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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από ενήλικους αλ−
λοδαπούς που έχουν συμπληρώσει εξαετή φοίτηση 
σε ελληνικά σχολεία στην Ελλάδα

Με την υπ’ αριθμ. Φ.3222/2012/0010667/12−07−2012 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ−
νης Διοίκησης Αττικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 3838/2010 
«Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την 

πολιτική συμμετοχή ομογενών και νομίμως διαμενόντων 
μεταναστών και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ49 Α’), σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό 
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3838/2010, 
γίνεται αποδεκτή η από 04−03−2011 αίτηση του ΤΖΑΧΙ 
ΑΡΒΙ του ΑΡΜΠΕΝ, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την 
16−08−1990, και κατοικεί στο Δήμο ΓΛΥΦΑΔΑΣ, για την 
απόκτηση της Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω συμπλήρω−
σης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελ−
λάδα την 15/06/2002, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2702/38 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΔΑΤΟΣ

F
Αριθμ. διατ. 8 (2)
  Τροποποίηση απαγόρευσης θήρας ως προς τα όρια και 

την έκταση στην περιοχή Τοπ. Κοιν. Σωτηρίτσας − 
Βελίκας Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας, Δημ. Ενοτ. Μελιβοίας, 
περιφέρειας Δήμου Αγιάς πενταετούς ισχύος.

   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. 177/75 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών περί Δασικού Κώδικος».

2. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 757/
Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνι−
κής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16−12−1996 
(ΦΕΚ 1188/Β/96) και 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31−3−99) κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (ΦΕΚ40/Α΄/22−3−1993) 
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από 
τον Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή Όργανα 
Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α΄/13−6−1994) 
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης − τροποποίηση 
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διατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση δια−
τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 153/Α΄).

6. To άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ. 63/2005), ΦΕΚ 
98/Α΄).

7. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, 
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α΄).

8. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/19−
4−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας «Περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστά−
μενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Δασαρχείων της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης».

10. Το γεγονός ότι η αριθμ. 2254/134895/1−9−2010 απαγο−
ρευτική διάταξη θήρας στην περιοχή Τοπ. Κοιν. Σωτηρίτσας 
− Βελίκας Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας, πρέπει να τροποποιηθεί 
σύμφωνα με το αριθμ. 14664/15−9−2011 έγγραφο του Δήμου 
Αγιάς και το αριθμ. 73/19−10−2011 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αγιάς και Περιχώρων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε ως προς τα όρια και την έκταση την 
υπ’ αριθμ. 2254/134895/1−9−2010 απαγορευτική διάταξη 
θήρας που ισχύει σήμερα και απαγορεύουμε το κυνήγι 
όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, από 1/8/2012 
μέχρι 31/7/2017, σε έκταση εννέα χιλιάδων εξακοσίων 
εξήντα εννέα (9.669) στρεμμάτων στην περιοχή της Τοπ. 
Κοιν. Σωτηρίτσας − Βελίκας της Τοπ. Κοιν. Μελιβοίας 
περιφέρειας Δήμου Αγιάς, αρμοδιότητας Δασαρχείου 
Αγιάς, που ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από την παραλιακή γέφυρα του ρέματος Που−
ρί και ακολουθεί κατεύθυνση Βόρεια κατά μήκος της 
παραλιακής οδού μέχρι τη διασταύρωση των δρόμων 
Μπουτσκαρέλα και Βελίκας Παλιουριάς, στην οικία του 
Άγγελου Καρβουνιάρη μετά τον κάβο Βελίκας.

Από το σημείο αυτό συνεχίζει Δυτικά το δρόμο Μπου−
τσκαρέλα μέχρι τις οικίες Λιάγκου Αλέξανδρου και Λά−
γιου Θωμά.

Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση δια νοητής 
ευθείας γραμμής περνά κάθετα το ρέμα Κουλούρες και 
φθάνει απέναντι στη στροφή του αγροτικού δρόμου 
στη θέση «Τσιγαρίδα».

Από το σημείο αυτό συνεχίζει Νότια δια νοητής ευ−
θείας γραμμής και φθάνει στον αγροτικό δρόμο στη 
θέση «Κριθάρια».

Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση το δρόμο 
«Κριθάρια − Κάστρο − κέντρο Μπόρα Μπόρα» μέχρι τη δια−
σταύρωση του δρόμου αυτού με το χωματόδρομο Βελίκας 
− Μοναστήρι Θεολόγος κοντά στο κέντρο Μπόρα Μπόρα.

Από το σημείο αυτό συνεχίζει Νοτιοδυτικά δια νοητής 
ευθείας γραμμής περνά κάθετα το ρέμα Πλατανιάς και 
φθάνει στο ύψωμα στη θέση «Ταραμάς» (Πλάτωμα Άγ−
γελου Καρβουνιάρη).

Στη συνέχεια ακολουθεί Νοτιοδυτική κατεύθυνση δια 
νοητής ευθείας γραμμής περνά κάθετα το ρεματίδιο 
και φθάνει στο ύψωμα στη θέση «Γκουσγκουνόραχη 
− Τσούμα (ελαιοπερίβολο Χρήστου Βαλάρη).

Από το σημείο αυτό συνεχίζει Νοτιοδυτικά δια νοητής 
ευθείας γραμμής και φθάνει στο υδραγωγείο Βελίκας, 
στη συμβολή του αγροτικού δρόμου προς εκκλησία «Πα−
ναγία» με τον ασφαλτόδρομο Βελίκας − Μελιβοίας.

Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση τον αγρο−
τικό δρόμο προς εκκλησία «Παναγία» και συνεχίζει με 
κατεύθυνση Δυτική τον αρδευτικό τσιμενταύλακα Πε−
τρωτό − Κρανές και ριζό − ριζό φθάνει στην εκκλησία 
«Αγία Τριάδα». Από το σημείο αυτό ακολουθεί Νοτιο−
ανατολική κατεύθυνση τον αρδευτικό τσιμενταύλακα 
«Κοντάκης» φθάνει στις παλαιές καλύβες Αφων Μπά−
τσικα και συνεχίζει Ανατολικά μέχρι τις εκβολές του 
ρεματιδίου Παλαιόστρατα.

Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση το ρεμα−
τίδιο Παλαιόστρατα και φθάνει στον ασφαλτόδρομο 
Άνω − Κάτω Σωτηρίτσα (πάνω από την σιδερόπορτα 
του Κων/νου Ντακούλα).

Από το σημείο αυτό συνεχίζει με κατεύθυνση Δυτική 
τον ασφαλτόδρομο Άνω − Κάτω Σωτηρίτσας για 500 μ. 
περίπου όπου συναντά τον αγροτικό δρόμο τον οποίο 
ακολουθεί με κατεύθυνση Νότια και φθάνει στον ελαιώ−
να Γεωργίου Τσιάρα και από το σημείο αυτό με κατεύ−
θυνση Δυτική ριζό − ριζό φθάνει στο πηγάδι Καραγιάννη. 
Στη συνέχεια με κατεύθυνση Νοτιοδυτική περνά κάθετα 
το ρέμα Δεληκούστα φθάνει στο ελαιοπερίβολο του 
Γιάννη Δημηνίκου και ακολουθώντας Νότια κατεύθυνση 
μεταξύ των ορίων των ελαιοπεριβόλων του Γιάννη Δη−
μηνίκου και Γεωργίου Διαμαντή φθάνει στο ριζό.

Από το σημείο αυτό με κατεύθυνση Νότια συνεχίζει την 
κορυφογραμμή περνά από το ελαιοπερίβολο του Ηλία 
Λέτσιου και κάθετα τον αγροτικό δρόμο προς Παραφέ−
ντη (ελαιοπερίβολο Αντωνίου και Γεωργίου Τσιάρα), ακο−
λουθεί τη ρεματιά και φθάνει στο ρέμα Ντιβανάδικο.

Στη συνέχεια ακολουθεί με κατεύθυνση Νοτιοανατολι−
κή το ρέμα Ντιβανάδικο μέχρι το σημείο που συμβάλει 
με το ρέμα Πρίονα.

Από το σημείο αυτό ακολουθεί Νοτιά κατεύθυνση δια 
νοητής ευθείας γραμμής, περνά από τον ελαιώνα του 
Στεφάνου Τριανταφύλλου θέση «Μπότσιανη» και συ−
ναντά το υψομετρικό του Στρατού και δεξαμενή στη 
θέση «Σαμάρια».

Στη συνέχεια ακολουθεί Νότια κατεύθυνση περνά 
κάθετα τον κεντρικό χωματόδρομο Άνω Σωτηρίτσας 
− Κάτω Σωτηρίτσας, ακολουθεί την κοίτη του ρέματος 
Γκρέκο και φθάνει στην όχθη του ρέματος Πουρί.

Από το σημείο αυτό ακολουθεί Ανατολική κατεύθυνση 
το χωματόδρομο στην όχθη του ρέματος Πουρί και φθά−
νει στην παραλιακή Γέφυρα του ρέματος Πουρί όπου 
και το αρχικό σημείο έναρξης.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η τήρηση της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, της Ζ’ Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβά−
τες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις 
περί θήρας ισχύουσες διατάξεις. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από τη δημοσίευσή της και 
για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/7/2017.

  Αγιά, 5 Ιουλίου 2012 
Με εντολή Γενικής Γραμματέως

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ο Δασάρχης

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΛ. ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ
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    Αριθμ. 2399/129373 (3)
Ανανέωση απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου 

στις θέσεις «Καραούλια», «Κοντοκλάρι» «Τασιά», κ.λπ. 
Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ− ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

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

όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 
«περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινών του Ν.Δ. 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ. 
757/Β΄/18−12−1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργί−
ας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 366599/16−12−1996 
(ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−1996), 294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−
98) και 87578/703/6−3−2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23−4−2007) κοι−
νές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/107/Ε.103/1−9−
2010 (ΦΕΚ 1495/Β΄/6−9−2010) κοινής απόφασης Υφυπουρ−
γού Οικονομικών και Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής.

4. Τις Δ/ξεις του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α΄/28−6−2006) 
«Περί Εθνικού Τυπογραφείου−Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως και άλλες Δ/ξεις.»

5. Τις Δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 «Μεταβί−
βαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στην Αυτο−
διοίκηση και άλλες Δ/ξεις.» (Α΄237)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/2010 (ΦΕΚ 231/τ.Α/27−12−
2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ−
σαλίας−Στερεάς Ελλάδας.»

8. Την υπ’ αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄/19−
4−2011) απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
− Στερεάς Ελλάδας στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι−
ευθύνσεως Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων και τους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Δασαρχείων της ανω−
τέρω Γενικής Διευθύνσεως.

9. Τις υπ’ αριθμ. 4143/28−7−2003 (ΦΕΚ. 1108/τ.Β΄/ 8−8−
2003) και 3293/19−6−2007 (ΦΕΚ 1162/τ.Β΄/11−7−2007) απο−
φάσεις Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
«απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου στη περιοχή 
Τ.Κ. Λυγαριάς Δήμου Πύλης Ν. Τρικάλων. 

10. Το υπ’ αριθμ. 85/25−6−2012 έγγραφο του Κυνηγετι−
κού Συλλόγου Πύλης, με το οποίο ζητά την ανανέωση 
απαγόρευσης κυνηγίου στην περιοχή της ΤΚ Λυγαριάς 
του Δήμου Πύλης, για λόγους προστασίας και εξασφά−
λισης προϋποθέσεων διαβίωσης και ανάπτυξης ειδών 
της άγριας πανίδας.

11. Το υπ’ αριθμ. 4181/126460/28−6−2012 έγγραφο του 
Δασαρχείου Τρικάλων μαζί με την από 27−06−2012 Έκ−
θεση − Εισήγηση του Δασολόγου Καλόγηρου Δημητρίου 
σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγόρευσης του 
κυνηγίου για την προστασία ανάπτυξη, αναπαραγωγή 
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της 
άγριας πανίδας της χώρας μας.

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέ−
ντε (5) χρόνια, από 20−8−2012 μέχρι 19−8−2017, σε έκταση 
2.644 στρεμμάτων στις θέσεις «Καραούλια», «Κοντοκλά−
ρι», «Τασιά», Τ.Κ Λυγαριάς Δήμου Πύλης Νομού Τρικάλων, 
όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα 
κλίμακας 1: 25.000 και ορίζεται ως εξής:

Νοτιοανατολικά: Με την επαρχιακή οδό Τρικάλων 
Πύλης, από τον οικισμό Λυγαριάς (διασταύρωση προς 
πλάτανο Σταυραίϊκο) και μέχρι τον δεύτερο αγροτικό 
δρόμο προς Πορταϊκό ποταμό, μετά τη διασταύρωση 
προς την ΤΚ Γόμφων. 

Βορειοανατολικά: Με τον αγροτικό δρόμο ευθεία από 
τον οικισμό Λυγαριάς προς τη θέση Πλάτανος Σταυ−
ραίϊκος, μέχρι τη θέση Ράμπα στον Πορταϊκό ποταμό 
και στη συνέχεια με την οριογραμμή μέχρι την απέναντι 
όχθη του ιδίου ποταμού. 

Βορειοδυτικά: Με τον Πορταϊκό ποταμό στην όχθη της 
κοίτης που βρίσκεται απέναντι από την απαγορευμένη 
έκταση. 

Νοτιοδυτικά: Τον δεύτερο αγροτικό δρόμο μετά την 
διασταύρωση στον επαρχιακό δρόμο Τρικάλων − Πύ−
λης προς την ΤΚ Γόμφων, όπου ο αγροτικός δρόμος 
κατευθύνεται και στον Πορταϊκό ποταμό και συνεχίζει 
την οριογραμμή, κάθετα στην κοίτη του ιδίου ποτα−
μού, μέχρι την απέναντι όχθη κοντά στη θέση Μαντριά 
Ρίζου.

Η απόφαση αυτή που θα ισχύει από το κυνηγετικό 
έτος 2012−2013 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίκαλα, 4 Ιουλίου 2012

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών κ.α.α. 
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΝΑΣΙΟΣ
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     Αριθμ. 3950 (4)
Διορισμός ληξιάρχου στη Δημοτική Ενότητα

Θιναλίων του Δήμου Κέρκυρας.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1 και 2 του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143Α΄) «Περί 

ληξιαρχικών πράξεων», όπως αντικαταστάθηκαν με το 
άρθρο 9 παρ. 15, 16 και 17 του Ν. 2307/95 «Προσαρμογή 
νομοθεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Εσωτερικών στις 
διατάξεις για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

β) του άρθρου 2801 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».

γ) της υπ’ αριθμ. Φ. 127080/57460/10 αποφάσεως του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1984Β΄) «Υποδιαίρεση Ληξιαρχι−
κής Περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/10».

2) Την υπ’ αριθμ. 65/Φ. 127080/57510/31−12−10 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης «Περί των ληξιαρχικών βιβλί−
ων των νέων Δήμων που συνιστώνται από συνένωση 
Ο.Τ.Α. με τον Ν. 3852/10».

3) Το υπ’ αριθμ. 28918/29−03−2012 έγγραφο του Δήμου 
Κέρκυρας για το διορισμό Ληξιάρχου στη Δημοτική Ενό−
τητα Θιναλίων, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε ληξίαρχο στη Δημοτική Ενότητα Θιναλί−
ων του Δήμου Κέρκυρας την Ουρανία Περδικάρη του 
Κωνσταντίνου, δημοτική υπάλληλο, κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικών.

Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας 
οικονομικών ετών 2012 και εξής, το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθο−
ρίζεται βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 2 
του Ν. 344/76, όπως τα εδάφια αυτής αντικαταστάθηκαν 
με το άρθρο 9 παρ. 17 του Ν. 2307/95, καθώς και του 
άρθρου 49 του Ν. 3584/07.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κέρκυρα, 4 Ιουλίου 2012

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

(5)
     Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «Γ. ΤΡΙ−

ΜΠΟΝΗΣ − Β. ΤΡΙΜΠΟΝΗ Ο.Ε», οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

   Με την υπ’ αριθμ. ΔΙ.Α.Π/165826/2685/Π09/5/427/Ε/
04−07−2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Οικονομίας Δυτικής Ελλάδας, ολοκλη−
ρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 

που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας «Γ. 
ΤΡΙΜΠΟΝΗΣ − Β. ΤΡΙΜΠΟΝΗ Ο.Ε», που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό Ελαιοτριβείου στο Δήμο Αγρινίου, οδός 
Ζωή Τριμπόνη Αγγελόκαστρο, περιφερειακής ενότητας 
Αιτωλοακαρνανίας

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των (250.000,00 €)

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 135.000,00 €, που αποτελεί ποσοστό 54% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
(250.000,00 €)

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
115.000,00 € ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 46,00% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού (250.000,00 €)

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 13/5/2012.

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή 
της επιχορήγησης ύψους 115.000,00 €.

− Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, 
σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Νόμου 3908/2011 
και το Π.Δ 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

(6)
     Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις 

του Ν. 3299/04 της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ−
SUZANNA BRABANDER O.E.», όπως ισχύει..

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/58286/2383/Π07/5/00312/Ε/
Ν. 3299/04/10−07−2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ηπείρου εγκρίθηκε η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 
ΙΕ/13235/Π07/5/00312/Ε/Ν.3299/2004/24−07−2009 (ΦΕΚ 
τ.Β΄/1678/14−08−2009) απόφασης υπαγωγής στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της εταιρείας «ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ − SUZANNA BRABANDER O.E.» που 
αναφέρεται στη μετετροπή παραδοσιακού κτιρίου σε 
παραδοσιακό καταλύματος Α τάξης, δυναμικότητας 5 
δωματίων − 13 κλινών, στο Δ.Δ. Διλόφου, του Δ. Κεντρι−
κού Ζαγορίου, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικού κόστους 
616.000,00 € και με ποσοστό επιχορήγησης 58,00% 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης 357.280,00€, με ιδία συμμετοχή 30,00% επι του 
συνολικού κόστους δηλαδή ποσό ιδίας συμμετοχής 
184.800,00€ και ποσοστό τραπεζικού δανείου 12,00% επι 
του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό δανείου 73.920,00 €,
η οποία τροποποίηση αφορά στην οριστικοποίηση του 
κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης.

Νέες θέσεις εργασίας 0,00 Ε.Μ.Ε.
Δεν απαιτείται έγκριση γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει 

του άρθρου 11 παραγρ. 5 και του άρθρου 16 (μεταβατικές 
διατάξεις) του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α΄/1−2−11) «Ενίσχυση 
ιδιωτικών επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την 
Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή»,της 
παραγράφου 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του 
Π.Δ. 33/2011. 
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

F
     Αριθμ. οικ.249331(2641) (7)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, κατά τις 

απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών καθώς 
και τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυχτερι−
νές ώρες, για το προσωπικό της Π.Ε. Πιερίας.

   Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 159,186, 282 παρ. 1α και 

283 παρ.3 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτε−
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί−
ας»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 
26/Α/2007).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4038/12 
(ΦΕΚ 14/2−2−2012 τ.Α΄), του Ν. 4058/12 (ΦΕΚ 63/22−3−2012
τ.Α) και του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/11−4−2012 τ.Α΄) και ισχύ−
ουν

5. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ. 1327/8−4−2011 (ΦΕΚ 1040/Β/
27−5−11) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδο−
νίας περί «Ανάθεσης άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων 
στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντι−
περιφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη 
Κεντρικής Μακεδονίας».

6. Τις έκτακτες εποχιακές και απρόβλεπτες υπηρε−
σιακές ανάγκες που παρουσιάζονται για αντιμετώπιση 
πυρκαγιών, πλημμύρων, χιονοπτώσεων, σεισμών κτλ.

7. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες όπως έλεγχο 
− πληρωμή διαφόρων δαπανών, παρακολούθηση, έλεγ−
χο διαφόρων προγραμμάτων και έργων, εκκαθάριση 
αρχείου κτλ.

8. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκύπτει 
δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας και ειδικότερα στο Ε.Φ./ΚΑΕ 04.721.0511 
και 04.721.0512.

9. Την υπ’ αριθμ. 208551(2178)/7−6−12 απόφαση Ανάλη−
ψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Β4ΛΥ7ΛΛ−27Ψ) με την οποία 
δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 70.000,00 € σε βάρος των 
πιστώσεων του Ε.Φ. /ΚΑΕ 04.721.0511 και καταχωρήθηκε 
με α/α 2283 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρω−
μής της Υ.Δ.Ε. Ν. Πιερίας και την υπ’ αριθμ. 208557(2179)/
7−6−12 απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Β4ΛΥ7ΛΛ−
Π92) με την οποία δεσμεύτηκε πίστωση ύψους 40.000,00 €
σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ. /ΚΑΕ 04.721.0512 και 
καταχωρήθηκε με α/α 2282 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Ν. Πιερίας, αποφασί−
ζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή κατά τις απογευματινές ώρες, για το 
προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας για 
το έτος 2012 και συγκεκριμένα έως 31−12−2012 ως κα−
τωτέρω:

Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας που θα απασχοληθεί υπερωριακά 
σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη είναι τριάντα (30) 
υπάλληλοι.

β) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, είναι κατ’ ανώτε−
ρο όριο, είκοσι (20) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Β. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής απασχό−
λησης με αμοιβή κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες για το προσωπικό της Περιφερεια−
κής Ενότητας Πιερίας για το έτος 2012 και συγκεκριμένα 
έως 31−12−2012 ως κατωτέρω:

Ορίζουμε ότι:
α) ο αριθμός του προσωπικού της Περιφερειακής 

Ενότητας Πιερίας που θα απασχοληθεί υπερωριακά 
σε περίπτωση έκτακτων εποχιακών και απρόβλεπτων 
υπηρεσιακών αναγκών για αντιμετώπιση πυρκαγιών, 
πλημμυρών, χιονοπτώσεων, σεισμών κ.λ.π. είναι δώδεκα 
(12) υπάλληλοι (από το σύνολο των προαναφερόμενων 
30 υπαλλήλων) και συγκεκριμένα τέσσερις (4) οδηγοί 
και οχτώ (8) τεχνικοί− χειριστές μηχανημάτων.

β) οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης κατά τις Κυριακές, 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες είναι κατ’ ανώτερο 
όριο, δέκα έξι (16) ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.

Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απασχό−
λησης Α και Β περίπτωσης στην οποία θα αναφέρονται 
ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, θα γίνει με 
νεότερη απόφασή μας.

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 
35.000,00€ σε βάρος του Ε.Φ./ΚΑΕ 04.721.0511 και ποσού 
30.000,00 σε βάρος του Ε.Φ./ΚΑΕ 04.721.0512 του Π/Υ 
2011 της Π.Ε. Πιερίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Κατερίνη, 5 Ιουλίου 2012

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

F
     Αριθμ. Μ72/315 (8)
Καθορισμός ύψους ειδικής αμοιβής για το προσωπικό 

του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ που θα απασχοληθεί 
με την πληρωμή του Αδειοδωροσήμου 2012 στους 
Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ −

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των Ν.Δ. 2698/1953 και 3710/1957.
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 32 

του Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/12−2−2004), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του Ν. 3302/2004 
(ΦΕΚ 267/τ.Α΄/28−12−2004).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του 
Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/21−12−2006).

4. Την υπ’ αριθμ. 303/Συν.42η/22−12−2011 απόφα−
ση του Δ.Σ. του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και την υπ. αριθμ. Γ/Φ. 
10021/8100/1648/15−6−2012 απόφαση του Υπουργού Εργα−
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που αφορούν την έγκρι−
ση του προϋπολογισμού του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ έτους 2012.

5. Την υπ’ αριθμ. Μ72/979/23−11−2011 (ΦΕΚ 2786 Β΄) από−
φαση Διοικητή του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, με την οποία προϋπολογί−



29652 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

στηκε το ύψος της ειδικής αμοιβής, της εκάστοτε πλη−
ρωμής για το έτος 2012, στο προσωπικό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ 
και του ΕΤΕΑΜ, που θα απασχοληθεί με τη διαδικασία 
ελέγχου, προσδιορισμού, βεβαίωσης, εκκαθάρισης και 
πληρωμής με οποιονδήποτε τρόπο του Δώρου Χριστου−
γέννων, Δώρου Πάσχα και Αδειοδωροσήμου στους Ερ−
γατοτεχνίτες Οικοδόμους, εκ της οποίας προκύπτει για 
την πληρωμή του Αδειοδωροσήμου 2012 το ποσό των 
2.613.758,28 €, αποφασίζουμε: 

Καθορίζουμε το ύψος της ειδικής αμοιβής για το προ−
σωπικό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. που θα απασχο−
ληθεί με την πληρωμή του Αδειοδωροσήμου 2012 στους 
Εργατοτεχνίτες Οικοδόμους (περίπου 7.300 υπάλληλοι), 

για χρονικό διάστημα επτά (7) εργασίμων ημερών στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δεκατριών χιλι−
άδων επτακοσίων πενήντα οκτώ Ευρώ και είκοσι οκτώ 
λεπτών (2.613.758,28 €) και βαρύνει τον προϋπολογισμό 
Ε.Λ.Δ.Ε.Ο. (Ν. 4321/1963) στον Κ.Α.Ε. 0261 Α.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 9.8.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 

Ο Διοικητής
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02021411607120008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-07-23T18:40:31+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




