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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.: 12198/24272
(1)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αλίμου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
ι. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/45/18740/2008 έγγρα−
φο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.9.008 έως
30.9.2008, αποφασίζουμε:
9. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με 1 άτομο για το ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δήμου Αλίμου για
χρονικό διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του
έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Αλίμου.
1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασι−
ούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της
προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη
έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ η οποία θα πρέπει να έχει
ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α Α΄
και Β΄ βαθμού.
3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880 €. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής: Α) Αν ο συμβασι−
ούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις 24
μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 880 €. Β) Αν ο συμβασι−
ούχος δεν έχει συμπληρώσει διαδοχικές συμβάσεις άνω
των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε 1.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. οικ.: 12197/24271
(2)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Αλίμου.

Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1000€.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ151/Α/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ0ΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/45/18740/2008 έγγρα−
φο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΚΕΠ του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την
στελέχωση των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.9.2008 έως
30.9.2008, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με 1 άτομο για το ΚΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δήμου Αλίμου για
χρονικό διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του
έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Αλίμου.
1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελε−
χωθεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του ΚΕΠ με μόνιμο
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣ η οποία θα πρέπει να
έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των Ο.Τ.Α
Α΄ και Β΄ βαθμού.
3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη
των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880€. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το ύψος
της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής:
Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει δια−
δοχικές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε
880 €.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. οικ. 11138 / 23544
(3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό
Στάδιο «Ι. Ζηρίνης» Δήμου Κηφισιάς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση,οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Την απαιτούμενη βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου
του φορέα, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες
συμβάσεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη
εργασία.
4. Την με αριθμ. 3959/14.2.2008 εισηγητική μας έκθε−
ση.
5. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 49439/5.8.2008 έγγραφο
του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την
αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/231/6469/18.7.2008 απόφαση της
Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/27.12.2006
και την αριθμ. 45834/5.8.2008 απόφαση κατανομής του
Υφυπουργού Εσωτερικών με τις οποίες εγκρίθηκαν για
τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού συμβάσεις μίσθωσης έργου για
ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης
των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν
μεταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να
ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των
οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου δεκαεπτά (17) ατόμων, για το χρονικό διάστημα
ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στην υπ’
αριθμ. 4/2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού−Σταδίου «Ι. Ζηρίνης» Δ. Κηφισιάς και υπό την
απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του
αρ. 6 του ν. 2527/1997 ως εξής:
Έξι (6) ΥΕ Φύλακες για την φύλαξη των κτιριακών
εγκαταστάσεων.
Συνολικό καθαρό ποσό αμοιβής έκαστος 16.100,00
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ποσοστού 20% το οποίο
αποτελεί την νόμιμη παρακράτηση φόρου, μη συμπε−
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Τέσσερεις (4) ΔΕ Κηπουροί για συντήρηση χλοοτά−
πητα & πρασίνου.
Συνολικό καθαρό ποσό αμοιβής έκαστος 16.100,00
ευρώ, συμπεριλαμ/νου ποσοστού 20%. το οποίο απο−
τελεί την νόμιμη παρακράτηση φόρου, μη συμπεριλαμ−
βανομένου του Φ.Π.Α.
Πέντε (5) YE Καθαρίστριες/στες για την καθαριότητα
κτιρίων και αθλητικών Εγκαταστάσεων. Συνολικό ποσό
αμοιβής έκαστος 16.100,00ευρώ, συμπερ/νου ποσοστού

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
20%. το οποίο αποτελεί την νόμιμη παρακράτηση φό−
ρου, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Ένας (1) ΔΕ Βοηθός Λογιστή για την Παρακολούθη−
ση και εκτέλεση προυπ/μού, διαχείριση ΚΑΠ για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών, δηλώσεις φορολογί−
ας εισοδήματος καταστάσεις στοιχείων πελατών και
απόδοση ΦΠΑ. Συνολικό ποσό αμοιβής έτους 18.700,00
ευρώ, συμπερ/νου ποσοστού 20% το οποίο αποτελεί
την νόμιμη παρακράτηση φόρου, μη συμπεριλαμβανο−
μένου του Φ.Π.Α.
Ένας (1) ΔΕ Διοικητικός για την διοικητική στήριξη των
Φιλοξενουμένων Συλλόγων στους οποίους το νομικό
πρόσωπο είναι ο Συντονιστής Φορέας.
Για την σωστή λειτουργία των αθλητικών εγκαταστά−
σεων, την οργάνωση των αγώνων & Προπονήσεων τους.
Συνολικό ποσό αμοιβής έτους 18.700,00 ευρώ συμπερι−
λαμβανομένου ποσοστού 20% το οποίο αποτελεί την
νόμιμη παρακράτηση φόρου, μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.
Ο τρόπος παράδοσης θα γίνεται τμηματικά. Τόπος
εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται το Δημοτικό Στάδιο.
Η εκτέλεση της εργασίας αυτής δεν συνδέεται με κα−
νένα τρόπο με το ωράριο λειτουργίας του Σταδίου, θα
παρέχεται δε κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών
και αργιών, αναλόγως με τις ανάγκες των φιλοξενου−
μένων σωματείων. Το έργο των παραπάνω αναδόχων
δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των
υπαλλήλων του Σταδίου.
Η δαπάνη πληρωμής θα βαρύνει τους Προυπο/μούς
του Νομικού Προσώπου δύο (2) ετών, εγγεγραμμένης
πίστωσης Οικον. έτους 2008 ΚΑ 00.6117.01 (ΚΑ 00.6117.01
προϋπ/μού 2008 και Κ.Α.00.6117.01 προϋπ/μού 2009).
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ. εντός 5 ημερών από την λήψη της παρούσας
απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ.: 4438/65070
(4)
Σύσταση Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος
Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τον ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, ορ−
γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» και
κυρίως του άρθρου 6 παρ. 10 αυτού.
2. Το άρθρο 30 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α΄/23.2.2007)
«Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής
και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
3. Τα άρθρα 245−250 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/
Α΄/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των».
4. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/1986) «Για την Προστα−
σία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε από το
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ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25.4.2002) «Εναρμόνιση του
ν. 1650/ 1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε.,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα
υδατορέματα και άλλες διατάξεις» και κυρίως τις δια−
τάξεις του άρθρου 12 ν. 1650/1986, όπως ισχύει.
5. Το ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α΄/1985) «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
και ειδικά το άρθρο 29Α του ν. 1558/1985 – άρθρο 90 του
κωδικοποιητικού π.δ. 63/2005.
6. Την υπ’ αριθμ. Η.Π.50910/2727/2003(ΦΕΚ 1909/
Β΄/22.12.2003) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερε−
ών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός
Διαχείρισης» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Δι−
οίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας και
Εμπορικής Ναυτιλίας και κυρίως διατάξεις του άρθρου
7 παρ. 2 αυτής.
7. Την υπ’ αριθμ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β΄/17.11.1997)
κοινή υπουργική απόφαση «Κατάρτιση πλαισίου Προ−
διαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στε−
ρεών αποβλήτων» των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας,
Γεωργίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης και
των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας.
8. Την υπ’ αριθμ. Η.Π.29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/
Β΄/16.12.2002) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή
των αποβλήτων» κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και
Πρόνοιας.
9. Την υπ’ αριθμ. 6077/28.12.2004 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου με θέμα: «Αναθεώ−
ρηση Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου».
10. Τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των
ΟΤΑ της 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας
Ηπείρου, με τις οποίες αποφάσισαν τη σύσταση Συν−
δέσμου Δήμων ως Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλή−
των της 4ης διαχειριστικής ενότητας και ειδικότερα: τις
Αποφάσεις με αριθμό: 47/2008 του Δ.Σ. Δήμου Ηγουμε−
νίτσας Ν. Θεσπρωτίας, 72/2008 του Δ.Σ. Δήμου Φιλιατών
Ν. Θεσπρωτίας, 76/2008 του Δ.Σ. Δήμου Σαγιάδας Ν.
Θεσπτωτίας και 26/2008 του Δ.Σ. Δήμου Παραποτάμου
Ν. Θεσπρωτίας, η νομιμότητα των οποίων έχει ελεγ−
χθεί από την αρμόδια Υπηρεσία μας, όπως συνάγεται
από τις υπ’ αριθμ. 2128/31006/2008, 4105/60770/2008,
4285/63154/2008 και 4499/66013/2008 πράξεις της Δι−
εύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Ν. Θε−
σπρωτίας, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση Συνδέσμου, ως Φορέα Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) της 4ης Διαχειριστικής
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου.
2. Η επωνυμία του Συνδέσμου είναι: «Σύνδεσμος Δια−
χείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας».
3. Μέλη του Συνδέσμου είναι οι κάτωθι Ο.Τ.Α.: Δήμος
Ηγουμενίτσας, Δήμος Φιλιατών, Δήμος Σαγιάδας και
Δήμος Παραποτάμου.
4. Σκοπός του Συνδέσμου είναι η συλλογή, μεταφορά
και διάθεση των απορριμμάτων των Δήμων, που συμμε−
τέχουν στο Σύνδεσμο και η λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Για
την επίτευξη του σκοπού του Συνδέσμου, απαραίτητη
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είναι η δημιουργία υπηρεσίας, που θα στελεχωθεί με
το κατάλληλο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και ερ−
γατικό δυναμικό, καθώς και η προμήθεια μηχανημάτων
και τεχνολογικού εξοπλισμού.
5. Η χρονική διάρκεια του Συνδέσμου ορίζεται σε δέκα
πέντε (15) έτη από τη δημοσίευση της παρούσας από−
φασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
6. Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται ο Δήμος Παραπο−
τάμου.
7. Πόροι του Συνδέσμου είναι:
α. Οι ετήσιες εισφορές των Δήμων που συμμετέχουν
σ’ αυτόν, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) της ετήσιας επιχορήγησης εκάστου Ο.Τ.Α.−
μέλους του από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το
κονδύλιο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) του
προηγούμενου έτους.
β. Οι πρόσοδοι από την ακίνητη περιουσία του Συν−
δέσμου, φόρους, τέλη και δικαιώματα που επιβάλλο−
νται υπέρ αυτού, όπως και τέλη, που επιβάλλονται με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 249 ΚΔΚ., σε βάρος
των κατοίκων των ΟΤΑ για τις υπηρεσίες, που θα πα−
ρέχονται σ’αυτούς στα πλαίσια του σκοπού του Συν−
δέσμου.
γ. Δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές από το Δημό−
σιο ή άλλους φορείς του δημοσίου τομέα ή άλλα φυσικά
ή νομικά πρόσωπα.
δ. Επιχορηγήσεις από φορείς του δημοσίου τομέα
για την εκτέλεση έργων, κάλυψη δαπανών τους και την
πληρωμή αποδοχών του προσωπικού τους και
ε. Κάθε άλλη πηγή.
8. Διοίκηση του Συνδέσμου:
Ο Σύνδεσμος θα διοικείται: α) Από δεκαεξαμελές (16)
Διοικητικό Συμβούλιο εκ των οποίων εννέα (9) μέλη θα
εκλέγονται από το Δ.Σ. Δήμου Ηγουμενίτσας, πέντε (5)
μέλη θα εκλέγονται από το Δ.Σ. Δήμου Φιλιατών και από
ένα (1) μέλος από τα αντίστοιχα Συμβούλια των άλλων
μελών του Συνδέσμου (ο υπολογισμός γίνεται βάσει
της παρ.2 του άρθρου 246 του Κ.Δ.Κ.), α) Από τριμελή
Εκτελεστική Επιτροπή και γ) Από τον Πρόεδρο του, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες των οργάνων του
και η διάλυσή του ρυθμίζονται από τις διατάξεις των
άρθρων 247, 248 και 250 του ν. 3463/2006 «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Από την παρούσα Απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού των Δήμων, που συμμε−
τέχουν στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Θε−
σπρωτίας, σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των
ΚΑΠ (η οποία με την παρούσα απόφαση δεν μπορεί να
προσδιορισθεί), κατά τα οριζόμενα στις αποφάσεις των
Δημοτικών τους Συμβουλίων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηγουμενίτσα, 11 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αριθμ.: 70329/2431
(5)
Απαγόρευση Θήρας Περιοχής Αμβρακικού Νομού
Πρέβεζας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις.
α. Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση − Οργάνωση − Στελέχωση
της Περιφέρειας κ.λπ.».
β. Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην
Περιφέρεια».
γ. Του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δα−
σικού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρ−
θρου 7 του ν.δ. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως και
συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 του
Δασικού Κώδικα».
2. Την υπ’ αριθ. 414985/1929 Νοεμβρίου 1985 (ΦΕΚ Β΄/
757/18.12.1985) κοινή υπουρική απόφαση, «Μέτρα διαχεί−
ρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 87578/703 / 6.3.2007
(ΦΕΚ Β΄ 581/23.4.2007) κοινή υπουργική απόφαση Υπουρ−
γών Οικ. και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
3. Την υπ’ αριθ. 11989 /14 Μαρτίου 2008 (ΦΕΚ Δ΄ /123/
21.3.2008) κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Ανάπτυ−
ξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εμπορικής Ναυ−
τιλίας − Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Την υπ’ αριθ. υπ’ 67253/1710/2.4.1996 διαταγή του
Υπουργείου Γεωργίας αναφορικά με τις απαγορεύσεις
κυνηγιού ορισμένου χρόνου.
5. Την υπ’ αριθ. 7622/1484/29.1.2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «περί μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων», αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
τρία (3) χρόνια, από την έναρξη της Κυνηγετικής περιό−
δου 2008−2009 μέχρι τη λήξη της Κυνηγετικής περιόδου
2010−2011 στην περιοχή του τμήματος του Αμβρακικού
που βρίσκεται στα όρια Δικαιοδοσίας της Δ/νσης Δασών
Ν. Πρέβεζας και ειδικότερα:
Α. Απαγορεύεται πλήρως το κυνήγι στα τέσσερα (4)
παρακάτω τμήματα:
1. Τμήμα Λιμνοθάλασσας Μάζωμα
Το τμήμα αυτό ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με αγροτική οδό που ξεκινάει από την Εθνική
οδό Πρέβεζας − Ιωαννίνων, βόρεια του γηπέδου Νικόπο−
λης, και καταλήγει στην ακτογραμμή. Με την ίδια κα−
τεύθυνση εισέρχεται στο θαλάσσιο χώρο σε απόσταση
500 μέτρων από την ακτή.
Ανατολικά: Με κατεύθυνση νότια ακολουθεί πορεία
παράλληλη της λουρονησίδας της λιμνοθάλασσας «μά−
ζωμα» καθόλο το μήκος της.
Νότια: Με κατεύθυνση δυτική καταλήγει αρχικά στην
ακτογραμμή και στη συνέχεια ακολουθώντας την νοτι−
οδυτική όχθη της λιμνοθάλασσας «μάζωμα» φθάνει στο
ύψος των οικιών «Ακρίβη», όπου καταλήγει αγροτικός
δρόμος.
Δυτικά: Ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο που δι−
έρχεται από τις οικίες «Ακρίβη» και τον «Άγιο Ιωάννη»,
φθάνει αρχικά στην Εθνική Οδό Πρέβεζας − Ιωαννίνων
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και στη συνέχεια ακολουθώντας την Ε.Ο. καταλήγει
βόρεια του γηπέδου Νικόπολης στη συμβολή της με
τον αγροτικό δρόμο απ’ όπου και ξεκίνησε.

ακολουθεί για να καταλήξει επί του αναχώματος στο
σημείο απ’ όπου και ξεκίνησε.

2. Τμήμα Περιοχής Τσοπέλι.

Το τμήμα αυτό ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Με δασικό δρόμο Ηλιοβουνίων από τη θέση
«δεξαμενή» ποτίσματος ζώων, διερχόμενο από τις θέ−
σεις «κακολάγκαδο», «λούτσα», «δεξαμενή» μέχρι τη θέση
«σκυλοπήγαδο».
Ανατολικά: Ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο διέρχεται
από τις θέσεις «φτεριάς», «γκρόπα» και φθάνει στο ύψος
του λατομείου, από εκεί στρέφεται αρχικά βορειοδυτικά
και στη συνέχεια νότια για να καταλήξει επί της Ε.Ο.
Πρέβεζας − Ιωαννίνων.
Νότια − Δυτικά: Ακολουθεί την Ε.Ο. μέχρι τη συμβολή
της με το δασικό δρόμο που διέρχεται ανατολικά του
οικισμού Ηλιοβουνίων και στη συνέχεια δια του δασικού
δρόμου καταλήγει στη θέση «δεξαμενή» απ’ όπου και
ξεκίνησε.
Β. Απαγορεύεται το κυνήγι με χρήση πλωτών μέσων
σε όλη την υπόλοιπη (Χερσαία) περιοδικά κατακλυζό−
μενη με νερό περιοχή του Αμβρακικού που βρίσκεται
στα Διοικητικά όρια του Ν. Πρέβεζας.
Η πορεία των παραπάνω οριογραμμών απεικονίζεται
παραστατικότερα στο χάρτη κλίμακας 1:70.000 που
συνοδεύει την παρούσα, ενώ για την διευκόλυνση των
κυνηγών θα πρέπει να γίνει σήμανση των ορίων με
κατάλληλες πινακίδες, με μέριμνα των Κυνηγετικών
Συλλόγων Πρέβεζας και Φιλιππιάδας.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 3 ν. 177/1975 ΦΕΚ
205/1975 τ.Α΄) και θα ισχύει από την έναρξη της Κυνη−
γετικής περιόδου 2008−2009.
Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι−
νές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18
του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 9
παρ. 3 της με αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ Β 7757 /18.12.1985)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας
και Γεωργίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει την περιοχή του ιχθυο−
τροφείου «Τσοπέλι» και ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Ακολουθεί τον αμαξιτό δρόμο που ξεκινάει
από την Ε.Ο. Πρέβεζας − Ιωαννίνων και αναπτύσσεται
βόρεια της λιμνοθάλασσας «τσοπέλι» μέχρι το μόλο και
τη συμβολή του με τον ποταμό Λούρο.
Ανατολικά: Ακολουθεί την κοίτη του ποταμού Λούρου
(όρια Νομών Πρέβεζας − Άρτας) και καταλήγει στον
Αμβρακικό κόλπο σε απόσταση ενός (1) περίπου χιλιο−
μέτρου από τις εκβολές του.
Νότια: Με κατεύθυνση αρχικά δυτική ακολουθεί θα−
λάσσια πορεία σχεδόν παράλληλη προς τη λουρονησίδα
της λιμνοθάλασσας «τσοπέλι» καθόλο το μήκος της και
σε μέση απόσταση 600 μέτρων περίπου απ’ αυτής.
Δυτικά: Με κατεύθυνση βορειοδυτική καταλήγει αρχι−
κά στην ακτογραμμή και στη συνέχεια ακολουθώντας
τον αγροτικό δρόμο φθάνει στη συμβολή του με την Ε.Ο.
Πρέβεζας − Ιωαννίνων (απόσταση 300 περίπου μέτρων
Βόρεια της διασταύρωσης Μιχαλιτσίου) την οποία ακο−
λουθεί μέχρι της συμβολής της με τον αμαξιτό δρόμο
που αναπτύσσεται βόρεια της λιμνοθάλασσας «τσοπέλι»
απ’ όπου και ξεκίνησε.
3. Τμήμα Περιοχής Γλυκού Βάλτου
Το τμήμα αυτό ορίζεται ως εξής:
Βόρεια: Ακολουθεί το εξωτερικό ανάχωμα του ποτα−
μού Λούρου από το ύψους του Αγίου Βαρνάβα μέχρι τη
συμβολή του με την Ε.Ο. Πρέβεζας − Ιωαννίνων (απόστα−
ση 320 μ. βορειοδυτικά της διασταύρωσης Πέτρας).
Ανατολικά: Με κατεύθυνση νοτιοανατολική ακολουθεί
την Ε.Ο. επί μήκους 320μ. μέχρι τη διασταύρωση Πέτρας,
στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς Πέτρα μέχρι
τη συμβολή του με το εσωτερικό ανάχωμα του ποτα−
μού Λούρου, το οποίο ακολουθεί μέχρι του λιβαδίου
Πέτρας (γεωργικοί κλήροι) διερχόμενο στο εξωτερικό
όριο αυτού και με κατεύθυνση αρχικά νότια και στη
συνέχεια ανατολική καταλήγει επί της οδού Πέτρας−
Στρογγυλής την οποία ακολουθεί μέχρι τα όρια των
Νομών Πρέβεζας − Άρτας.
Νότια − Δυτικά: Ακολουθεί τα όρια των Νομών Πρέβεζας −
Άρτας που διέρχονται διαμέσου του γλυκού βάλτου
και με κατεύθυνση νοτιοδυτική καταλήγει στον ποταμό
Λούρο τον οποίο ακολουθεί για μικρό διάστημα (κατά
το ρουν αυτού) και στη συνέχεια στρέφεται δυτικά και
καταλήγει σε υπάρχοντα αγροτικό δρόμο, τον οποίο

4. Τμήμα Περιοχής Προφήτη Ηλία

Πρέβεζα, 7 Αυγούστου 2008
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Β. ΔΑΛΑΡΟΣ
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Αριθμ.: οικ.: 8756/67345
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5851/10.7.2007 απόφασης του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Θεσσαλίας στον Γενικό Διευθυντή της Περι−
φέρειας και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων
και των Τμημάτων της Περιφέρειας» (Β1157).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της παρ. 2 του ν. 2503/1997
«Περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέ−
ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις», «Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 244).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2647/1998 «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτο−
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).
3. Τις διατάξεις του ν. 301/1976 «Περί δημοσιευόμενης
ύλης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».
4. Τις διατάξεις του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης
αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» τις διατάξεις του ν. 2592/1998 (Α΄ 57).
5. Τις διατάξεις του ν. 2880/2001 «Πρόγραμμα «ΠΟΛΙ−
ΤΕΙΑ», για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της
Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 9).
6. Τις διατάξεις του ν. 3205/2003 «Μισθοδοτικές ρυθμί−
σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς
διατάξεις. (Α΄ 297).
7. Τις διατάξεις του ν. 3260/2004 «Ρυθμίσεις του συ−
στήματος προσλήψεων και θεμάτων Δημόσιας Διοίκη−
σης (Α΄ 151).
8. Τις διατάξεις άρθρου 46 του ν. 3220/2004 «Μέτρα
αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής – αντικειμενικο−
ποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 15).
9. Τις διατάξεις του ν. 3227/2004 «Περί απασχόλησης
και άλλες διατάξεις (Α΄ 31).
10. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Ρύθμιση κώδικα κα−
τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών υπαλλήλων
και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Α΄ 26) και (Α΄ 15).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2514/1997 «Σχε−
τικά με τίτλους διαμονής και καταχώρηση για την απα−
γόρευση εισόδου (SCHENGEN) (Α΄ 140).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3074/2002 με τις
οποίες ρυθμίζονται τα θέματα εισόδου και παραμονής
αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια.
13. Τις διατάξεις του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Δικονομίας» (Α΄ 97).
14. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 1 του
ν. 2790/2000 «Αποκατάσταση των παλιννοστούντων
ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 24).
15.
Τις διατάξεις των άρθρων 19−25 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατά−
ξεις».
16. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3068/2002 «Συμ−
μόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις,
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προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δι−
καστηρίων στο βαθμό του συμβουλίου επικρατείας και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 274).
17. Τις διατάξεις των άρθρων 59 παρ. 1, περ. β΄ και 76
παρ. 6 του ν. 2910/2001 «Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών
στην Ελληνική Επικράτεια, κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας
με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3146/2003
«Οργάνωση και άσκηση εκλογικού δικαιώματος των ετε−
ροδημοτών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 125).
19. Τις διατάξεις του ν. 2717/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Δικονομίας.
20. Τις διατάξεις του π.δ. 341/1978 (ΦΕΚ 71/Α) σχετικά
με τη διαδικασία διοικητικών διαφορών ενώπιον των
τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
21. Τις διατάξεις του ν. 3284/2004 «Περί κυρώσεως του
Κώδικα της Ελληνικής Iθαγένειας» (Α΄217).
22. Τις διατάξεις του ν. 3386/2005 «Είσοδος, διαμονή
και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελ−
ληνική Επικράτεια» (Α΄212).
23. Τις διατάξεις του ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις
θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητη−
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
24. Τις διατάξεις του π.δ. 60/2002 «Σύσταση Διεύθυν−
σης Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανά−
στευσης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (Α΄52).
25. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 του ν. 998/1979,
ν. 1734/1987, ν. 2181/1994, ν. 2637/1998, ν. 3208/2003 κ.λπ.
26. Τις διατάξεις του π.δ 1213/81 (Α΄ 300) «Περί ανα−
διοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργεί−
ου Γεωργίας» όπως τροποποιήθηκε με τα όμοιά του
402/1988, 422/1991, 46/1991, 352/1991 και 242/1993.
27. Τις διατάξεις του ν. 2240/94 (Α΄ 153) «Περί συμπλη−
ρώσεως διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
και άλλων διατάξεων».
28. Τις διατάξεις του π.δ. 131/1998 «Όργανα που αποφα−
σίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα
Δημοσίων Έργων αρμοδιότητας Περιφερειών».
29. Τις διατάξεις του ν. 2664/1998 Εθνικό Κτηματολό−
γιο και άλλες διατάξεις
30. Τις διατάξεις του Π.Δ.187/2000 (Α΄ 187) «Διάρθρωση,
αρμοδιότητες, εξοπλισμός και στελέχωση της Δ/νσης
Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Γεωργίας και των
τμημάτων Δασικών Χαρτογραφήσεων των Δ/νσεων
Δασών των Περιφερειών και των Δ/νσεων Δασών των
Νομών».
31. Τις αρ. 2016747/2130/0022/7.3.1997 και 2030771/4262/
0022/24.4.1997 εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών
(Γ.Λ.Κ.).
32. Τις διατάξεις του ν. 1650/1986 «Για την προστασία
του περιβάλλοντος» (Α΄160/18.10.1896) όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986
με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριο−
θέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέμματα
και άλλες διατάξεις».
33. Την κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. Η.Π.
11014/703/φ104/2003 «Διαδικασία Προκαταρτικής Περι−
βαλλοντικής και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) κ.λπ.» (Β΄332/20.3.2003).
Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών κατά την
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άσκηση των αρμοδιοτήτων με σκοπό την ταχεία διεκ−
περαίωση των υποθέσεων, που έχουν ανατεθεί στις
Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καταργούνται τα εδάφια 1 και 2 της παραγράφου ΙΙΙ,
ενότητα Γ του άρθρου 4 της υπ’ αριθΜ. 5851/10.7.2007 από−
φασης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
2. Οι αρμοδιότητες των παραπάνω εδαφίων που είχαν
μεταβιβαστεί με την ως άνω απόφαση στους Προϊστα−

μένους Διευθύνσεων Δασών των Νομών της Περιφέ−
ρειας, αφαιρούνται από αυτούς και ασκούνται από τον
Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.
3. Η ισχύς της παραπάνω απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 19 Αυγούστου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ
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