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση επενδύ−
σεων και κεφαλαίου κίνησης των πολύ μικρών, μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, και γενικότερα η τήρηση 
των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η τράπεζα με το 
υπογεγραμμένο Σύμφωνο Συνεργασίας.
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Οι κυριότεροι όροι του δανείου είναι οι εξής :

Ποσό € 12.500.000

Εκταμίευση 23 Ιουλίου 2013

Διάρκεια 12 έτη

Περίοδος Χάριτος 3 1/2 έτη

Επιτόκιο Κυμαινόμενο 3 M euribor 
συν 120,3 μονάδες βάσης

Ημερομηνία Πληρωμής Πληρωμή τόκων στο τέλος 
του κάθε τριμήνου στις 23 
Οκτωβρίου, 23 Ιανουαρίου, 
23 Απριλίου και 23 Ιουλίου 
κάθε έτους.
Πληρωμή κεφαλαίου στο 
τέλος κάθε εξαμήνου με 
έναρξη στις 23 Ιανουαρίου 
2017 και τελευταία καταβο−
λή στις 23 Ιουλίου 2025

IΙ H τράπεζα οφείλει να αναγγέλλει στο Υπουργείο 
Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους −25η Δι−
εύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων και 
Αξιών) την ημερομηνία και το εκταμιευθέν ποσό του 
δανείου. Επίσης, η τράπεζα οφείλει να αποστέλλει ανά 
τρίμηνο στην ανωτέρω υπηρεσία του Υπουργείου Οι−
κονομικών στοιχεία αναφορικά με τις χρηματοδοτήσεις 
των επιχειρήσεων που θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι:

1) Τράπεζα
2) Επωνυμία επιχείρησης
3) ΑΦΜ επιχείρησης
4) Ποσό δανείου
5) Ημερομηνία χορήγησης δανείου
6) Επιτόκιο αναλυόμενο σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Σύμφωνο Συνεργασίας
III. Με την απόφαση αυτή, το Ελληνικό Δημόσιο ανα−

λαμβάνει να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της Παγκρήτιας 
Συνεταιριστικής Τράπεζας κατά κεφάλαιο και τόκους, 
σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθε−
σμης δόσης ή τόκων, που αντιστοιχούν στο ποσό των 
€12.500.000 σύμφωνα με την προαναφερθείσα δανειακή 
σύμβαση και την σχετική τροποποίηση αυτής.

IV. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο 
Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα 
προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/
Β.237/03−02−2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 
και το με αρ. 5561/10−07−2013 έγγραφο της Τράπεζας 
της Ελλάδος, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 104 
μονάδες βάσης (ACT/ACT).

V. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται 
να ανέλθει στο ποσό των 12.500.000 ευρώ πλέον των 
προβλεπομένων από τους όρους του δανείου τόκων 
και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της 
οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αριθμ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.1/28/9084 (3)
    Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στους 

Δήμους Σάμου και Δελφών.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 του άρθρου 31 του Ν.3013/2002 

(ΦΕΚ 102/Α΄) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

β) της παρ. 7 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 
102/Α΄) όπως τροποποιήθηκε ιδίως με την παρ. 3 του 
άρθρου 40 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).

γ) του άρθρου 15 του Ν.3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α΄) «Πε−
ραιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και 
ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι−
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».

δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ 
Α΄), σχετικά με την πρόβλεψη δαπανών σε κείμενο κα−
νονιστικών πράξεων.

ε) του άρθρου 1, παράγραφος 2, περιπτώσεις 43.Α και 
48.Α.1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄) «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

3. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 1/14893/1−8−2002 (ΦΕΚ 1001/
Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «΄Εναρξη λει−
τουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Επαρχείων», με 
την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 103 
Δήμου Βαθέος.

5. Την υπ’ αριθμ. Φ.1/16685/5−9−2002 (ΦΕΚ 1159/Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Ορισμός ημερομηνίας 
έναρξης λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», 
με την οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 
316 Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου.

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/ 16974/10−9−2002 (ΦΕΚ 
1173/Β΄) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημό−
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «΄Εναρξη 
λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την 
οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 479 Δή−
μου Αμφίσσης, Ν. Φωκίδας.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.1/16685/5−9−2002 (ΦΕΚ 1159/Β΄) από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη−
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σης και Αποκέντρωσης, με τίτλο: «Ημερομηνία έναρξης 
λειτουργίας Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών», με την 
οποία ορίστηκε η έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 350 Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φωκίδας.

8. Την υπ’ αριθμ. 378/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σάμου για τη συγχώνευση των ΚΕΠ 103 στο 
ΚΕΠ 316 του Δήμου Σάμου.

9. Την υπ’ αριθμ. 395/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δελφών για τη συγχώνευση των ΚΕΠ 479 
στο ΚΕΠ 350 Δήμου Δελφών.

10. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.2/71/Δ.Υ./2013 ενημερωτικό 
σημείωμα της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας 
των ΚΕΠ σχετικά με τη συγχώνευση ΚΕΠ στους Δήμους 
Σάμου και Δελφών.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 103 στο ΚΕΠ 316 Δήμου 
Σάμου με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του 
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπη−
ρετεί σε αυτά, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 103 περιέρχεται 
στο ΚΕΠ 316. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δή−
μου Σάμου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του 
εξοπλισμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 103 στο 
ΚΕΠ 316.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 103 διεκπεραιώνονται 
από το ΚΕΠ 316.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 103 μεταφέρο−
νται στο ΚΕΠ 316.

Β. Συγχωνεύουμε το ΚΕΠ 479 στο ΚΕΠ 350 Δήμου 
Δελφών με αυτοδίκαιη μεταφορά του προσωπικού του 
κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών που υπη−
ρετεί σε αυτά, μαζί με τις θέσεις που κατέχει.

Ο κάθε είδους εξοπλισμός του ΚΕΠ 479 περιέρχεται 
στο ΚΕΠ 350. Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Δήμου 
Δελφών μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας προβαίνει στην απογραφή όλου του εξοπλι−
σμού που μεταφέρεται από το ΚΕΠ 479 στο ΚΕΠ 350.

Οι εκκρεμείς υποθέσεις του ΚΕΠ 479 διεκπεραιώνονται 
από το ΚΕΠ 350.

Απαιτήσεις και υποχρεώσεις του ΚΕΠ 479 μεταφέρο−
νται στο ΚΕΠ 350.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 35989/29746 (4)

    Ορισμός ληξιάρχου στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 344/76 

(ΦΕΚ 143/Α/1976) περί ληξιαρχικών πράξεων, όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 9 
του Ν. 2307/95.

2. Τις διατάξεις των άρθ. 1, 2, 6 και 280 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της 
Αποκ/νης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Το υπ’ αριθμ. 20211/2−7−2013 έγγραφο του Δήμου 
Παλ. Φαλήρου περί ανάθεσης καθηκόντων ληξιάρχου.

4. Την υπ’ αριθμ. 3943/1690 (ΦΕΚ/Β/597/2011) απόφαση 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττι−
κής περί «Μεταβίβασης αρμοδιότητας υπογραφής «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»», αποφασίζουμε:

Α) Απαλλάσσουμε την ΤΣΩΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Γεωρ−
γίου, από τα καθήκοντα Ληξιάρχου, λόγω παραίτησης.

Β) Ορίζουμε ληξίαρχο για τα ληξιαρχικά γεγονότα που 
συμβαίνουν στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου την υπάλληλο 
του Δήμου, ΓΚΙΝΗ ΖΩΗ του Ευαγγέλου, κλάδου ΔΕ 1 
Διοικητικού, με βαθμό Γ΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Διευθύντρια Διοίκησης

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΑ
F

Αριθμ. 4140/132630 (5)
    Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου 

χρόνου στις θέσεις «Καραντάου – Σαριγκιόλ» περι−
φερείας Δημοτικής Κοινότητας Βελεστίνου, Δημοτι−
κής Ενότητας Φερών, Δήμου Ρήγα Φεραίου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

7/Α΄/11.1.69) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του 7 Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205/Α΄/1975) καθώς 
και τις διατάξεις του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).

2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή από−
φαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Ανα−
πληρωτή Υπ. Γεωργίας (Μέτρα διαχείρισης της άγρι−
ας πτηνοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
294283/23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/2011) 
Απόφαση της Γεν.Γ.ΑΔ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής κ.λ.π.»

4. Την υπ’ αριθμ. 1963/28−7−2008 απόφαση του Γ.Γ.Π 
Θεσσαλίας, ΦΕΚ 1665/18−8−2008 τ.Β΄, με την οποία απα−
γορεύτηκε το κυνήγι παντός θηράματος, στις θέσεις 
«Καραντάου − Σαριγκιόλ» περιφερείας Δήμου Φερών, Νο−
μού Μαγνησίας, για ( 5 ) πέντε χρόνια από 19/8/2008 έως 
19/8/2013, σε έκταση 4.655 στρ., με σκοπό την προστασία 
της άγριας πανίδας, την αύξηση του πληθυσμού της, 
καθώς και την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας.

5. Το υπ’ αριθμ. 53/1−7−2013 , έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Βελεστίνου με το οποίο προτείνει την παρά−
ταση ισχύος της απαγόρευσης κυνηγίου στις παραπάνω 
θέσεις, για 5 πέντε ακόμα χρόνια

6. Την ανάγκη προστασίας της άγριας πανίδας, την 
αύξηση του πληθυσμού της, καθώς και την διατήρηση 
της βιολογικής ποικιλότητας, αποφασίζουμε:

Την παράταση ισχύος, της υπ’ αριθμ. 1963/28−7−2008 
Απόφασης του Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας ( ΦΕΚ 1665/18−8−2008 
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τ.Β΄) περί απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου, 
στις θέσεις «Καραντάου−Σαριγκιόλ» περιφερείας Δήμου 
Ρήγα Φεραίου, Νομού Μαγνησίας, μέχρι 19−8−2018 , με 
σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, την αύξηση 
του πληθυσμού της, και την διατήρηση της βιολογικής 
ποικιλότητας.

Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Βόλος, 11 Ιουλίου 2013

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Βόλου
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

F
Αριθμ. 2953 (6)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 8484/23−8−2012 απόφασης 

μας, περί μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας 
κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩ−
ΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», στο Δήμο Νά−
ουσας και στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστα−
σίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας». 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 109 παρ. 7, 112 παρ. 3, 225, 238, 280 και 

283 παρ. 4 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7−6−2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) των άρθρων 10 και 101 του Ν 3584/2007 (ΦΕΚ 143/ 
Α/28−6−2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

γ) του Π.Δ. 142/10 (ΦΕΚ 235 Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης».

δ) των άρθρων 5 και 7 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/ 
Α/28−6−2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυ−
βερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

ε) 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 (ΦΕΚ 98/Α/22−4−2005).

2. Την υπ’ αριθμ. 70/2011/11 (ΦΕΚ 982/Β/25−5−2011) από−
φαση δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, με την οποία 
συγχωνεύθηκαν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 
του Δήμου σε ένα, με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας».

3. Την υπ’ αριθμ. 105/2012 (ΦΕΚ 1801 Β/8−6−2012) από−
φαση δημοτικού συμβουλίου Νάουσας, με την οποία λύ−
θηκε η κοινωφελής επιχείρησης του Δήμου Νάουσας με 
την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» 
και έγινε ανάληψη των δραστηριοτήτων της από το 
Δήμο Νάουσας και το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέ−
ντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Νάουσας».

4. Την υπ’ αριθμ. 235/2012 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου Δήμου Νάουσας, σχετικά με τη μεταφορά 
του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου, της ανωτέρω λυθείσας 

κοινωφελούς επιχείρησης, στο Δήμο Νάουσας και το 
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστα−
σίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας».

5. Την υπ’ αριθμ. 45/2012 απόφαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοι−
νωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», 
με την οποία γίνεται αποδοχή του προσωπικού της 
λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία 
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ», από το παρα−
πάνω νομικό πρόσωπο και σύσταση προσωρινών προ−
σωποπαγών θέσεων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
για το εν λόγω προσωπικό.

6. Την υπ’ αριθμ. 8484/23−8−2012 (ΦΕΚ 2371/Β/24−8−2012− 
ΑΔΑ: Β43ΡΟΡ1Υ−3ΑΘ) απόφασή μας, περί μεταφοράς 
προσωπικού της λυθείσας κοινωφελούς επιχείρησης 
με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣ−
ΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥ−
ΣΑΣ», στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής 
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας», όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 977/21−2−2013 (ΦΕΚ 
562/Β/11−3−2013 − ΑΔΑ: ΒΕΑΑΟΡ1Υ−ΚΓ2) όμοια.

7. Το γεγονός ότι στην ανωτέρω τροποποιητική 
πράξη, ο κλάδος της υπαλλήλου Βαρθολομαίου Άν−
νας του Αντωνίου, αναγράφηκε εκ παραδρομής ως 
«ΔΕ Οικιακών Βοηθών», αντί του ορθού «ΥΕ Οικιακών 
Βοηθών».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, 
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού 
έτους 2013 και επόμενων ετών, του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νά−
ουσας», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 8484/23−8−2012 απόφαση 
μας και συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο της παραγρά−
φου 1 του αποφασιστικού μέρους αυτής, ο κλάδος της 
υπαλλήλου με α/α 8) Βαρθολομαίου Άννας του Αντω−
νίου, αντικαθίσταται στο ορθό «ΥΕ Οικιακών Βοηθών».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 8484/23−8−2012 απόφασή 
μας ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βέροια, 28 Ιουνίου 2013

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

F
Αριθμ. 24554/2984 (7)
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. του 

Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με την επωνυ−
μία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, 
Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Λουτρα−
κίου– Αγίων Θεοδώρων με διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙ−
ΜΝΑ»».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30−5−

1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρει−
ας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπικής Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 239, 240 και 241 του 
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνη−
τικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22−4−2005).

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και 
ιδίως των άρθρων 103 και 280 παρ. ι.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 
98/τ.Α/26−4−2013).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α/27−12−2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου»

7. Την υπ’ αριθμ. ΓΓ15650/1253/1−3−2011 (ΦΕΚ 480/τ.Β/
29−3−2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα» στον Προϊστάμενο της Γενι−
κής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Υπηρεσι−
ών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου». 

8. Την υπ’ αριθμ. 142/2011 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων αναφορικά 
με τη συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου του Δήμου σε ένα Νομικό Πρόσωπο με την 
επωνυμία «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστα−
σίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Λουτρα−
κίου– Αγίων Θεοδώρων με διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»» 
η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ’ αριθμ. 1870/29−7−2011 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή−
σου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
1960/τ.Β΄/2−9−2011.

9. Την υπ’ αριθμ. 64/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων ανα−
φορικά με την τροποποίηση της συστατικής πράξης του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Προστασί−
ας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) Λουτρακί−
ου – Αγίων Θεοδώρων με διακριτικό τίτλο «ΜΕΡΙΜΝΑ»», 
ως προς το μέρος που αφορά τους πόρους αυτού και 
ειδικότερα την ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου 
την οποία μειώνει από το ποσό των 800.000,00 € στο 
ποσό των 550.000,00 €, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την 
αριθμ. 670/9112/2−4−2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

10. Το γεγονός ότι η ανωτέρω (64/2013) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων 
δεν δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης έως 
τη δημοσίευση του Ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/τ.Α/26−4−2013), 
αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 64/2013 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων 
Θεοδώρων με την οποία τροποποιείται η συστατική 
πράξη του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.) 
Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων με διακριτικό τίτλο 
«ΜΕΡΙΜΝΑ»», που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 142/2011 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1960/τ.Β/
2−9−2011) και συγκεκριμένα τροποποιείται η παράγραφος 
Δ.1 που αφορά τους πόρους του Νομικού Προσώπου και 

ειδικότερα η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου 
η οποία μειώνεται από το ποσό των 800.000,00 € στο 
ποσό των 550.000,00 €. 

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 142/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου – Αγίων Θεο−
δώρων που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1960/τ.Β/2−9−2011. 

 Γ. Από την παρούσα απόφαση προκαλείται ετήσια 
δαπάνη ποσού 550.000,00 € για το τρέχον έτος και για 
καθένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Δήμου Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και 
συγκεκριμένα του Κ.Α. 00−6715.029 του σκέλους των 
εξόδων του με τίτλο «Τακτική επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. 
Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας, Αλλη−
λεγγύης και Παιδείας Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 11 Ιουλίου 2013

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΡΚΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. οικ. Λ−11021 (8)
     Τροποποίηση απόφασης επανακαθορισμού παλαιών και 

καθορισμού νέων χώρων στάθμευσης ταξί (πιάτσες) 
στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

   Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρ−

χιτεκτονική της Αυτοδ/κησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Α.Μ.−Θ».

3. Την υπ’ αριθμ. 39/14−01−2011 (ΦΕΚ 122/Β/2011 Απόφαση 
του Περιφερειάρχη Α.Μ.−Θ . περί μεταβίβασης αρμοδιο−
τήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 244/1987 
(ΦΕΚ/Α/104) «Κανονισμός λειτουργίας Επιβατικών Αυ−
τοκινήτων Δημοσίας Χρήσης (Ταξί − Αγοραία) όλης της 
χώρας, εκτός εκείνων που έχουν έδρα την περιοχή Αθη−
νών και περιχώρων».

5. Την προηγούμενη σχετική μας Απόφαση αριθ. 
Λ−7874/21−06−2011 (ΦΕΚ 1600/Β/7−7−11) ΑΔΑ 45017ΛΒ−ΥΦΣ, 
με την οποία έγινε ο επανακαθορισμός παλαιών και ο 
καθορισμός νέων χώρων στάθμευσης (πάτσες) στην 
πόλη της Αλεξ/πολης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και 
ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ), που έχουν έδρα την Αλεξ/πολη :

6. Την υπ’ αριθμ. 213/2012 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου A.M. − Θ. (ΦΕΚ 2376/Β/2012) «Καθορισμός 
εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 83 του Ν. 4070/2012 στην Περιφέρεια Α.Μ.−Θ.», 
σύμφωνα με την οποία καθορίστηκαν στην Περιφερεια−
κή Ενότητα Έβρου οι 38 έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

7. Την σχετική αίτηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Ταξί 
Αλεξ/πολης «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», που πρωτοκολλήθηκε στην 
Υπηρεσία μας με αριθ. πρωτ. Λ−10375/01−07−2013 με την 
οποία ζητείται η τροποποίηση της παραπάνω Απόφα−
σης καθορισμού των χώρων στάθμευσης, μόνο όσον 
αφορά τις καθορισθείσες θέσεις στάθμευσης επί της 
οδού Εθνικής Αντιστάσεως.
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8. Την υπ’ αριθμ. 675/2012 σχετική Απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, η οποία περιλαμβάνεται 
στο απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης του Δ.Σ. 
με αριθ. 19/2012

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού προϋπολογισμού ή στο προϋπολογισμό της Περι−
φέρειας ΑΜ−Θ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την απόφασή μας αριθ. Λ−7874/21−06−
2011 (ΦΕΚ 1600/Β/07−07−2011) ΑΔΑ 45017 ΛΒ−ΥΦΣ, με την 
οποία έγινε ο επανακαθορισμός παλαιών και ο καθορι−
σμός νέων χώρων στάθμευσης (πιάτσες) στην πόλη της 
Αλεξ/πολης των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ και ΡΑΔΙΟΤΑ−
ΞΙ), που έχουν έδρα την Αλεξ/πολη, μόνο όσον αφορά 
τις εννέα (9) θέσεις στάθμευσης επί της οδού Εθνικής 

Αντιστάσεως, οι οποίες μεταφέρονται παράπλευρα επί 
της οδού Κωνσταντινουπόλεως, από την συμβολή της 
με την οδό Εργίνου και μέχρι τη συμβολή με την οδό 
Εθνικής Αντιστάσεως (με κατεύθυνση προς την Εργίνου− 
δεξιά) για δέκα (10) θέσεις στάθμευσης.

Κατά της Απόφασης επιτρέπεται προσφυγή ενώπι−
ον του Περιφερειάρχη της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Μακεδονίας − Θράκης, εντός των προβλεπομένων 
προθεσμιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 9 Ιουλίου 2013

Η Αντιπεριφερειάρχης 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ − ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02018102507130008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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