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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 130181/25843 (1)
Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους 

τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί 
προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 5 του Κώδικα της Ελληνικής 

Ιθαγένειας (N. 3284/2004 − ΦΕΚ Α΄ 217), όπως αντικατα−
στάθηκε με την παρ. 1.β. του άρθρου 142 του N. 4251/ 
2014 (ΦΕΚ Α΄ 80),

β) του άρθρου 108 του N. 4251/2014 «Κώδικας Μετανά−
στευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 80),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

3. Την με αριθμό 4062/25.7.2014 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο 
Ντόλιο» (ΦΕΚ Β΄ 2110).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

Στο υπό στοιχείο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (Ν. 3284/2004) προ−
στίθεται περίπτωση αζ ως εξής:

«αζ) άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 108 του N. 4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α΄)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ 



36896 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

   Αριθμ Φ.354.11/128/181688/Ε3 (2)
Συμπλήρωση υπουργικής απόφασης αριθμ. 

Φ.354.11/70/63308/Δ1/7−6−2012.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 

N. 1304/1982 (Α΄ 144),
2. Το Π.Δ. 89/2014 (Φ.Ε.Κ. 134 τ.Α΄/10−6−2014) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Την υπ’ αριθμ. 94654/ΣΤ5/19−6−2014 (Φ.Ε.Κ. 1618 τ.Β΄/ 

19−6−2014) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμε−
ντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο».

4. Την υπ’ αριθμ. Φ.354.11/70/63308/Δ1/7−6−2012 (Φ.Ε.Κ. 
1870 τ.Β΄/13−6−2012) υπουργική απόφαση με θέμα «Ορι−
σμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων 
δικαιοδοσίας των Σχολικών Συμβούλων δημοτικής 
εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής της Περιφερεια−
κής Διεύθυνσης Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Δυ−
τικής Μακεδονίας».

5. Το με αριθμ. πρωτ. 5612/24−9−2014 έγγραφο της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. Φ.354.11/70/63308/Δ1/ 
7−6−2012 (Φ.Ε.Κ. 1870 τ.Β΄/13−6−2012) υπουργική απόφαση 
ως εξής:

Προσθέσεις Σχολικών Μονάδων (λόγω λήξης της ανα−
στολής λειτουργίας τους)

• Στην 5η περιφέρεια σχολικών συμβούλων δημοτικής 
εκπαίδευσης Κοζάνης προστίθεται το

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΛΕΙΤΟΥΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/482/25375 (3)
Απόφαση κατανομής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 

και Προστασίας του Πολίτη. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο 

του N. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οικονομίας − 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιο−
νομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως ισχύουν και 
της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του N. 4057/2012 (ΦΕΚ 
54/Α΄/2012).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του N. 2800/2000 (ΦΕΚ 
41/Α΄/29−2−2000), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση 
του από την παρ. 1 του αρ. 25 του N. 4058/2012 (ΦΕΚ 
63/Α΄/22−3−2012).

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1−3−2011 (ΦΕΚ 323/
Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του N. 3812/2009.

5. Το υπ ’αριθμ. 59541 Φ.300.2/14−10−2014 έγγραφο Αρ−
χηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος,

6. Το υπ’ αριθμ. 6000/2/5233−κα/8−10−2014 έγγραφο του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας,

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο−
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή για διορισμό διακριθέντων πολιτών για 
εξαίρετη πράξη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
31 του N. 2800/2000, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 25 του N. 4058/2012, στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ως εξής:

Ι. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
• ΚΟΤΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Σωτηρίου.
• ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου.
ΙΙ. ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
• ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Θεοδώρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/483/23028 (4)

Κατανομή προσωπικού έτους 2014 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του N. 3833/10 «Προστασία της εθνικής οι−
κονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενά−
του του N. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Την υπ’ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ. 4573/01−3−2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1−3−2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή−
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

3. Το υπ’ αριθμ. 5200/17−9−2014 και 5947/10−10−2014 έγ−
γραφο του Επιμελητηρίου Λέσβου,

4. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη−
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του N. 3812/2009,

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή προσωπικού έτους 2014, ως εξής:
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ στην υπηρεσία από καθεστώς προσυ−

νταξιοδοτικής διαθεσιμότητας σε εφαρμογή της υπ’ 
αριθμ. 3354/2013 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ:

• ΒΡΑΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ του Κλεάρχου σε θέση κλάδου ΔΕ 
Διοικητικού Λογιστικού στο Επιμελητήριο Λέσβου.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. οικ. 85118 (5)
Σύσταση − συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 26 

του N. 1892/1990 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αι−
γαίου, ανά Περιφέρεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 6 του άρθρου 18 του N. 4071/2012, για την 
άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών στη νήσο Θήρα 
και στις παραμεθόριες περιοχές των Νομών Δωδε−
κανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 280 παρ. 46 IVβ και 283 παρ. 19 του 

N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο−
διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης− Πρό−
γραμμα Καλλικράτης».

β. Του Π.Δ. 143/2010 άρθρο 8 παρ. 3 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

γ. Των άρθρων 24−25 και 26 παρ.  1, περ. β του 
N. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), περί απαγόρευσης δικαιο−
πραξιών στις παραμεθόριες περιοχές, όπως ισχύουν.

δ. Του άρθρου 5 του N. 3469/06 (ΦΕΚ 131/Α΄) «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9129/27−9−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Αιγαίου περί σύστασης−συ−
γκρότησης της Επιτροπής του άρθρου 26 N. 1892/1990 
για την άρση απαγόρευσης δικαιοπραξιών των Περι−
φερειακών Ενοτήτων Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, 
Λέσβου −Λήμνου, Ρόδου, Σάμου − Ικαρίας και Χίου που 
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 2203/τ.B΄/3−10−2011.

3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 23561/3279/29.05.2012 έγγρα−
φο μας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, αναφορικά με 
τη λειτουργία της εν λόγω Επιτροπής σε παραμεθόριες 
περιοχές.

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 22082/24.07.2012 απαντητικό 
έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

Σε εφαρμογή της διάταξης της παρ.  6 του άρ−
θρου 18 του N. 4071/2012, στην οποία αναφέρεται 
ότι: «Η επιτροπή του άρθρου της παρ. 2 του άρθρου 
25 του N. 1892/1990 όπως ισχύει μετά την τροποποί−
ηση του από το άρθρο 114 παρ. 3 του N. 3978/2011 
συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στα διοικητικά όρια κάθε 
Περιφέρειας», συγκροτούμε δύο επιτροπές, αρμόδι−
ες για την άρση της απαγόρευσης δικαιοπραξιών 
σε ακίνητα κείμενα σε παραμεθόριες περιοχές που 
προβλέπει ο N. 1892/1990, όπως ισχύει, στις Περιφε−
ρειακές ενότητες Θήρας, Καλύμνου, Καρπάθου, Κω, 
Ρόδου, Λέσβου, Λήμνου, Σάμου, Χίου και Ικαρίας, της 
χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αιγαίου, ως εξής:

Α). Επιτροπή εντός των ορίων της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, για το νομό Δωδεκανήσου και τη νήσο Θήρα, 
με έδρα τη Ρόδο, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αιγαίου, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας της Επιτροπής και αναπληρωτής του 
ορίζονται υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

Β). Επιτροπή εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορεί−
ου Αιγαίου, για τους Νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου, 
με έδρα τη Μυτιλήνη, αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης Αιγαίου, ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του.

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας 
με τον αναπληρωτή του.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη με τον αναπληρωτή του.

4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας της Επιτροπής και αναπληρωτής του 
ορίζονται υπάλληλοι της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου.

Έργο των ανωτέρω Επιτροπών είναι η γνωμοδότηση 
για την άρση της απαγόρευσης κάθε δικαιοπραξίας 
εν ζωή, με την οποία συνίσταται υπέρ φυσικών ή 
νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εκτός των 
κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών οποιο−
δήποτε εμπράγματο ή ενοχικό δικαίωμα, που αφορά 
ακίνητα, κείμενα στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς 
και η μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή η 
μεταβολή του προσώπου εταίρων εταιρειών οποιασ−
δήποτε μορφής που έχουν στην κυριότητα τους ακί−
νητα στις περιοχές αυτές της χωρικής αρμοδιότητας 
της Α.Δ. Αιγαίου.

Η θητεία των εν λόγω επιτροπών είναι πενταετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 7 Νοεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
F

   Αριθμ. 8970/223237 (6)
Ανάθεση καθηκόντων Ληξιάρχου, στην Ληξιαρχική 

Περιφέρεια Εχιναίων του Δήμου Στυλίδας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α) των άρθρων 1, 6, 58 και 280 του N. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
Α΄/87/2010),
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Β) του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του N. 344/1976 
«Περί ληξιαρχικών πράξεων» (ΦΕΚ Α΄ 143), όπως ισχύουν 
μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 (παρ. 15 
και 16) του N. 2307/1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών της διατάξεις για 
τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
113/Α΄/1995).

2. Την αριθ. Φ. 127080/57460/21−12−2010 (ΦΕΚ 1984/
Β΄/2010) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί υποδι−
αίρεσης ληξιαρχικής περιφέρειας, Δήμων που συνιστώ−
νται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον N. 3852/2010.

3. Την εγκύκλιο 65 (Α.Π.Φ. 127080/57510/31−12−2010) του 
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.

4. Το άρθρο 1 παρ. 4 της αριθ. οικ.2990/18604/25−2−2011 
απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (Α.Δ.Θ.Σ.Ε), περί 
μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής στον Προϊστάμε−
νο της Γενικής Διευθύνσεως Εσωτερικής Λειτουργίας 
και τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων 
της ανωτέρω Γενικής Διεύθυνσης (ΦΕΚ 385/Β΄/11−3−2011).

5. Την αριθ. 200/2014 (αριθμ. πρωτ.14.232/14−10−2014) 
πρόταση του Δημάρχου Στυλίδας.

6. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων Ληξιάρχου στην 

ληξιαρχική Περιφέρεια Εχιναίων του Δήμου Στυλίδας, 
ταυτισμένη με την εδαφική περιφέρεια, στην υπάλληλο 
του Δήμου Στυλίδας, Καραγεώργου Παναγιώτα του Δη−
μητρίου, κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού με Βαθμό Ε΄.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 10 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ

F
Αριθμ. 96000 (7)
    Τροποποίηση της συστατικής πράξης του νομικού προ−

σώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» του Δήμου Δέλτα 
Ν. Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 107, 108, 109, 112, 225, 227, 238 και 280 

του Ν 3582/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλ−
λικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010),

β) των άρθρων 252, 253, 254, 255 και 262 του 
Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 
114/Α΄/2006),

γ) των άρθρων 8 και 24 του Π.Δ. 142/2010 «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» 
(ΦΕΚ 235/Α΄/2010),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 αναφορικά με 

τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές 
διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Τις υπ’ αριθμ. 16/22−02−2007 «Νέο Θεσμικό πλαίσιο 
των Επιχειρήσεων των ΟΤΑ» και 77/19−12−2007 «Διευ−
κρινίσεις ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρ−
μογή του νέου θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και 
κοινοτικές επιχειρήσεις», εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

3. Την αριθμ. 67/21−03−2011 (ΦΕΚ 1302/Β΄/16−06−2011) 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Δέλτα 
σχετικά με τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχει−
ρήσεων του Δήμου Δέλτα σε μία (1) νέα Κοινωφελή 
Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.).

4. Την αριθ. 22134/9−5−2011 επικύρωση της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας− Θράκης επί της αριθ. 
67/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του δήμου 
Δέλτα, που αφορά τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επι−
χειρήσεων των πρώην Δήμων που συνέστησαν το Δήμο 
Δέλτα, σε μια ενιαία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση.

5. Την αριθ. 273/2014 απόφαση του δημοτικού συμβου−
λίου του δήμου Δέλτα, που αφορά στην τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.).

6. Την αριθ. 34569/29−10−2014 βεβαίωση πίστωσης του 
Δήμου Δέλτα, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του νομικού προ−
σώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙ−
ΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.), η οποία λήφθηκε με την αριθ. 67/21−03−
2011 (ΦΕΚ 1302/Β΄/16−06−2011) απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου του δήμου Δέλτα σχετικά με τη συγχώνευ−
ση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Δέλτα 
σε μία (1) νέα Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΔΕΛΤΑ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.), στο σκέλος που αναφέρεται 
στους σκοπούς της επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗ−
ΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.) και συγκεκριμένα στο τέλος του Τμήμα−
τος που αναφέρεται στο ΣΚΟΠΟ «Α΄ Τομέας Απασχό−
λησης», μετά το τελευταίο αντικείμενο της επιχείρησης:

«Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού 
της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών 
δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, 
με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για 
την εξεύρεση απασχόλησης,καθώς και στην προώθηση 
ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας.»,

Προστίθενται τα εξής τρία αντικείμενα (σκοποί):
− Η λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού
− Η λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών ΚΔΑΠ/ΚΑ ΑΠ ΜΕΑ
− Η Ενίσχυση Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 67/21−03−2011 (ΦΕΚ 1302/

Β΄/16−06−2011) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
του δήμου Δέλτα σχετικά με τη συγχώνευση των Κοι−
νωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Δέλτα σε μία (1) 
νέα Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΗΜΟ−
ΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» 
(ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ.).

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου 
Δέλτα οικονομικού έτους 2014 και των επόμενων ετών.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 7 Νοεμβρίου 2014

Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ 

F
Αριθμ. ΔΑΔ. 16 (8)

   Απαγόρευση θήρας σε περίπτωση χιονόπτωσης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδάφιο στ΄ και 

παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 «περί δασικού κώδικα».
2. Τις διατάξεις της 414985/29−11−85 (ΦΕΚ 757/Β΄/ 

18.2.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/ 
31.12.96) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικο−
νομίας και Γεωργίας.

3. Την αρ. 137813/434/23−1−1981 διαταγή του Υπουργείου 
Γεωργίας «Περί απαγόρευσης κυνηγιού σε περίπτωση 
χιονοπτώσεως μεγάλης διάρκειας και εντάσεως».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.  4 της Κ.Υ.Α. 
87578/703/2007. (ΦΕΚ 581/Β΄/23−4−2007).

5. Την αριθ. 112022/2168/5−8−2014 απόφαση του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής «ρυθμίσεις θήρας και χρόνος άσκησης θήρας 
για την κυνηγετική περίοδο 2014−2015» (ΦΕΚ 2154/Β΄/ 
6.8.2014).

6. Την αριθ. 53844/10−7−2013 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θρά−
κης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων....» (ΦΕΚ 2017/Β΄/ 
16−8−2013).

7. Την ανάγκη προστασίας όλων των ειδών της άγριας 
πανίδας των οποίων η αμυντική ικανότητα είναι σημα−
ντικά μειωμένη κατά την περίοδο χιονοπτώσεων μεγά−
λης διάρκειας και έκτασης.

8. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκα−
λεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε την άσκηση του κυνηγιού όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας (τριχωτών και πτερωτών) 
στην περιοχή ευθύνης και δικαιοδοσίας του Δασαρχείου 
Σερρών, σε περίπτωση χιονόπτωσης μεγάλης διάρκειας 
και έντασης, όταν και όπου το έδαφος είναι πλήρως 
καλυμμένο με χιόνι.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της και μέχρι 
το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2014−2015, ήτοι στις 
28−2−2015.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 και της αριθ. 414985/85 
Κ.Υ.Α όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθεται 
στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας, Μέλη Κυνη−
γετικών Οργανώσεων, όλο το Δασικό Προσωπικό του 
Δασαρχείου Σερρών και σε κάθε φιλόνομο και φιλο−
πρόοδο Πολίτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 5 Νοεμβρίου 2014

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Δασάρχης Σερρών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΒΒΟΣ 

F
   Αριθμ. οικ. 216366 (9)
Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

της Περιφέρειας Αττικής σύμφωνα με την περίπτω−
ση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του N. 3299/2004, 
την περίπτωση (δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
N. 3908/2011 και την περίπτωση (β) της παρ. 4 του 
άρθρου 241 του N. 4072/2012 καθώς και καθορισμός 
της διαδικασίας λειτουργίας της 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών 

Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη και Περιφε−
ρειακή Σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/Α΄/23−12−2004) και ειδικότερα 
την περίπτωση (γ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, 
όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του N. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχει−
ρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Φ.Ε.Κ. 8/
Α΄/01−02−2011) και ειδικότερα την παράγραφο 2 του άρ−
θρου 16 αυτού.

3. Τις διατάξεις του N. 4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρη−
ματικού Περιβάλλοντος. − Νέα Εταιρική Μορφή − Σήμα−
τα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση Θεμάτων Ναυτιλίας, 
Λιμένων και Αλιείας και Άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 86/Α΄/ 
11.04.2012) και ειδικότερα την περίπτωση (β) της παρ. 4 
του άρθρου 241 αυτού.

4. Τις διατάξεις του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07−06−2010) και 
ειδικότερα τα άρθρα 186 (Αρμοδιότητα Τομέας Α΄ υπ’ 
αριθμ. 20) και 280 (Ι και III) όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α΄/27−12−2010) όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/20−10−2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί «Έγκριση τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέ−
ρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494/Β΄/04−11−2011), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συστήνεται στην έδρα της Περιφέρειας Αττικής σύμ−
φωνα με τη διάταξη της περίπτωσης (γ) της παρ. 15 του 
άρθρου 7 του N. 3299/2004, την διάταξη της περίπτωσης 
(δ) της παρ. 2 του άρθρου 16 του N. 3908/2011 και την 
διάταξη της περίπτωσης (β) της παρ. 4 του άρθρου 241 
του N. 4072/2012 Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, 
μέλη της οποίας είναι:

Η Περιφερειάρχης της Περιφέρειας Αττικής.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πειραιά και ταυτόχρονα 

αναπληρωτής της Προέδρου.
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προ−

γραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής.
Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−

πτυξης και Τροφίμων.
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Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.
Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιο−

μηχανιών.
Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της 

Ελλάδος.
Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

της Ελλάδος.
2. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής προ−

εδρεύει η Περιφερειάρχης Περιφέρειας Αττικής ή ο 
νόμιμος Αναπληρωτής της που ορίζεται ο Αντιπεριφε−
ρειάρχης Π.Ε. Πειραιά.

3. Για κάθε μέλος και τον Γραμματέα της Περιφερει−
ακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και 
αναπληρωτής του.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής

Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εί−
ναι η γνωμοδότηση επί αιτήσεων υπαγωγής στις διατά−
ξεις του N. 3299/2004 επενδύσεων ή/και προγραμμάτων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού που σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του ιδίου νόμου, υποβάλλονται στην Πε−
ριφέρεια Αττικής. Επίσης η γνωμοδότηση επί θεμάτων 
ανακλήσεων και επιστροφής ενισχύσεων, θεμάτων συμ−
μόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις για επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις 
του N. 3299/2004 και των νόμων 2601/1998 και 1892/1990. 
Η Περιφερειάρχης Αττικής μπορεί να παραπέμπει στην 
Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, θέματα τροπο−
ποιήσεων, ολοκληρώσεων και έναρξης παραγωγικής 
λειτουργίας επενδύσεων όταν το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων

1. Αρμόδιο για την εισήγηση των θεμάτων που καθο−
ρίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης είναι το 
Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Διεύθυν−
σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας 
Αττικής.

2. Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού συντάσσει 
για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις.

3. Εισηγητές της Επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι 
του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού που χειρί−
ζονται το εκάστοτε εξεταζόμενο θέμα.

4. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της 
Περιφέρειας Αττικής. Ο Γραμματέας είναι αρμόδιος για 
την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για 
κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την 
ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός λειτουργίας της Περιφερειακής

Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής γίνονται στην έδρα της Περιφέρειας Αττι−
κής μετά από έγγραφη πρόσκληση των μελών της από 
την Πρόεδρο, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός του 
ωραρίου των Δημοσίων Υπηρεσιών.

2. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται 
η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη 
της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων 
και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

3. Από τα θέματα που είναι έτοιμα να εισαχθούν στην 
Επιτροπή για συζήτηση καταρτίζεται η Ημερήσια Διάτα−
ξη, η οποία κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμ−
ματείας πριν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής, μαζί με 
τα αντίστοιχα εισηγητικά σημειώματα της Υπηρεσίας.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των 
συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτι−
κά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα 
της Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινο−
ποίηση των Πρακτικών για τις περαιτέρω ενέργειες και 
την έκδοση των σχετικών αποφάσεων.

Μία σειρά επικυρωμένων πρακτικών καθώς και τα σχέ−
δια των εισηγητικών σημειωμάτων τηρείται στο αρχείο 
της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν 
είναι παρόντες η Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής της και τα 
μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου 
μέλη της Επιτροπής και γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία.

6. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δυνατόν 
να καλούνται εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, 
Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων εφόσον 
αυτό κρίνεται σκόπιμο για την υποβοήθηση του έργου 
της Επιτροπής.

Άρθρο 5

Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με την περί−
πτωση (στ) της παρ. 15 του άρθρου 7 του N. 3299/2004 
γίνεται με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, μη 
δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με 
την απόφαση αυτή ορίζεται επίσης ο γραμματέας της 
επιτροπής.

Άρθρο 6
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της

Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής

1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν ως μέλη στην πα−
ραπάνω γνωμοδοτική επιτροπή σύμβουλοι ή φυσικά 
πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή Μετοχικό 
Κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν κα−
ταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδύσεων ή 
έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά 
την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί στους 
N. 1892/1990, N. 2601/1998, N. 3299/2004 και N. 3908/2011 
ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στις διατάξεις 
των εν λόγω νόμων, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές 
εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα 
άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη και τους εισηγητές της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 6 και επόμενα περί υποβολής δήλωσης 
περιουσιακής κατάστασης του N. 2429/1996, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του N. 3213/2003.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται πρόσθετη επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού ύψους χιλίων ευρώ (1.000,00 €) ανά συνεδρίαση 
και βαρύνει το Έργο 1992ΣΕ02400000/ΠΔΕ.
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Άρθρο 8

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έκδοση της κατά το άρθρο 5 της πιο 
πάνω απόφασης συγκρότησης της Περιφερειακής 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας απόφασης, 
παύουν να ισχύουν οι προηγούμενες κανονιστικές 
αποφάσεις περί σύστασης και συγκρότησης της Περι−
φερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014

Η Περιφερειάρχης
ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ 
F

   Aριθμ. 11/53/29−10−2014 (10)
Έγκριση θέσπισης πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

καθαριότητας για τη χρονική περίοδο Νοέμβρη − 
Δεκέμβρη.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΠΕΙΡΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010 

τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ηπείρου (Π.Δ. 
140/2010 ΦΕΚ 233/27−12−2010 τ.Α΄)

3. Τον αριθμ. 16853/6−4−2011 πρότυπο κανονισμό λει−
τουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που εξέδωσε 
ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 661/20−4−2011 – τ.Β΄).

4. Την υπ’ αριθ. 2/5091/0026/25−5−2012 (ΦΕΚ 1741/25−
5−2012, τ.Β΄) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών 
«Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων 
και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».

5. Την με αριθμ. πρωτ. 112958/9688/23−10−2014 εισή−
γηση της Δ/νσης Οικονομικού, όπως κατατέθηκε στο 
Συμβούλιο (Α.Π./Π.Σ. 113011/4192/23−10−2014) (συνημμένα 
με α/α: 71 στο φάκελο 2/2014 συνημμένων εισηγήσεων 
κ.λπ. στα θέματα του Π.Σ).

6. Την τοποθέτηση του Περιφερειάρχη.
7. Τις τοποθετήσεις των παρατάξεων και ότι διατυ−

πώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, (αναλυτικά 
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης), 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

Εγκρίνει τη θέσπιση παγίου κατ’ αποκοπή χορηγή−
ματος καθαριότητας για το οικονομικό έτος 2014 και 
συγκεκριμένα για τη χρονική περίοδο Νοέμβρη − Δε−
κέμβρη, συνολικού χρηματικού ποσού 12.560,00 €, πλέον 
Φ.Π.Α., η οποία θα βαρύνει τον Φορέα 072 ΚΑΕ 1232 του 
προϋπολογισμού της ΠΕ Ιωαννίνων, οικονομικού έτους 
2014, για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών 
των Διευθύνσεων και Τμημάτων που υπάγονται στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων καθώς και των Διευ−
θύνσεων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με την κατάσταση των Υπηρεσιών που ακολουθεί:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Π.Η. 450,00 900,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Η 400,00 800,00

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ Π.Η 350,00 700,00
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Η 360,00 720,00

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Η 400,00 800,00
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Η. 400,00 800,00
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ Π.Η. 250,00 500,00

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 500,00 1.000,00
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Π.Η 430,00 860,00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Π.Η 300,00 600,00
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 300,00 600,00

Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 550,00 1100,00
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 400,00 800,00

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Η 400,00 800,00
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 300,00 600,00

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 250,00 500,00
Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 240,00 480,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.280,00 12.560,00
Δικαιούχοι του χορηγήματος καθαριότητας είναι οι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων Διευθύνσεων, η δε εκκα−

θάριση και πληρωμή του θα γίνεται με την ίδια διαδικασία εκκαθάρισης και πληρωμής των λοιπών δαπανών της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 10 Νοεμβρίου 2014

  Ο Πρόεδρος του Π.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΓΑΝΑΣ
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(11)
    Στο ΦΕΚ 2878 Β΄/27−10−2014, στο οποίο δημοσιεύθηκε 

η κοινή υπουργική απόφαση με αριθ. 146896/17.10.2014 
«Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιο−
ποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των 
αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες 
συναφείς διατάξεις», διορθώνονται τα εξής:

α) Στο άρθρο 6, παράγραφος 4, περίπτωση (β), μετά 
τη φράση «σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 43504/2005 Κ.Υ.Α. 
(Β΄ 1784)», προστίθεται η φράση: «και την υπ’ αριθ. 
150559/2011 Κ.Υ.Α. (Β΄ 1440), όπως ισχύει».

β) Στο άρθρο 7, στην παράγραφο 1.1., η φράση «πριν την 
έκδοση», διορθώνεται με τη φράση «κατά την έκδοση».

γ) Στο άρθρο 13, παράγραφος 1, περίπτωση (ε), η 
ημερομηνία «30−1−2015» διορθώνεται με την ημερομη−
νία «30−4−2015».

δ) Στο Παράρτημα Ι, στην περίπτωση 3, στο σημείο 
3.5, η φράση μέσα στην παρένθεση «(όπως υποβιβασμός 
στάθμης)», διαγράφεται.

ε) Στο Παράρτημα VI, στην παράγραφο Β΄ «Χρήση 
Υδατικών Πόρων», στην υποπαράγραφο «ΓΕΝΙΚΑ», στο 
τελευταίο εδάφιο, η λέξη «Τα αποτελέσματα» αντικα−
θίσταται από τη λέξη «Τη διενέργεια» και αφαιρείται η 
φράση «όπου αυτές απαιτούνται».

  (Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής)  
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