
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1183
6 Αυγούστου 2010

16347

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους 

αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.  ...... 1
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010 – 

2011.  .......................................................................................................... 2
Έγκριση της επιχείρησης μεταποίησης τομάτας, 

«ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙ−
ΚΩΝ−ΣΕΡΚΟ Α.Ε.», για το καθεστώς συνδεδεμέ−
νης ενίσχυσης, έτους 2010.  .................................................. 3

Έγκριση της επιχείρησης μεταποίησης τομάτας, 
«ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε», για το καθεστώς συνδεδε−
μένης ενίσχυσης, έτους 2010.  ............................................ 4

Έγκριση της αριθμ. 3/2010 απόφασης του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρ−
νών (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), σχετικά με την πρόσληψη είκοσι 
δύο (22) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου.  5 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 200149/2834 (1)
  Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών στους 

αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του Ν.Δ. 86/69 όπως 

αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3170/2003 
(Φ.Ε.Κ. 191/Α/29−7−03).

2. Την 25234/1637/7−4−76 απόφαση Υπουργού Γεωργίας 
(Φ.Ε.Κ. 640/Β/4−5−76), άρθρα 4 παρ. 4, 11 παρ. 2i και 23 
παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», άρθρο 18 
παρ. 2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής Ομοσπον−
δίας», άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Καταστατικό Κυνηγετικής 
Συνομοσπονδίας».

3. Τις 3942/01 και 3943/01 αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.

4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009).

5. Την 2877/7−10−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234/Β/7−10−2009).

6. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 214/Α/7−10−2009).

7. Το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» 
(Φ.Ε.Κ. 56/Α/15−4−2010).

8. Την 52167/21−12−2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 2514/Β/22−12−2010).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22−4−2005).

10. Την αριθ. 23111/18−6−2010 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 855/Β/18−6−2010) 
Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών».

11. Το 2287/22−6−2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Αισθη−
τικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε την συνδρομή των κυνηγών στους ανα−
γνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλό−
γους από την κυνηγετική περίοδο 2010 – 2011 από εξήντα 
πέντε (65) € σε εξήντα (60) €.

2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών 
Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυ−
νηγετική Συνομοσπονδία σε ποσοστό 8,35% (αριθμός 
5,00 €) και 66,83% (40,10 €) αντίστοιχα από τις συνδρο−
μές των κυνηγών – μελών τους.

3) Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό 
Σύλλογο στους αντίστοιχους λογαριασμούς για την 
κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοιχη 
Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομο−
σπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της 
άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής 
τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως απο−
τελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή 
θεώρηση της αδείας θήρας.

4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος γνωρίζει εγ−
γράφως τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση της 
ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους 
σε όλα τα Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις 
της χώρας.

5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες γνωρίζουν εγγράφως 
τον αριθμό λογαριασμού για την κατάθεση της ανω−
τέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε 



16348 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

όλα τα Δασαρχεία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους 
της περιοχής εδαφικής τους αρμοδιότητας. 

6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί 
Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων 
εσόδων τους (50%) για φιλοθηραματικές δαπάνες ενώ 
η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το 
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων 
της για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομέ−
νων και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομο−
σπονδιών και του εξοπλισμού των. 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
Αριθμ. 200148/2833 (2)

    Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010 – 
2011.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.Δ 996/71 (άρθρο 11), 
του Ν. 177/75 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/98 (άρθρα 57, 58 
και 59) και της 414985/29−11−85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β/18−12−85) κοι−
νής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης 
της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με τις υπ’ αριθ. 366599/16−12−96 (Φ.Ε.Κ. 1188/τ.Β/31−12−96),
294283/23−12−97 (Φ.Ε.Κ. 68/Β/4−2−98) και 87578/703/
6−3−2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β/23−4−2007) κοινές αποφάσεις των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

2. Το άρθρο 255 του Ν.Δ. 86/69, όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 57, παρ. 4 του Ν. 2637/98.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των 
δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθ−
μιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (Φ.Ε.Κ. 303/Α/
24−12−2003).

4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη−
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος 
της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/83 (Φ.Ε.Κ. 
32/Α/13−3−83).

5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβι−
οτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (Φ.Ε.Κ. 
350/Α/29−11−74).

6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η 
οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/99 (Φ.Ε.Κ. 106/Α/26−5−99).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη−
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 590/98, 
2580/00, 1047/01 και 2603/03 αποφάσεις του ΣτΕ.

10. Το Ν. 3028/2002 (Φ.Ε.Κ. 153/Α/2002) «για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

12. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του Ν. 2081/92 (Φ.Ε.Κ. 154/Α/10−9−92).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. 214/Α/
7−10−2009) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» κα−
θώς και το Π.Δ. 189/04.11.09 (Φ.Ε.Κ. 221/Α).

14. Την αριθ. 52167/22−12−2009 απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2514/
Β/22−12−2009) με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων και της 
Υπουργού ΠΕΚΑ στους Υφυπουργούς ΠΕΚΑ.

15. Την αριθ. 23111/18−6−2010 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 855/Β/18−6−2010) 
Συγκρότηση Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο «Ειδική 
Γραμματεία Δασών».

16. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2010) Έρευνα – Μελέ−
τη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης και το Α.Τ.Ε.Ι. Λαμίας – Παράρτημα Καρ−
πενησίου με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους 
πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος 
της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας. – 
Τεύχος Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί 
των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων 
ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς 
ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. – Τεύ−
χος Β. Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. – Τεύχος 
Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων που 
προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επίδραση 
της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστασία των 
ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται από την εν 
λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους καθηγητές 
Παπαγεωργίου Ν., Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ. και λοιπούς 
εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα − Μάιος 2010.

17. α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδι−
κής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή Θηραματοπο−
νίας Θωμαΐδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας και 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 
με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις 
πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια 
και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολογική 
ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετάζει: 1) τη 
διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των πυρκαγιών, 
2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της θηραματοπα−
νίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των θηρεύσιμων 
ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάσταση των ειδών από 
τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων τους, 4) τη δυνατό−
τητα αποκατάστασης της βιολογικής ισορροπίας, 5) την 
κυνηγετική πίεση πριν τη φωτιά καθώς και τη σχετική 
πρόβλεψη για την μετάθεση της κυνηγετικής πίεσης 
μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά χαρακτηριστικά των 
θηραμάτων που ενδιαιτούνταν στις καμένες εκτάσεις, 7) 
τη δυνατότητα ανάκαμψης του κάθε καμένου βιοτόπου 
συνεκτιμώντας και πλήθος εδαφολογικών δεδομένων.

β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τε−
χνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας 
μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επι−
στημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 16349

Ε. και Κιούση Δ.
18. Το από 5/8/2010 ενημερωτικό σημείωμα του τμή−

ματος Β΄ της Δ/νσης Αισθητικών Δασών, Δρυμών και 
Θήρας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:

α) Τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολογίας 
της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων πουλιών» 
(2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θηρεύσιμα 
υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις οποίες η 
Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο Δασικών 
Ερευνών Θεσσαλονίκης. 

β) Τις προτάσεις των δασικών υπηρεσιών.
γ) Τις προτάσεις της Κ.Σ.Ε., οι οποίες υποβλήθηκαν 

με το αριθ. έγγραφό της.
δ) Τις προτάσεις της Π.Ε.Β.Ε.Κ.Ε. 
ε) Τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων 

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Καλλιστώ, ANIMA, Ελλη−
νική Εταιρία Προστασία της Φύσης, Πανελλήνιο Δίκτυο 
Οικολογικών Οργανώσεων και του Αρκτούρου. 

στ) Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονι−
κά στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων 
κ.α. σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφε−
ρομένων στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα 
δεδομένα της Επιστημονικής Βάσης ORNIS καθώς και 
του «key concepts of article 7 (4) of Directive 79/409/EEC» 
του Απριλίου 2007.

ζ) Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημο−
νικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη 
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών. 

19. Την επιστολή JURM (2003) 8249MK/13.11.2003 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρω−
παϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την 
προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση 
C−167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθε−
σίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ.

20. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14−01−2004 περί διαγραφής 
της υπόθεσης C−167/03.

21. Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας».

22. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκαγι−
ών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές 
υπηρεσίες, αποφασίζουμε:

Α΄.
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου 

για το κυνηγετικό έτος 2010 – 2011 από 20 Αυγούστου 
2010 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2011.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επι−
τρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus 
cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2011.

3. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική 
περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγι−
στος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται 
να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, 
αναφέρονται στο συνημμένο «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ 
ΕΙΔΩΝ».

4. Απαγορεύουμε το κυνήγι της μπεκάτσας (Scolopax 
rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

5. Περιορίζουμε την χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης 

για άσκηση κυνηγίου από 15.09.2010 μέχρι και 20.01.2011 
σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο 
και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες 
επιτρέπεται αντιστοίχως, το κυνήγι του Λαγού (Lepus 
europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

6. Επιτρέπουμε το κυνήγι αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε 
ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης 
μέχρι τεσσάρων (4) ατόμων κατά ομάδα και ημερήσια 
έξοδο. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την 
οποία περιορίζεται το κυνήγι έως την 31.12.2010 και ο 
επιτρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης 
περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Για λόγους προστασίας 
της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται 
το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου όσο 
αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα 
του, καθώς και τις χοιρομητέρες αυτών. Επίσης απαγο−
ρεύεται το κυνήγι αγριόχοιρου στη νήσο Εύβοια. 

7. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην παρού−
σα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

8. Επιτρέπουμε το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) 
από 15.09.2010 μέχρι και 20.01.2011 με την χρησιμοποίηση 
κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2011 
μέχρι και 28.02.2011 χωρίς σκύλο δίωξης. Στους νομούς 
που έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι το κυ−
νήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) απαγορεύεται.

9. Επιτρέπουμε το κυνήγι του πετροκούναβου (Martes 
foina) από 15.09.2010 μέχρι και 20.01.2011 με την χρησιμο−
ποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 
21.01.2011 μέχρι και 28.02.2011 χωρίς σκύλο δίωξης.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης 
στο κυνήγι της αλεπούς και του πετροκούναβου υπόκει−
ται στους περιορισμούς της παραγράφου (5) κεφαλαίου 
Α΄ της παρούσης.

10. Το κυνήγι του φασιανού (Phasianus colchicus) απα−
γορεύεται στις νήσους Λήμνου, Σάμου και Αγ. Ευστρά−
τιου. 

11. Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της 
αρ. πρωτ. 97734/4284/14.08.07 (Φ.Ε.Κ. 1657/Β/21.08.07) 
απόφασής μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας», από 
20.08.10 έως 14.09.10.

Β΄. 
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας 

ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά 

μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ−

τρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορι−

σμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29.11.85 
(Φ.Ε.Κ. 757/Β/18.12.85) κοινής υπουργικής απόφασης

1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασι−
κές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκα−
γιών, όπως αναφέρεται στο σημείο 22 του προοιμίου 
της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και 
ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους 
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού 
Πολιτισμού.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών 
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θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από 
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες 
κυνηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυ−
νηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου 
στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου οι υπερπληθυσμοί 
έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουρ−
γήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. 

Οι υπερπληθυσμοί και οι ζημιές πιστοποιούνται από 
επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους της Διεύ−
θυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Δασών, 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Ένωσης Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.

Η σύσταση της επιτροπής και η έγκριση αγοραπωλη−
σίας γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής 
αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών επιτρέπεται απο−

κλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκ−
γύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές και 
απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού. 

Γ΄. Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, 
μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να 
φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφο−
ρίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής 
λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς απο−
φυγή ατυχημάτων. 

Δ΄. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι−
σμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

επισυνάπτεται στην υπ’ αριθμ. 200148/2833/6−8−2010 απόφαση
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010 – 2011»

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ * ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 

ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

1.** Αγριοκούνελο (Oryctolagus 
cuniculus)

20/8 − 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό

2. Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)

3. *** Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4) κατά ομάδα.

4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ
α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)

2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)

5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Δώδεκα (12)

6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες

Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά

από όλα τα είδη)

7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες

8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες

9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες

10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες

11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10)
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16.**** Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 – 31/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Ένα (1)

17. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Δύο (2)

18.***** Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10 – 15/12 Τετ−Σαβ−Κυρ Τέσσερα (4)

ΠΟΥΛΙΑ:
β) Υδρόβια και παρυδάτια 

1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 – 10/2 Όλες

Δώδεκα (12) 
[Συνολικά 

από όλα τα είδη]

2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 Όλες

3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 – 31/1 Όλες

4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες

5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 10/2 Όλες

6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 10/2 Όλες

7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες

8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 10/2 Όλες

9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες

10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 – 31/1 Όλες

11. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 – 10/2 Όλες

12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10)

13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 – 10/2  Όλες Δέκα (10)

14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10)

* Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18.12.1985, καθώς και με την ανωτέρω (21) σχετική.

** Από 1/3 – 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
*** Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 31.12.2010 και ο επι−

τρεπόμενος αριθμός θηρευομένων ατόμων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτομα. Απαγορεύεται το κυνήγι του 
αγριόχοιρου στην Εύβοια.

**** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του Φασιανού καθορίζονται στο Κεφάλαιο Α΄, παρ. 10.
***** Εκτός από την περιοχή της Α΄Κ.Ο. Κρήτης και Δωδεκανήσου και Β΄Κ.Ο. Αρχιπελάγους όπου η κυνηγετική 

περίοδος ορίζεται από 15/9 έως 30/11
F

Aριθμ. 5521 (3)
    Έγκριση της επιχείρησης μεταποίησης τομάτας, «ΣΕΡ−

ΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ−ΣΕΡ−
ΚΟ Α.Ε.», για το καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυ−
σης, έτους 2010. 

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 34), όπως η 
παράγραφος 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 
του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 70) και του άρθρου 
3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 

ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 101). 

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). 

δ) Της αριθ. 278486/05.03.2008 απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση 
του Κανονισμού (ΕΚ)1182/2007 του Συμβουλίου της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2007 (Ε.Ε. L 273/17.10.2007) στον τομέα των 
τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση», (Φ.Ε.Κ. 367/
Β/05.03.2008) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
290442/29.07.2010 (Φ.Ε.Κ. 1152/Β/30.07.2010).

2. Την αριθμ. 252250/28.01.2010 αίτηση της μεταποιη−
τικής εταιρείας «ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟ−
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ−ΣΕΡΚΟ Α.Ε.» για έγκριση για το έτος 2010 
καθώς και το από 30.07.2010 έγγραφό της.

3. Την ανάγκη να δοθεί, στο πλαίσιο της κείμενης νο−
μοθεσίας η δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων στο καθεστώς ενίσχυσης 
στο τομέα της τομάτας που προορίζεται για μεταποίη−
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ση με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των 
παραγόμενων ποσοτήτων πρώτης ύλης προς όφελος 
των παραγωγών.

4. Το γεγονός ότι η μεταποιητική επιχείρηση «ΣΕΡΡΑΙΚΗ 
ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ−ΣΕΡΚΟ Α.Ε.» έλαβε 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση δανεί−
ου ύψους 3.512.295,62 €, σε ποσοστό 80%, σύμφωνα με τα 
αριθμ. 2/46188/0025/15.07.2010 και 2/49522/0025/29.07.2010 
έγγραφα της 25ης Δ/νσης Κιν. Κεφ. Εγγυήσεων Δανεί−
ων και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε 
εφαρμογή της με αριθμ. 2/26955/0025/18.05.2010 απόφα−
σης του Υπουργού Οικονομικών. 

5. Το γεγονός ότι το πιστωτικό ίδρυμα Α.Τ.Ε. σύμφω−
να με το αριθμ. 2910/06.08.2010 έγγραφό του προς την 
«ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ−ΣΕΡΚΟ 
Α.Ε.» θα χορηγήσει το εν λόγω δάνειο μόνον εφόσον η 
εν λόγω επιχείρηση εκπληρώσει τους αναφερόμενους 
σε αυτό όρους και ειδικότερα την σύσταση ενεχύρου με 
τίτλους Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε που θα διασφαλίσουν την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου καθώς και την διασφάλιση του μη 
εγγυημένου ποσού, μετά και την σύμφωνη γνώμη της 25ης 
Δ/νσης του Γ.Λ.Κ επί όλων των προαναφερθέντων όρων.

6. Το γεγονός ότι με το ως άνω δάνειο θα εξοφληθούν 
οι οφειλές της «ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟ−
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ−ΣΕΡΚΟ Α.Ε.» προς τους συμβληθέντες με 
αυτήν παραγωγούς, μέσω των Ο.Π. που είναι μέλη τους 
ή συνεργαζόμενοι, για την τομάτα εσοδείας 2009 που 
παρέδωσαν για μεταποίηση στο πλαίσιο του καθεστώ−
τος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Εγκρίνουμε την συμμετοχή της επιχείρησης μεταποί−

ησης τομάτας «ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟΚΗ−
ΠΕΥΤΙΚΩΝ−ΣΕΡΚΟ Α.Ε.» που εδρεύει στο Νομό Σερρών, 
στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυ−
σης για το έτος 2010 σύμφωνα με τις Κοινοτικές και 
Εθνικές διατάξεις μόνον εφόσον εκπληρώσει όλους τους 
όρους προϋποθέσεις και απαιτήσεις που έχουν τεθεί από 
το δανειοδοτούν πιστωτικό ίδρυμα Α.Τ.Ε. και την παρού−
σα, το αργότερο μέχρι και την 31η Αυγούστου 2010.

2. Η εν λόγω επιχείρηση δύναται να συνάψει συμβάσεις 
μεταποίησης, με τις ενδιαφερόμενες αναγνωρισμένες 
Οργανώσεις Παραγωγών, μετά την δημοσίευση της πα−
ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Υποχρεούται να προσκομίσει όχι αργότερα από 
την 01.09.2010 αποδεικτικά στοιχεία εκταμίευσης και 
κατάθεσης στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε 
παραγωγού του οφειλομένου σε αυτόν ποσού.

4. Μετά την παρέλευση της αναφερόμενης στην 
παρ.1 καταληκτικής ημερομηνίας (31.08.2010) και στην 
περίπτωση που η «ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑ ΟΠΩΡΟ−
ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ−ΣΕΡΚΟ Α.Ε.» δεν θα έχει εκπληρώσει τις 
αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκρισης που τίθενται με 
την παρούσα, η έγκριση αυτοδίκαια παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

Αριθμ. 5522 (4)
    Έγκριση της επιχείρησης μεταποίησης τομάτας, «ΣΕΚΟ 

ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε», για το καθεστώς συνδεδεμένης ενί−
σχυσης, έτους 2010. 

  H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/79 «Περί οργανώ−

σεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρμογήν 
της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας 
Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμι−
κών και οργανωτικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 280).

β) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/83 «Εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 34), όπως η 
παράγραφος 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παρ. 1 
του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 70) και του άρθρου 
3, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του 
ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 101). 

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως η νο−
μοθεσία αυτή κωδικοποιήθηκε και τέθηκε σε ισχύ με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). 

δ) Της αριθ. 278486/05.03.2008 απόφασης των Υπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση 
του Κανονισμού (ΕΚ)1182/2007 του Συμβουλίου της 26ης 
Σεπτεμβρίου 2007 (Ε.Ε. L 273/17.10.2007) στον τομέα των 
τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση», (Φ.Ε.Κ. 367/
Β/05.03.2008) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
290442/29.07.2010 (Φ.Ε.Κ. 1152/Β/30.07.2010).

2. Την αριθμ. 252250/28.01.2010 αίτηση της μεταποιη−
τικής εταιρείας «ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε» για έγκριση συμ−
μετοχής στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
για το έτος 2010 καθώς και το από 30.07.2010 έγγραφό 
της.

3. Την ανάγκη να δοθεί, στο πλαίσιο της κείμενης νο−
μοθεσίας η δυνατότητα για μεγαλύτερη συμμετοχή των 
μεταποιητικών επιχειρήσεων στο καθεστώς ενίσχυσης 
στο τομέα της τομάτας που προορίζεται για μεταποίη−
ση με σκοπό τη μεγιστοποίηση της απορρόφησης των 
παραγόμενων ποσοτήτων πρώτης ύλης προς όφελος 
των παραγωγών.

4. Το γεγονός ότι η μεταποιητική επιχείρηση «ΣΕΚΟ 
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε» έλαβε εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
για τη χορήγηση δανείου ύψους 4.097.917,30€, σε ποσο−
στό 80%, σύμφωνα με την αριθμ. 2/36267/0025/02.07.2010 
έγγραφο της 25ης Δ/νσης Κιν. Κεφ. Εγγυήσεων Δανείων 
και Αξιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε 
εφαρμογή της με αριθμ. 2/26955/0025/18.05.2010 από−
φασης του Υπουργού Οικονομικών. 

5. Το γεγονός ότι το πιστωτικό ίδρυμα Α.Τ.Ε. σύμφω−
να με το αριθμ. 2695/29.07.2010 έγγραφό του προς την 
«ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε» θα χορηγήσει το εν λόγω δάνειο 
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μόνον εφόσον η εν λόγω επιχείρηση εκπληρώσει τους 
αναφερόμενους σε αυτό όρους και ειδικότερα την σύ−
σταση ενεχύρου με τίτλους Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε που θα διασφα−
λίσουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου καθώς και 
την διασφάλιση του μη εγγυημένου ποσού, μετά και την 
σύμφωνη γνώμη της 25ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ επί όλων των 
προαναφερθέντων όρων.

6. Το γεγονός ότι με το ως άνω δάνειο θα εξοφληθούν 
οι οφειλές της «ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε» προς τους συμβλη−
θέντες με αυτήν παραγωγούς, μέσω των Ο.Π. που είναι 
μέλη τους ή συνεργαζόμενοι, για την τομάτα εσοδείας 
2009 που παρέδωσαν για μεταποίηση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Εγκρίνουμε την συμμετοχή της επιχείρησης με−

ταποίησης τομάτας «ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε» που εδρεύει 
στο Νομό Δράμας, στο πλαίσιο του καθεστώτος της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης για το έτος 2010 σύμφωνα 
με τις Κοινοτικές και Εθνικές διατάξεις μόνον εφόσον 
εκπληρώσει όλους τους όρους προϋποθέσεις και απαι−
τήσεις που έχουν τεθεί από το δανειοδοτούν πιστωτικό 
ίδρυμα Α.Τ.Ε. και την παρούσα, το αργότερο μέχρι και 
την 31η Αυγούστου 2010.

2. Η εν λόγω επιχείρηση δύναται να συνάψει συμβάσεις 
μεταποίησης, με τις ενδιαφερόμενες αναγνωρισμένες 
Οργανώσεις Παραγωγών, μετά την δημοσίευση της πα−
ρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Υποχρεούται να προσκομίσει όχι αργότερα από 
την 01.09.2010 αποδεικτικά στοιχεία εκταμίευσης και 
κατάθεσης στον ατομικό τραπεζικό λογαριασμό κάθε 
παραγωγού του οφειλομένου σε αυτόν ποσού.

4. Μετά την παρέλευση της αναφερόμενης στην παρ.1 
καταληκτικής ημερομηνίας (31.08.2010) και στην περί−
πτωση που «ΣΕΚΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε» δεν θα έχει εκπλη−
ρώσει τις αναφερόμενες προϋποθέσεις έγκρισης που 
τίθενται με την παρούσα, η έγκριση αυτοδίκαια παύει 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 08/ΔΤΑ/10804 (5)
        Έγκριση της αριθμ. 3/2010 απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτι−
σμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), 
σχετικά με την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις Μίσθωσης Έργου» (Φ.Ε.Κ. 206/Α/8−10−97).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/09 «Αναμόρφωση συστή−
ματος προσλήψεων στο δημόσιο τομές και άλλες δι−
ατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ.1 του Ν. 3463/06 
«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».

5. Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την οποία οι 
αιτούμενες συμβάσεις αποτελούν γνήσιες συμβάσεις 
έργου και δεν υποκρύπτουν σύμβαση εξαρτημένης ερ−
γασίας

6. Την αριθμ. 17673/7−4−10 υπουργική απόφαση «Σύναψη 
συμβάσεων μίσθωσης έργου κατ’ εξαίρεση της περ. β΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 6 ν. 2527/97 όπως ισχύει» (ΦΕΚ 
399/Β/7.4.2010).

7. Η αρ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/20/οικ.31336/21−12−09 εγκύ−
κλιος του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. «Προγραμματισμός Προσλήψεων 
Έκτακτου Προσωπικού και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 
έργου έτους 2010» σύμφωνα με την οποία η επιλογή 
των φυσικών προσώπων θα γίνεται στο εξής βάσει των 
κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/94.

8. Την αριθμ. 3/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού και 
Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), σχετικά με 
την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με σύμβαση μί−
σθωσης έργου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την αριθμ. 3/2010 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολι−
τισμού και Εκπαίδευσης Δήμου Αχαρνών (Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α.), 
σχετικά με την πρόσληψη είκοσι δύο (22) ατόμων με 
σύμβαση μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) 
έτους, για την υποστήριξη των προγραμμάτων που υλο−
ποιεί η Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α. και συγκεκριμένα:

• Τριών (3) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, για τις Μονά−
δες Κοινωνικής Μέριμνας με έργο την κοινωνική στήριξη 
των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και συνολική αμοιβή 
18.960,00 € έκαστος.

• Πέντε (5) ΤΕ/ΔΕ Νοσηλευτών, για τις Μονάδες Κοι−
νωνικής Μέριμνας με έργο τη νοσηλευτική φροντίδα 
των ατόμων που χρήζουν βοήθειας και συνολική αμοιβή 
16.200,00 € έκαστος.

• Έξι (6) ΔΕ Οικογενειακών Βοηθών, για τις Μονάδες 
Κοινωνικής Μέριμνας με έργο την ατομική και οικογε−
νειακή φροντίδα των ατόμων που χρήζουν βοήθειας, με 
συνολική αμοιβή 15.360,00 € έκαστος.

• Δύο (2) ΠΕ Ιατρών, για τις Μονάδες Κοινωνικής Μέ−
ριμνας με έργο την παροχή ιατρικής φροντίδας των 
ατόμων που χρήζουν βοήθειας και συνολική αμοιβή 
9.600,00 € έκαστος.

• Ενός (1) ΠΕ Ιατρού, για το πρόγραμμα «ΚΗΦΗ» με 
έργο την παροχή ιατρικής φροντίδας σε ηλικιωμένους 
και άτομα με ειδικές ανάγκες και συνολική αμοιβή 
8.803,00 €.

• Ενός (1) ΠΕ Παιδίατρου, με έργο την παροχή ιατρικής 
φροντίδας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στον Παιδικό 
Σταθμό Αγίας Άννας και στον Παιδικό Σταθμό Ν. Περι−
οχής και συνολική αμοιβή 12.000,00 €.

• Ενός (1) ΠΕ Παιδίατρου, για το πρόγραμμα «ΚΔΑΠ−
ΜΕΑ» με έργο την παροχή ιατρικής φροντίδας σε παιδιά 
με αναπηρία και συνολική αμοιβή 8.803,68 €.

• Ένας (1) ΤΕ Φυσιοθεραπευτής, για το πρόγραμμα 
Βοήθεια στο Σπίτι στην περιοχή του Κέντρου του Δήμου 
Αχαρνών με έργο την κατ’ οίκον εξυπηρέτηση ηλικι−
ωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες και συνολική 
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αμοιβή 12.000,00 €.
• Ένας (1) Τεχνικός Ασφαλείας, με έργο την παροχή 

υποδείξεων και συμβουλών σχετικά με την υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών 
ατυχημάτων, με συνολική αμοιβή 19.992,00 €.

• Ένας (1) Ιατρός Εργασίας, με έργο την παροχή υπο−
δείξεων και συμβουλών για τα μέτρα που πρέπει να 
λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των ερ−
γαζομένων και συνολική αμοιβή 14.400,00 €.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω συμβάσεων 

θα καλυφθεί μέσω του Διετούς Προγράμματος (2009−
2010) της Επιχείρησης σύμφωνα με την από 13−7−10 βε−
βαίωση πίστωσης της Επιχείρησης.

Ως τόπος εκτέλεσης των ανωτέρω έργων ορίζεται η 
έδρα της Κ.Ε.Π.Ε.Δ.Α., η οποία έχει την ευθύνη για την 
παραλαβή, παρακολούθηση και εκτέλεση των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γέρακας, 22 Ιουλίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
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