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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 974/96361 (1)

  Έγκριση τροποποίησης ορίων και Ανανέωσης 
απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν 177/85 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα». (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/1969.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης. (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 
280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. Ι 
και VI.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας». (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).

4. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.−
Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.». (ΦΕΚ 
648/τ.Β΄/2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 Δ/γή του Υπουρ−
γείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου 
χρόνου».

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
τ.Β΄/1985) κοινή υπουργική απόφαση Εθνικής Οικονομίας 
και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε. 103/1−9−2010 κοινή 
υπουργική απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας − Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός 
μέτρων και διαδικασιών για την διατήρηση της άγριας 
ορνιθοπανίδας κτλ». (ΦΕΚ 1495/τ.Β΄/2010).

7. Την αριθμ. 3461/25−5−2009 απόφαση Γ.Γ.Π. Θεσσαλί−
ας για τριετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 300 στρεμ−
μάτων στην Τ.Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων Νομού 
Καρδίτσας Περιφέρειας Δασαρχείου Καρδίτσας.

8. Την αριθμ. 1211/72918/16−5−2012 αναφορά − εισήγηση 
του Δασαρχείου Καρδίτσας.

9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται 
η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προ−
στασία της πανίδας.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Ανανέωση της αριθμ. 3461/25−5−2006 
Απόφασης Γ.Γ.Π Θεσσαλίας, με ταυτόχρονη τροπο−
ποίηση των ορίων και απαγορεύουμε τη θήρα όλων 
των θηραμάτων για τρία (3) χρόνια ήτοι από 21−8−2012 
έως 20−8−2015 σε έκταση 1109,00 στρεμμάτων πέριξ 
του πυρήνα προσαρμογής πτερωτών θηραμάτων στην 
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Τ.Κ. Ανωγείου του Δήμου Σοφάδων της Περιφερεια−
κής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα 
τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:15.000 και χάρτη 
περιοχής κλίμακας 1:20.000 και αποτελεί αναπόσπα−
στο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένα από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Δασών Καρδίτσας και της 
οποίας η οριογραμμή έχει ως ακολούθως: Αρχίζει από 
το σημείο που ο επαρχιακός δρόμος Σοφάδων − Λεο−
νταρίου συναντάει τον Ε 65, ακολουθεί τον Ε 65 μέχρι 
του σημείου που συναντά τον πρώτο αγροτικό δρόμο 
και εκείθεν με πορεία δυτική ακολουθεί τον επόμενο 
αγροτικό δρόμο, κατόπιν ακολουθώντας νότια πορεία 
μέχρι το σημείο που συναντά τον επαρχιακό δρόμο 

Ανωγείου − Σοφάδων μέσω του Πλατανεώνα Ανωγείου 
μέχρι να συναντήσει τον επαρχιακό δρόμο Σοφάδων 
− Λεονταρίου και εκείθεν με πορεία βόρεια ακολου−
θώντας τον ως άνω επαρχιακό δρόμο καταλήγει στο 
σημείο της αφετηρίας.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ΄ Κυνηγετική Ομο−
σπονδία Θεσσαλίας και Νήσων Σποράδων, Κυνηγετικό 
Σύλλογο Σοφάδων, Κυνηγετικό Σύλλογο Καρδίτσας και 
σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Οι παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμ−
φωνα με τις περί Θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Το Δασαρχείο Καρδίτσας παρακαλείται για την έκ−
δοση της σχετικής Δ.Α.Δ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 15 Ιουνίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών Καρδίτσας
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 29055

    Αριθμ. 2807 (2)
Παράταση απαγόρευσης κυνηγιού στην περιοχή Λιμνο−

θάλασσας Κουτάβου, της Δημοτικής Κοινότητας Αρ−
γοστολίου, Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου του 
Δήμου Κεφαλονιάς.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τίνων του Νομοθετικού Διατάγματος 86/1969 περί Δα−
σικού κώδικος».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−85 (Φ.Ε.Κ 
757/Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γε−
ωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανί−
δας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 366599/
16−12−1996 (ΦΕΚ 1188/Β΄/96), 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β΄/31−
3−99) και 87578/703/6−3−2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23−4−2007 
κοινές υπουργικές αποφάσεις.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/Α΄/22−3−1993) 
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα 
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τον Ν. 3852/2010, (ΦΕΚ/87/Α΄/2010), «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον−
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Το αριθ. πρωτ. 78006/2538/1−7−1994 έγγραφο του 
Υπουργείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμέ−
νου χρόνου».

7. Την αριθ. πρωτ. ΓΓ15646/1521/1−3−2011 απόφαση του  
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ελ.&Ι. «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» σε Προϊστα−
μένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων, της αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

8. Την αριθ. πρωτ. 3655/1/5−6−2007 απόφαση του Δ/ντή 
Δασών Κεφαλληνίας, «περί απαγόρευσης του κυνηγίου 
στην λιμνοθάλασσα Κουτάβου − Κεφαλληνίας», η οποία 
έληξε στις 4−6−2012.

9. Την αριθμ. 2807/31−5−2012 εισήγηση του Αντωνίου 
Γιαλούμη Δασοπόνου, Προϊσταμένου του Τμήματος 
Προστασίας − Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και 
Δημοσίου Κατηγόρου της Υπηρεσίας μας.

10. Την σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγιού για 
την Προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή και εκμετάλ−
λευση του θηραματικού πλούτου και της άγριας πανίδας 
της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων 
των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ακόμη δηλαδή, από 
4−6−2012 μέχρι 4−6−2017 σε έκταση 1.450 στρεμμάτων 
όπως εμφανίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη 
Γ.Υ.Σ. κλιμ. 1:5.000, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα της απόφασης αυτής, στην περιοχή Λιμνοθά−
λασσας Κουτάβου, Δημοτικής Κοινότητας Αργοστολίου, 
Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου, Δήμου Κεφαλονιάς 
που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από τη διασταύρωση της Επαρχιακής οδού 
Αργ/λίου −Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου − Σά−
μης στο βόρειο σημείο της Λιμνοθάλασσας Κουτάβου, 
ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολική τον δρόμο 
περιμετρικά της Λιμνοθάλασσας μέχρι να συναντήσει 
τον επαρχιακό δρόμο Αργ/λίου − Πόρου, στο Νότιο ση−
μείο της Λιμνοθάλασσας. Ακολουθεί με κατεύθυνση 
Βορειοδυτική τον δρόμο προς την πόλη του Αργ/λίου 
παράλληλα με τα όρια της Λιμνοθάλασσας μέχρι να 
συναντήσει τη Γέφυρα Δεβοσέτου. Ακολουθεί τη Γέφυ−
ρα Δεβοσέτου μέχρι τη διασταύρωση της επαρχιακής 
οδού Αργ/λίου − Ληξουρίου και Εθνικής οδού Αγρ/λίου 
− Σάμης.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι−
νές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 7 του Ν.Δ. 
86/69 περί Δασικού Κώδικα και άρθρο 9 παρ. 3 της κοινή 
υπουργική απόφαση 414985/85 «περί μέτρων διαχείρισης 
της άγρια πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 366599/1996 
331794/1999 και 87578/703/2007.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αργοστόλι, 6 Ιουνίου 2012

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Διευθύντρια Δασών
ΑΝΝΑ ΛΥΤΡΑ
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(3)
Σύσταση θέσεων στην Περιφέρεια Αττικής.

    Με την υπ’ αρ. πρωτ. 69638/2762/26−10−2011 απόφαση 
του Περιφερειάρχη Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις α) των άρθρων 159 και 233 του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/τ.Α΄/07−06−2010), β) του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τΑ΄/27−12−2010). γ) του Ν. 
3068/2002 «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικα−
στικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτι−
κών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου 
της Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 274/τ.A΄/14−
11−2002), δ) του Ν. 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσω−
πικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας 
της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04−09−2009), ε) 
της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 3965/2011 «Αναμόρφω−
ση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, 
«Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, σύσταση Γ. 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις», 
σύμφωνα με τις οποίες «η μισθοδοσία του μόνιμου και 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου προσωπικού, που υπηρετούσε στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις την 31−12−2010 και κατέστη αυτοδίκαια 
προσωπικό των περιφερειών.....καταβάλλεται έως και 
το Δεκέμβριο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογι−
σμό και ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του ΕΦ. 
07−120 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης με την ίδια έως την 31−12−2010 διαδικασία», 
στ) του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/30−08−1988) «Κώδικας 
Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ» και ζ) 
του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού 
σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 39/τ.Α΄/05−

03−2001) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 
347/2003 (ΦΕΚ 315/τ.Α΄/31−12−2003) και τις όμοιες του 
Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/09−06−2006), την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΠ.2/244/4662/20−04−2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης περί έκδοσης ατομικών πράξεων διορισμού 
σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων, το υπ’ αριθμ. οικ. 
50410/07−09−2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί 
κατάταξης προσωπικού σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου των ΟΤΑ κατ’ εφαρμογή δικαστικής 
απόφασης, την υπ’ αρ. 990/2006 απόφαση του Εφετεί−
ου Πειραιά η οποία κατέστη αμετάκλητη με την υπ’ 
αρ. 1573/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου και σύμφωνα 
με την οποία οι εργασιακές συμβάσεις των Θεοδώρας 
Σιφνάκη και Παναγιώτας Βουτυράκου είναι ενιαίες συμ−
βάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, κατα−
τάσσουμε τη Βουτυράκου Παναγιώτα του Δημητρίου και 
τη Σιφνάκη Θεοδώρα του Νικολάου σε συνιστώμενες 
δια της παρούσας απόφασης προσωποπαγείς θέσεις 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με εισαγωγικό βαθ−
μό Δ΄ στην Περιφέρεια Αττικής σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 
1573/2010 απόφασης του Αρείου Πάγου.

(Αριθμ. βεβ. Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών: 1622/03−02−2012)

(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων 
Ελληνικού Δημοσίου: 4530510780/02−11−2011 [Βουτυράκου 
Παναγιώτα], 6894778117/02−11−2011 [Σιφνάκη Θεοδώρα])

(Υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ/1/145/οικ.8443/05−04−2012 
απόφαση κατανομής προσωπικού σε εκτέλεση δικα−
στικών αποφάσεων του Υφυπουργού Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 
1061/τ.Β΄/05−04−2012 ΑΔΑ Β4Ω3Χ−ΨΔΥ).

* Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ Γ΄ 570/7−6−2012.

Ο Περιφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
F

(4)
    Ανάκληση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων της Εταιρείας «SANOFI−AVENTIS ΑΕΒΕ».

   Με την υπ’ αρ.: 38744/30−5−2012 απόφαση του ΕΟΦ ανακλήθηκαν, βάσει των διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης ΔΥΓ3(α) 83657/2005, οι άδειες κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας «SANOFI−AVENTIS 
ΑΕΒΕ», που περιέχονται στο συνημμένο πίνακα.

Μορφή: Όπως ο συνημμένος πίνακας
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: «SANOFI−AVENTIS ΑΕΒΕ».
Διότι: δεν ενεργοποιήθηκαν οι άδειες κυκλοφορίας των προϊόντων επί τριετία από της εκδόσεώς τους (διαδι−

κασία Sunset Clause).

α/α ΚΑΤΟΧΟΣ 
ΑΔΕΙΑΣ KYKΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

778 SANOFI−AVENTIS AEBE 1891204 BATRAFEN NAIL.LAQU 8% W/W

779 SANOFI−AVENTIS AEBE 1891205 BATRAFEN MED.SHAMP 10MG/G

780 SANOFI−AVENTIS AEBE 0655801 COLCHICINE/
OPOCALCIUM TAB 1MG/TAB

781 SANOFI−AVENTIS AEBE 0127902 HOSTACYCLIN F.C.TAB 500MG/TAB

782 SANOFI−AVENTIS AEBE 2051101 IKOTRIL TAB 10MG/TAB

783 SANOFI−AVENTIS AEBE 2051102 IKOTRIL TAB 20MG/TAB

784 SANOFI−AVENTIS AEBE 2275201 SKELID TAB 200MG/TAB

   Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ.ΔΥΕΠ

ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΦΗ
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    ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)

       Στην αριθμ. 5118.57/03/2012/24−05−2012 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/13−06−2012, 
διορθώνεται ο αριθμός της απόφασης από το εσφαλ−
μένο: «5118.57/08/2012/» στο ορθό: «5118.57/03/2012».

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F
(6)

       Στην αριθμ. 5118.43/01/2012/24−05−2012 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/13−06−2012, 
προστίθεται μετά το προοίμιο η εκ παραδρομής παρα−
ληφθείσα φράση: «Αποφασίζουμε,

1. Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπε−
ρωριακής εργασίας, διακοσίων είκοσι (220) ωρών για ένα 
(01) μόνιμο υπάλληλο του Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας 
για το έτος 2012 για την αντιμετώπιση έκτακτων υπη−
ρεσιακών αναγκών».

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F
(7)

       Στην αριθμ. 5118.56/02/2012/24−05−2012 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−

ας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/13−06−2012 και 
στην παράγραφο 1, περίπτωση α) αυτής, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «για το χρονικό διάστημα από 01−03−2012 
έως και 30−11−2012» στο ορθό: «για το χρονικό διάστημα 
έως και 31−12−2012».

Στην παράγραφο 1, περίπτωση β) αυτής, διορθώνεται 
το εσφαλμένο: «για το χρονικό διάστημα από 01−03−2012 
έως και 30−11−2012» στο ορθό: «για το χρονικό διάστημα 
έως και 30−11−2012».

Επίσης στην παράγραφο 1, περίπτωση γ) αυτής, διορ−
θώνεται το εσφαλμένο: «για το χρονικό διάστημα από 
01−03−2012 έως και 30−11−2012» στο ορθό: «για το χρονικό 
διάστημα έως και 30−11−2012».

   (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

F

(8)
       Στην υπ’ αριθμ. Φ8652/4572/09−05−2012 απόφαση του 

Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αι−
γαίου που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1776/τ.Β΄/05−06−2012 
και αφορά την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της 
ενηλικιωθείσας αλλοδαπής ΠΑΠΑ ΑΝΙΣΑ του ΑΝΕΣΤΗ 
διορθώνεται το επώνυμό της από το εσφαλμένο: «ΠΑΠ−
ΠΑ» στο ορθό: «ΠΑΠΑ». 

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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