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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης
και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επεν−
δυτικού σχεδίου της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛ−
ΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04. ................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 231582/27.04.2007 (ΦΕΚ
709/Β΄/7.05.07) Υπουργικής απόφασης «Λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 569/125378/21.01.04
(ΦΕΚ 1209/19.06.09) απόφασης των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας “χρημα−
τοδότηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης
για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγο−
ρά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες» στα πλαίσια των
Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής, αντί−
στοιχα” όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ.
681/230043/13.3.2007». .................................................................
Μεταφορά θέσης του Δήμου Παπάγου − Χολαρ−
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Μεταφορά θέσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων − Κα−
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Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας εντός και γύρω
της περιοχής Λίμνης Μικρής Πρέσπας. ....................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΟΚ 16838/
02.10.2012 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2796/16.10.2012) απόφασης
του Περιφερερειάρχη Θεσσαλίας «Σύσταση και
συγκρότηση Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης
Διαφορών του άρθρου 14 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ
66Α΄) για τη διετία 2012−2013 για τις Π.Ε. Μαγνησί−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης και
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδυτι−
κού σχεδίου της εταιρείας «ΦΙΛΩΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ &
ΥΙΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33533/ ΥΠΕ/5/00277/Ε/Ν.3299/
2004/30.07.2013 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας, πιστοποιείται η ολοκλήρωση −

οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της Εταιρείας «ΦΙΛΩ−
ΤΑΣ ΜΠΕΛΛΑΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.», που αναφέρεται α) στην
επέκταση τυροκομικής μονάδας για την παραγωγή
ευρωπαϊκού γιαουρτιού και β) στον εκσυγχρονισμό με
επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας των ήδη
παραγόμενων προϊόντων, στη θέση ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΦΥΡΑ
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΙΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έξι
εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι ενός χιλιάδων οχτα−
κοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (6.421.868,00 €).
β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εξακοσίων πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
εξήντα επτά ευρώ (1.605.467,00€) που αποτελεί ποσο−
στό 25,0% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα εννέα χι−
λιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ και εξήντα λεπτών
(2.889.840,60 €) που αποτελεί ποσοστό 45,0% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι έξι
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα ευρώ και σαράντα λε−
πτών (1.926.540,40 €) που αποτελεί ποσοστό 30,0% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
ε) Η απασχόληση κατά την ολοκλήρωση του επεν−
δυτικού σχεδίου (υφιστάμενη) ανέρχεται σε 81 θέσεις
εργασίας − 72,04 EME, και υπερκαλύπτει την υποχρέωση
του φορέα όπως απορρέει από την παρούσα και από
προηγούμενες αποφάσεις κρατικών ενισχύσεων.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 20.12.2012.
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.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης, ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων τριάντα
εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ και εξήντα
λεπτών (1.439.960,60 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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Αριθμ. 1146/89645
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 231582/27.04.2007 (ΦΕΚ
709/Β΄/7.05.07) Υπουργικής απόφασης «Λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 569/125378/21.01.04
(ΦΕΚ 1209/19.06.09) απόφασης των Υπουργών Οικο−
νομίας και Οικονομικών και Γεωργίας “χρηματοδό−
τηση ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα
γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και
στις τρίτες χώρες» στα πλαίσια των Καν. 94/2002
και 2879/2000 της Επιτροπής, αντίστοιχα” όπως τρο−
ποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 681/230043/13.3.2007».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 «Περί οργα−
νώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 280),
β) του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως η νομοθεσία
αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
Α΄ 98),
γ) του υπ’ αριθμ. 86 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ
141/Α΄/21.06.2012) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
και Υφυπουργών»,
δ) Την απόφαση Υ44/2012 του Πρωθυπουργού «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χαρακόπουλο Μάξιμο»
(ΦΕΚ Β΄ 2094).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (EK) 3/2008 του Συμβουλίου «σχετικά με ενέργειες
ενημέρωσης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊ−
όντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες.»

(EE L 3 της 5.1.2008, σ. 1), που αντικατέστησε τους Kαν.
(ΕΚ) 2702/1999 και (ΕΚ) 2826/2000 του Συμβουλίου,
β) (EK) 501/2008 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
3/2008 του Συμβουλίου σχετικά με ενέργειες ενημέρω−
σης και προώθησης υπέρ των γεωργικών προϊόντων
στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες» (EE L
147 της 6.6.2008, σ. 3), που αντικατέστησε τον καν. (ΕΚ)
1071/2005 της Επιτροπής και 1346/2005 της Επιτροπής.
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται καμμία δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 231582/27.04.07 (ΦΕΚ
709/Β΄/7.05.07) Υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες
εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 569/125378/21.01.04 (ΦΕΚ
1209/19.06.09) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Γεωργίας “χρηματοδότηση ενεργειών
ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα
στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα
πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής,
αντίστοιχα” όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. 681/
230043/13.3.2007», ως κάτωθι:
1. Το εδάφιο 5 της παρ. 2(η) του άρθρου 3, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποστέλλει πρα−
κτικό ελέγχου – βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών,
σύμφωνα με το υπόδειγμα 6.».
2. Το εδάφιο 2 της παρ. 3(θ) του άρθρου 3, αντικαθί−
σταται ως εξής:
«Η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποστέλλει πρα−
κτικό ελέγχου – βεβαίωση επιλεξιμότητας δαπανών, σύμ−
φωνα με το υπόδειγμα 6, εφόσον υπάρχουν δαπάνες.».
3. Το υπόδειγμα 6 του παραρτήματος του άρθρου 9,
αντικαθίσταται ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 2
Γενικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Ιουλίου 2013
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Παπάγου − Χολαργού.
Με την υπ’ αριθμ. 1532/22653/03.07.2013 απόφαση
του Δημάρχου Παπάγου − Χολαργού, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101
του Ν. 3584/07, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011
καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Γ΄ Υπη−
ρεσιακού Συμβουλίου Αθηνών (υπ’ αριθμ. 02/2013
πρακτικό), μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος ΖΩΓΟ−
ΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Παναγιώτη, με βαθμό Δ΄, από
τον κλάδο TE Διοικητικού − Λογιστικού στον ανώτερο
κλάδο ΠΕ Διοικητικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της
θέσης της.
(Αριθμ. βεβ. Οικον. Υπηρ. Δήμου Παπάγου − Χολαργού
από 04.07.2013).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
36667/30309/12.07.2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 771/Γ΄/25.7.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
F
(4)
*Μεταφορά θέσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων −
Καματερού.
Με την υπ’ αριθμ. 256/03.07.2013 απόφαση του Δη−
μάρχου Αγίων Αναργύρων − Καματερού, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Ν 3584/
2007, του άρθρου 45 παρ. 5 του Ν. 3979/2011, του άρ−
θρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 και του άρθρου 280
του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η υπάλληλος με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ΠΙΕΡΡΑ−
ΤΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ευαγγέλου, με βαθμό Γ΄, από την ειδι−
κότητα ΠΕ Ανθρωπιστικών Σπουδών στην ειδικότητα
ΠΕ Διοικητικού, με μεταφορά της θέσης της, με την
ίδια σχέση εργασίας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Αγίων Αναργύρων − Καματερού.
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
37436/30923/12.07.2013).
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 771/Γ΄/25.7.2013.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ
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Αριθμ. 34690/3584/5
(5)
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας εντός και γύρω
της περιοχής Λίμνης Μικρής Πρέσπας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ−ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
• Του άρθ. 257 παρ. 2 και άρθ. 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/
1969 «περί Δασικού Κώδικα», όπως αυτές αντικαταστά−
θηκαν με τις διατάξεις του άρθ. 7 του Ν. 177/1975 (ΦΕΚ
205/Α΄/1975).
• Του Ν. 2503/30.5.1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/1997 «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».
• Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτο−
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• Του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/2010) «Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτ. Μακε−
δονίας».
• Της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ 757/Α΄/1985)
κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπλ. Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης τη άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε103
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1495/Α΄/2010) «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων−ενδιαιτη−
μάτων της».
• Της υπ’ αριθμ. 28651/2009 (ΦΕΚ 302/Δ΄/2009) κοινής
υπουργικής απόφασης περί «Χαρακτηρισμού των λιμνών
Μικρής και Μεγάλης Πρέσπας και της λεκάνης απορ−
ροής αυτών ως Εθνικού Πάρκου».
• Την υπ’ αριθμ. 5184/1464/22.02.2012 (ΦΕΚ 769/Α΄/2012)
απόφαση με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση υπο−
γραφής πράξεων και εγγράφων με εντολή Γενικής Γραμ−
ματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής
Μακεδονίας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και στους Προϊστά−
μενους της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης
Δασών, των Δ/νσεων Δασών των Π.Ε., των Δασαρχείων
και των Δ/νσεων Αγροτικών Υποθέσεων.
• Την ανάγκη προστασίας εν γένει του θηραματικού
πλούτου που διαβιεί εντός και πέριξ της λίμνης Μικρής
Πρέσπας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε για μια τριετία τη θήρα παντός θη−
ράματος (υδρόβιου και μη), τη συλλογή αυγών, νεοσ−
σών και καταστροφή των φωλιών παντός πτηνού των
ενδιαιτωμένων και διαβιούντων εντός και γύρω της
περιοχής Λίμνης Μικρής Πρέσπας και ειδικότερα της
περιοχής της περικλειομένης εντός των παρακάτω
ορίων, σύμφωνα με το απόσπασμα χάρτη κλίμακας
1:100.000 που προσαρτάται στην παρούσα και με την
εξής οριοθέτηση:
«Από το σημείο της επαρχιακής οδού Μικρολίμνης −
Καρυών (σημείο εκκίνησης Α) όπου εφάπτεται με την
οριογραμμή της Ζώνης Β4 (στην είσοδο οικισμού
Μικρολίμνης), ακολουθεί από εκεί την ίδια οδό έως
τη διασταύρωση της επαρχιακής οδού Φλώρινας−Κα−
ρυών−Μικρολίμνης. Από τη διασταύρωση συνεχίζει με
κατεύθυνση βόρεια για απόσταση 50 μέτρων και εν
συνεχεία κάμπτεται δυτικά ακολουθώντας παράλλη−
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λα και σε απόσταση 50 μέτρων την επαρχιακή οδό
Φλώρινας−Λευκώνος−Πλατέως−Λαιμού. Στη συνέχεια κά−
μπτεται δυτικά και εκτείνεται κατά μήκος του ρέματος
Αγίου Γερμανού − Λαιμού μέχρι της εκβολής του στη
Λίμνη Μεγάλης Πρέσπας. Έπειτα ακολουθεί την όχθη
της λίμνης αυτής μέχρι τον κόλπο του Στρατιωτικού
Φυλακίου «Κούλας». Περαιτέρω βαίνει κατά μήκος του
δρόμου «Κούλας»−Πύλης και στη συνέχεια ακολουθεί
τον χωματόδρομο Πύλης προς Δασερή και από εκεί
κατά μήκος της όχθης της Λίμνης Μικρής Πρέσπας και
σε βάθος 200 μέτρων από αυτή, έως της οριογραμμής
της Ζώνης B4, (σημείο τερματισμού Τ)».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
και λήγει την 31.07.2016. Οι παραβάτες αυτής διώκονται
και τιμωρούνται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
287 του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και κατά τις
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων και διαταγμάτων.
Με την παρούσα παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 66950/
5298/06.12.2012 απόφασή μας (ΦΕΚ 3564/Β΄/31−12−12).
Η εφαρμογή και τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα
όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνο−
μίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες θήρας των Κυνηγετικών
Συλλόγων και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η εφαρμογή της παρούσας δεν βαρύνει τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Φλώρινα, 19 Ιουλίου 2013
Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπλ. Προϊστάμενος
Δ/νσης Δασών Ν. Φλώρινας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
F
Αριθμ. 14179
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΟΚ 16838/2−10−2012
(ΦΕΚ τ.Β΄ 2796/16.10.2012) απόφασης του Περιφερε−
ρειάρχη Θεσσαλίας «Σύσταση και συγκρότηση Επι−
τροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του
άρθρου 14 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄) για τη διετία
2012−2013 για τις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Πε−
ριφέρειας Θεσσαλίας».
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 14 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ τ.Α΄ 66/22.3.2012)
«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΟΚ 16838/2−10−2012 (ΦΕΚ τ.Β΄
2796/16.10.2012) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας
«Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Θεμάτων Γης και
Επίλυσης Διαφορών του άρθρου 14 του Ν. 4061/2012
(ΦΕΚ 66Α΄) για τη διετία 2012−2013 για τις Π.Ε. Μαγνησίας
και Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας».
3. Το άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του
Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).
4. Την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων ότι η
παραπάνω απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής θεμά−
των Γης και επίλυσης διαφορών χρήζει τροποποίησης
για τους παρακάτω δύο λόγους: α) διότι εσφαλμένα
αναγράφηκε στην τροποποιούμενη απόφαση ως χρόνος
λήξης της προβλεπόμενης από την παρ. 5 του άρθρου
14 του Ν. 4061/2012 διετούς θητείας των μελών της Επι−

τροπής η 31.12.2013, δεδομένου ότι αυτή εκκινεί από την
ημέρα δημοσίευσης της τροποποιούμενης απόφασης,
ήτοι την 16.10.2012, και λήγει την 15η Οκτωβρίου 2014, και
β) διότι τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Γίτσης
Νικόλαος και Πολύζου Παναγιώτα πρέπει να αντικατα−
σταθούν πριν την λήξη της θητείας τους για λόγους
που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων τους και
ειδικότερα ο πρώτος λόγω παραίτησης από την υπηρε−
σία και συνταξιοδότησης του και η δεύτερη λόγο λήψης
άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ήδη από
την 1−4 μέχρι και την 31.10.2013.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2.632/23.5.2013 έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων που προτείνει για την αντικατά−
σταση του αναπληρωματικού μέλους Πολύζου Παναγιώ−
τας την Βασιλική Γόρδιου, Τ.Ε. Τοπογράφων υπαλλήλου
της ιδίας Δ/νσης, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΟΚ 16.838/
2−10−2012 (ΦΕΚ τ.Β΄ 2796/16.10.2012) απόφαση του Περιφε−
ρειάρχη Θεσσαλίας «Σύσταση και συγκρότηση Επιτρο−
πής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών του άρθρου
14 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66Α΄) για τη διετία 2012−2013
για τις Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας» ως εξής:
Χρόνος λήξης της προβλεπόμενης από την παρ. 5 του
άρθρου 14 διετούς θητείας των μελών της Επιτροπής
καθορίζεται η 15η Οκτωβρίου 2014, ήτοι δύο έτη από
την δημοσίευση της τροποποιούμενης απόφασης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (16.10.2012).
Αντικαθίστανται τα αναπληρωματικά μέλη Γεώργιος
Γίτσης, Π.Ε. Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π. Ε Μαγνησίας και Σποράδων από την
Τζώρτζη Αλεξάνδρα Π. Ε Γεωπόνων της ιδίας Δ/νσης και
Πολύζου Παναγιώτα Π. Ε Αγρονόμων Τοπογράφων Μη−
χανικών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων από την Βασιλάκη
Γόρδιου Τ. Ε Τοπογράφων της ιδίας Δ/νσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η τροποποιούμενη απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 24 Ιουλίου 2013
Ο Περιφερειάρχης
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02019450908130008*

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

