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Αριθ. 3025368/3991/0029
Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης
«ούζο Θράκης».

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου III «Γεωγραφικές εν−
δείξεις» του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό,
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89
του Συμβουλίου».
2. Το σημείο 29 του Παραρτήματος III του ιδίου ως άνω
κανονισμού, στο οποίο καταχωρίζεται υπέρ της Ελλάδος
η γεωγραφική ένδειξη «ούζο Θράκης» για την κατηγορία
των αλκοολούχων ποτών «αποσταγμένο anis».
3. Τις διατάξεις (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
4. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών
και κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 832/Β/25−6−2003), όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την αριθ. 3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β΄/
17−8−2007).
5. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου
6) της ιδίας ως άνω απόφασης.
6. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι−
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο−
μικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/3−11−2010).
7. Σχετικό αίτημα ποτοποιών, ως και τα στοιχεία του
κατατεθέντος στην Υπηρεσία φακέλου.
8. Την από 24−11−2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής και οι διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου το
ούζο να διατίθεται στην κατανάλωση με τη γεωγραφική
ένδειξη «ούζο Θράκης», η οποία έχει ήδη καταχωρισθεί
υπέρ της Ελλάδος κατά την έννοια των σχετικών δια−
τάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008. Εναλλακτικώς, μπορεί να
χρησιμοποιείται η ένδειξη «ούζο Θρακιώτικο».
2. Η ένδειξη «Θράκης» ή «Θρακιώτικο» θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής,
από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλι−
κής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού, και
η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε
επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις
τους εντός των ορίων της Θράκης, η οποίο περιλαμβάνει
τις περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου
της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας− Θράκης.
2. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση
της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης στην επισήμανση του
ούζου, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Θράκη», λέ−
ξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων που
την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκοολούχου
ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Θράκης» ή «Θρακιώτικο» υποβάλλουν στην κατά
τόπον αρμόδια Χημική Υπηρεσία (Αλεξανδρούπολης ή
Ξάνθης), όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν
το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω γε−
ωγραφικής ένδειξης. Η κατά τόπον αρμόδια Χημική
Υπηρεσία, μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί
στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν
λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Οι Χημικές Υπηρεσίες Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης
είναι κατά περίπτωση αρμόδιες για τον τακτικό έλεγχο
των ποτοποιών που κάνουν χρήση της εν λόγω γεω−
γραφικής ένδειξης και για την ανάκληση της ως άνω
εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγησης εκ μέρους
τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης
αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001, η οποία τιμω−
ρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 11 και το εδάφιο η΄ του άρθρου 12 του εν
λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Αριθ. 3025366/3989/0029
(2)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Βόλου» ή «Βο−
λιώτικο» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώ−
λησης «ούζο».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου
9) του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576Υ89
του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4
του άρθρου δ) του ν. 2969/2001.
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών
και κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 832/Β/25−6−2003), όπως αυτή τροποποιήθη−
κε με την αριθ. 3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β΄/
17−8−2007).
4. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου
6) της ιδίας ως άνω απόφασης.
5. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι−
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο−
μικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/3−11−2010).
6. Σχετικά αιτήματα ποτοποιών, ως και τα στοιχεία
των κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
7. Την από 24−11−2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για πιν έκδοση πκ σχετικής απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Βόλου» ή
«Βολιώτικο» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλη−
σης του αλκοολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπό−
θεση ότι τούτο παράγεται εντός των ορίων του Δήμου
Βόλου και των όμορων προς αυτόν Δήμων.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής,
από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυ−
λικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού,
και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου
σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκατα−
στάσεις τους εντός των ορίων της προαναφερομένης
περιοχής.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Βολιώτικο»
και «Βόλος», λέξεων με τις ρίζες αυτές, καθώς και σύν−
θετων λέξεων που τις περιέχουν, για την εμπορική επω−
νυμία αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Βόλου» ή «Βολιώτικο» υποβάλλουν στη Χημική
Υπηρεσία Βόλου, όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδει−
κνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω
γεωγραφικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία Βόλου μετά
από εξέταση των στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερο−
μένους την έγκριση χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής
ένδειξης.
2. Η Χημική Υπηρεσία Βόλου είναι αρμόδια για τον
τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση της
εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκληση
της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγη−
σης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της
παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ΄ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η΄ του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
Αριθ. 3025367/3990/0029
(3)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Νάουσας ή Να−
ούσης» ως συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλη−
σης «ούζο».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 9) του
Καν. (ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον ορισμό, την παρουσία−
ση, την επισήμανση και την προστασία των γεωγραφικών
ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση
του Καν.(ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 και
περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 5) του
ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 7) της αριθ. 3010878/
1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων ποτών»
(ΦΕΚ 832/Β΄/25−6−2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε και
ισχύει με την αριθ. 3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφα−
ση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/
Β/17−8−2007).
4. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου
6 ) της ιδίας ως άνω απόφασης.
5. Την αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι−
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κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονο−
μικών Δημήτριο Κουσελά» (ΦΕΚ 1725/Β΄/3−11−2010).
6. Σχετικό αίτημα ποτοποιών ως και τα στοιχεία των
κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
7. Την από 20−11−2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλ−
κοόλης, Αλκοολούχων Ποτών Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Νάουσας ή
Ναούσης» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης
του αλκοολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπόθεση
ότι τούτο παράγεται και εμφιαλώνεται εντός των ορίων
του Δήμου Νάουσας.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής
από του σταδίου της αρωμάτισης με απόσταξη της αι−
θυλικής αλκοόλης, έως τη τελική παρασκευή του ποτού
και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου
σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστά−
σεις τους εντός της προαναφερόμενης περιοχής.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξης «Νάουσας ή
Ναούσης», λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων
λέξεων που την περιέχουν για την εμπορική επωνυμία
αλκοολούχου ποτού.
Άρθρο 3
1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση «ούζου» με την γεωγρα−
φική ένδειξη «Νάουσας ή Ναούσης» υποβάλλουν στην
εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία Βέροιας, σχετικό αίτημα
συνοδευμένο από φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα
σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
Η Χημική Υπηρεσία Βέροιας μετά την εξέταση των
στοιχείων, χορηγεί στους ενδιαφερόμενους την έγκριση
χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η αρμόδια Χημική Υπηρεσία Βέροιας προβαίνει σε
τακτικό έλεγχο των ποτοποιείων που έχουν λάβει έγκρι−
ση για τη χρήση της παραπάνω γεωγραφικής ένδειξης
και σε περίπτωση καταστρατήγησης των άρθρων 1 και
2 της παρούσας, δύναται να προβεί και σε ανάκληση
τής ανωτέρω έγκρισης.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν.2969/2001
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο (ια) της πα−
ραγράφου 3 του άρθρου 11 και το εδάφιο (η) του άρθρου
12 αυτού.
Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΡΕ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με
δ.τ. «ΜΑΡΕ Α.Ε» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Με την αριθ. 56500/ΥΠΕ/5/00528/Ε/Ν.3299/2004/10−12−
2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΜΑΡΕ Α.Ε.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΜΑΡΕ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής
ξενοδοχειακής μονάδας 4*, συνολικής δυναμικότητας
134 δωματίων − 269 κλινών, στη θέση Γαργαδόρος, του
Δήμου Αγίου Νικολάου, του Νομού Λασιθίου, συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων
ογδόντα χιλιάδων εννιακοσίων δεκαοκτώ (2.480.918,00)
ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 37%, δηλαδή ποσό
επιχορήγησης ύψους εννιακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων
εννιακοσίων τριάντα εννέα ευρώ και εξήντα έξι λεπτών
(917.939,66 €).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέση
απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 11.5.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθ. Υ4α/οικ.156121
(5)
Τροποποίηση της αριθ. Α3γ/οικ./7829/Φ.15/1991 (ΦΕΚ 514/
Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αμοι−
βής εξέταστρων εξωτερικών ιατρείων Νοσηλευτι−
κών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
Υ4α/88426/2003 (ΦΕΚ 53/Β΄) Κ.Υ.Α. και της αριθ. Υ3α/
ΓΠ οικ. 88618/11−9−2002 κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις πα−
ρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 28 του Ν.2519/97 (ΦΕΚ 165/
Α΄).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005)
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατι−
κού προϋπολογισμού και των Ασφαλιστικών Ταμείων,
το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, θα
καλυφθεί δε από τις πιστώσεις που προβλέπονται στον
Κρατικό Προϋπολογισμό και στους Προϋπολογισμούς
των Ασφαλιστικών Ταμείων.
3. Την αριθ. 2672/2009 (ΦΕΚ 2408/Β΄) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φ. Σαχινίδη».
3α. Την με αριθμό Υ275/30.9.2010, απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γεωργίου Κουτρουμάνη (Β΄1595)».
4. Την αριθ. Α3γ/οικ./7829/Φ. 15/1991 (ΦΕΚ 514/Β΄) κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών
ιατρείων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με την αριθ. Υ4α/88426/2003 (ΦΕΚ 53/Β΄) Κ.Υ.Α.
5. Την αριθ. Υ3α/ΓΠ οικ. 88618/11−9−2002 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός αμοιβής στα Κέντρα Υγεί−
ας για τις παρεχόμενες από αυτά υπηρεσίες (Β΄1223)»,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθ. Α3γ/οικ./7829/
Φ. 15/1991 (ΦΕΚ 514/Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός αμοιβής εξέταστρων εξωτερικών ιατρεί−
ων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. Υ4α/88426/2003 (ΦΕΚ 53/Β΄) κοινή υπουργική
απόφαση, ως ακολούθως:
«1. Οι προσερχόμενοι στα εξωτερικά ιατρεία των Νο−
σηλευτικών Ιδρυμάτων ασθενείς για εξέταση καταβάλ−
λουν από 1−1−2011, 5 ευρώ ως αμοιβή εξέταστρων η οποία
προκειμένου για ασφαλισμένους βαρύνει τον οικείο
ασφαλιστικό φορέα τηρουμένων των διατάξεων των
κανονισμών τους περί παροχής ιατρικής περίθαλψης.»
2. Τροποποιούμε την παρ. 1 της αριθ. Υ3Α/ΓΠ οικ.
88618/11−9−2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός αμοιβής στα Κέντρα Υγείας για τις παρεχόμενες
από αυτά υπηρεσίες»:
«1. Οι προσερχόμενοι στα Κέντρα Υγείας για εξέταση
καταβάλλουν από 1−1−2011, 5 ευρώ ως αμοιβή εξέτα−
στρων εξαιρουμένων και όσων προσέρχονται μόνο για
περιοδική σταθερή συνταγογράφηση εξαιτίας χρόνιου
νοσήματος, η οποία προκειμένου για ασφαλισμένους
βαρύνει τον οικείο ασφαλιστικό φορέα τηρουμένων των
διατάξεων των κανονισμών τους περί παροχής ιατρικής
περίθαλψης.»
Κατά τα λοιπά οι τροποποιούμενες αποφάσεις παρα−
μένουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΝΑΠΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθ. 5353
(6)
Μετατροπή της Δημοτικής Eπιχείρησης Πολιτισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Πυλαρέων σε Δημοτική
Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Πυλαρέων».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1−6 του Ν.2503/97 «Διοί−
κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας Ρύθμιση
Θεμάτων για την Τοπ. Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 254, 255, 260, 261 και
269 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 214/Α΄/06) «Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», σε συνδυασμό με τις
αριθ. 10819/22−2−07 (εγκ. 16) και 71245/19−12−07 (εγκ. 77)
ΥΠΕΣ.
3. Την αριθ. 43886/3−8−07 απόφαση Υπ. Εσ/κών σχε−
τικά με «Καθορισμό των αναγκαίων στοιχείων της οι−
κονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή
Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. και του ελέγχου αυτής».
4. Την αριθ. 50891/10−9−07 απόφαση του Υπ. Εσ/κών
σχετικά με «Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση των
Δημοτικών και Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Ν.3463/06, ΦΕΚ
1876/07 τ.Β΄).
5. Την αριθ. 921/11−2−1997 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ιονίων Νησιών, με την οποία συστά−
θηκε η αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής και
Τουριστικής Ανάπτυξης Πυλάρου (Δ.Ε.Π.Τ.Α.Π.) (ΦΕΚ 322/
Β΄/21−4−1997), και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1968/21−
04−1999 (ΦΕΚ 596/Β΄/7−5−1999) όμοια.
6. Την αριθ. 89/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δ. Πυλαρέων με την οποία: α) εγκρίνεται η
οικονομοτεχνική μελέτη για την μετατροπή της ανω−
τέρω επιχείρησης σε κοινωφελή, και β) αποφασίζεται η
προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και
Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Πυλαρέων στις διατάξεις του
Ν.3463/06 και η μετατροπή της, σε Δημοτική Κοινωφε−
λή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Δ. Πυλαρέων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθ. 89/2010 απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Δ. Πυλαρέων, με την οποία γίνεται
προσαρμογή της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής
Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης Ελειού−Πρόννων
στις διατάξεις του Ν.3463/06 και μετατρέπεται σε Δημο−
τική Κοινωφελή Επιχείρηση, η οποία αποτελεί καθολικό
διάδοχο της προηγούμενης και αναλαμβάνει όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ως κατωτέρω:
1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Μετατρέπεται η Δημοτική Επιχείρηση
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης Δ. Πυλαρέων σε
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Πυλαρέων».
2. ΕΔΡΑ: Η έδρα της Δημοτικής Επιχείρησης είναι o
Δήμος Πυλαρέων.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της επιχείρησης ορίζεται σε
είκοσι (20) έτη και αρχίζει από τη δημοσίευσή της κατά
το νόμο πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Ιονίων Νησιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
και δύναται να παραταθεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
4. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη
δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:
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Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθη−
τοποίηση.
Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης.
Η ανάπτυξη του πολιτισμού.
Η προώθηση της νεολαίας και του αθλητισμού και
η διαχείριση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστά−
σεων.
Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολο−
γίας.
5. ΔΙΟΙΚΗΣΗ: Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές
(7) Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη του οποίου ορίζο−
νται μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Από τα μέλη αυτά:
Τρία (3) μέλη θα είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου
Πυλαρέων, ο Δήμαρχος και δύο Δημοτικοί Σύμβουλοι
εκ των οποίων, ένας (1) θα προέρχεται από τους συν−
δυασμούς της μειοψηφίας.
Ένα μέλος (1) θα είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα
του Δήμου, και
Τρία (3) μέλη θα είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου
που διαθέτουν εμπειρία ή γνώσεις σχετικές με το αντι−
κείμενο της επιχείρησης.
Όταν οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης φθάσουν τα
είκοσι άτομα, τότε θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμ−
βούλιο της Επιχείρησης ένας (1) εκπρόσωπός τους και
θα μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των δημοτών−κατοί−
κων, χωρίς αλλαγή της συστατικής πράξης.
6. ΘΗΤΕΙΑ: Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακο−
λουθεί την θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Πυλαρέων και σε κάθε περίπτωση η θητεία του λήγει
το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά την εγκατάσταση του
νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατόν να
αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με
αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
τα όρισε, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψη−
φία του συνόλου του αριθμού των μελών του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο από τα μέλη του Διοικητι−
κού Συμβουλίου ορίζει τον Πρόεδρο και τον Α/Πρόεδρο
αυτού.
Το Δ.Σ. της επιχείρησης συντάσσει υποχρεωτικά:
Α) Εσωτερικό κανονισμό υπηρεσιών,
Β) Κανονισμό Προσωπικού, και
Γ) Κανονισμό οικονομικής διαχείρισης σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 257 του Ν.3463/06.
7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Ο Δήμος Πυλαρέων διαθέτει στην επι−
χείρηση το χρηματικό ποσό των 150.000,00 Ευρώ για
να ενισχυθεί το κεφάλαιό της το οποίο θα δοθεί σε
δύο δόσεις.
Ποσό 45.000,00 Ευρώ έχει εγγραφεί στον Κ.Α.00.6736.01
του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2010 και το
ποσό των 105.000,00 Ευρώ θα εγγραφεί στον προϋπο−
λογισμό του εν λόγω Δήμου οικ. έτους 2011.
8. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Οι πόροι της Επιχείρησης
θα προέλθουν από:
1) Η χρηματοδότηση του Δήμου Πυλαρέων με βάση
το πρόγραμμα δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητι−
κό Συμβούλιο της Επιχείρησης και θα εγκριθεί από το
Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).
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2) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες
των υπηρεσιών της Επιχείρησης, το ύψος της οποίας
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του
Κ.Δ.Κ.).
3) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων Τοπικής Αυτ/
σης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.
4) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων, στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους
επιχορηγήσεις.
5) Εκμετάλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της.
6) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της.
7) Δάνεια.
8) Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
9. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η επιχεί−
ρηση σύμφωνα με το τελευταίο ισολογισμό (οικ. έτους
2009) έχει πάγιο ενεργητικό (Μηχανήματα, τεχνικές
εγκαταστάσεις, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό) ο οποίος
ανέρχεται στο ποσό των 281.318,64 Ευρώ, οι αποσβέσεις
ανέρχονται στο ποσό των 221.581,93 Ευρώ, και η αναπό−
σβεστη αξία στο ποσό των 59.736,71 Ευρώ.
10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Το προσωπικό, διατηρώντας όλα τα
εργασιακά, μισθολογικά, ασφαλιστικά του δικαιώματος,
συνεχίζει την εργασιακή του σχέση στην νέα επιχεί−
ρηση. Η ρύθμιση αυτή αφορά τα άτομα που απασχο−
λούνται με σχέσεις εργασίας αορίστου και ορισμένου
Χρόνου, με καθεστώς μερικής απασχόλησης, καθώς και
τις συμβάσεις έργου.
11. ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Η
Επιχείρηση λύεται:
Α) Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα
με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Β) Όταν λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της
επιχείρησης.
Γ) Σε περίπτωση πτώχευσης της επιχείρησης.
Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−
θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει
περιέρχονται στο Δήμο Πυλαρέων.
Η συγκρότηση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες
των οργάνων διοίκησης, η οργάνωση, η λειτουργία, η
διαχείρηση και η εποπτεία της επιχείρησης διέπονται
από τις σχετικές με τις κοινωφελείς δημοτικές επι−
χειρήσεις του Κ.Δ.Κ. και τις αντίστοιχες υπουργικές
αποφάσεις.
12. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ: Από τις διατάξεις της από−
φασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κ.Α.
00.6736.01 του προυπολογισμού οικ. έτους 2010 του Δ.
Πυλαρέων με ποσό ύψους 45.000 Ευρώ, και στο επόμενο
οικονομικό έτος θα προκληθεί δαπάνη ύψους 105.000,00
Ευρώ.
Η ισχύς της απόφασης αυτής άρχεται από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αργοστόλι, 13 Δεκεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

Αριθ. 2818
Δασική απαγορευτική διάταξη θήρας.

(7)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδάφ. β΄ και
στ΄ του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού κώδικα».
2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 532/70 «Περί συμπληρώσεως
των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως», σε
συνδυασμό με τις όμοιες του Β.Δ. 709/70 «Περί καθορι−
σμού των διατηρουμένων υπέρ του Υπουργού και των
Περ/κών Αρχών Διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουρ−
γείου Γεωργίας αρμοδιοτήτων».
3) Την αριθ. 8063/30−10−2008 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ανάθεση αρ−
μοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας και μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
“Με εντολή Γενικού Γραμματέα” αποφάσεων κ.λπ.».
4) Την αριθ. 414985/85 κοινή υπουργική απόφαση «Περί
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
5) Το γεγονός ότι, στην περιοχή του Δασαρχείου μας
επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες λόγω χιονο−
πτώσεων μεγάλης διάρκειας και εντάσεως, με αποτέ−
λεσμα να προξενείται μεγάλη καταστροφή του θηρα−
ματικού πλούτου.
6) Την ανάγκη προστασίας του Θηραματικού πλούτου
του Δασαρχείου μας σε περίπτωση χιονοπτώσεων με−
γάλης διάρκειας, αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε την θήρα παντός θηράματος (τριχωτού
και πτερωτού) σε όλη τη περιφέρεια του Δασαρχείου
Γουμένισσας, στις εκτάσεις όπου το έδαφος καλύπτεται
από χιόνι.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
δημοσίευσή της στο ΦΕΚ και θα ισχύσει μέχρι τέλους
της κυνηγετικής περιόδου 2010−2011.
Οι παραβάτες αυτής της απαγορευτικής διάταξης
θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με την παρού−
σα απόφαση και τις διατάξεις του άρθρο 287 του Ν.Δ.
86/1969, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν.Δ.
996/1971 και 177/75 και της 414985/29−11− 85 κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.
Η τήρηση αυτής της διάταξης και η εφαρμογή ανατί−
θεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Αγροφυλα−
κής, καθώς επίσης και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Γουμένισσα, 13 Δεκεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ
F
Αριθ. 23316
(8)
Υπέρβαση του ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός
έδρας υπαλλήλων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Χανίων.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν.2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
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β) Του Ν.2685/99 (και ιδίως το άρθρο 2) «Κάλυψη δαπα−
νών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικρά−
τειας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.2738/99 και τον Ν.3833/10
(ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010) (και ιδίως το άρθρο 9 παρ. 1) «Προ−
στασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».
2. Την αριθ. 12025/22−6−2010 απόφασή μας (ΦΕΚ 1190/Β΄/
6−8−2010), περί καθορισμού του ανώτατου ορίου επι−
τρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων
υπηρετούντων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
Περιφέρειας Κρήτης, όπως τροποποιήθηκε ή συμπλη−
ρώθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το αριθ. 10698/23−11−2010 έγγραφο της Δ/νσης Διοι−
κητικών Υπηρεσιών και Δικαιωμάτων Πολιτών της Ν.Α.
Χανίων, για την αύξηση των ημερών κίνησης εκτός
έδρας των αναφερομένων σ’ αυτά ενός (1) υπαλλήλου
της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Χανίων, κλάδου ΠΕ
Κτηνιατρικής, και του Δ/ντή της ως άνω Δ/νσης κατά
είκοσι (20) ημέρες, καθώς μας ενημερώνουν ότι ο ανω−
τέρω υπάλληλος έχει εξαντλήσει το ανώτατο όριο των
60 ημερών λόγω της μετάβασής του από την έδρα της
υπηρεσίας στο κτηνιατρικό κέντρο Καντάνου για κρε−
οσκοπικό έλεγχο στο Δημοτικό Σφαγείο και ότι ο εν
λόγω Δ/ντής της ανωτέρω Δ/νσης έχει εξαντλήσει το
ανώτατο όριο των 60 ημερών, λόγω του ότι πραγματο−
ποιεί ελέγχους τροφίμων και ελέγχους προγραμμάτων
στα Κτηνιατρικά Κέντρα του Νομού.
4. Την αριθ. ΔΥ23−11−2010 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονο−
μικών Υπηρεσιών της Ν.Α. Χανίων, στην οποία αναφέρε−
ται ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010 της
ΝΑ Χανίων και ειδικότερα στο Φορέα 292 (Δ/νση Κτηνια−
τρικής) στον ΚΑΕ 0711 έχουν εγγραφεί πιστώσεις ύψους
25.600,00 ευρώ για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης
των ανωτέρω υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής της
Ν.Α. Χανίων, που κρίνονται επαρκείς για την τυχόν αύ−
ξηση του ανωτάτου ορίου ημερών κίνησης εκτός έδρας,
κατά είκοσι (20) ημέρες, των συγκεκριμένων υπαλλήλων
και ότι το ποσό που θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του Ειδικού Φορέα 292 της Ν.Α. Χανίων είναι 3.850,00
ευρώ.
5. Την ανάγκη μετακίνησης εκτός έδρας των ανωτέ−
ρω, ήτοι ενός (1) υπαλλήλου και του Δ/ντη της Δ/νσης
Κτηνιατρικής της Ν.Α. Χανίων, για την εκτέλεση των
παραπάνω εργασιών, αποφασίζουμε:
Αυξάνουμε τον αριθμό των ημερών κίνησης εκτός
έδρας, πέραν αυτών που εγκρίθηκαν με την παραπάνω
απόφαση μας, ως ακολούθως:
− Μεσσαριτάκης Μιχαήλ, κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων,
Δ/ντής της Δ/νσης Κτηνιατρικής της ΝΑ Χανίων, κατά
είκοσι (20) ημέρες, και
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− Τσουρουνάκης Εμμανουήλ, κλάδου Π.Ε. Κτηνιάτρων,
υπάλληλος της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Ν.Α. Χανίων,
κατά είκοσι (20) ημέρες.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν την υπογρα−
φή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 29 Νοεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
(9)
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών υπό στοιχεία:
ΝΤΕΜΤΣΕ ΛΙΛΪΑΝΑ ον. πατρός ΠΕΤΡΙΤ, γεν. 1981 στην
Αλβανία κ.λπ.
Με την αριθ. Φ.830/46/30.11.2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται δεκτή η
από 31.12.2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής Αλβανικής Ιθαγένειας υπο στοιχεία: ΝΤΕΜ−
ΤΣΕ ΛΙΛΙΑΝΑ, ον. πατρός ΠΕΤΡΙΤ, γεν. 1981, στην Αλβανία
για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την αριθ. Φ719/548/25.10.2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται αποδε−
κτή η από 15.5.2009 αίτηση πολιτογράφησης της ομο−
γενούς αλλοδαπής Αλβανικής Ιθαγένειας υπό στοιχεία:
ΠAPTΑΛΗ ΑΝΝΑ, ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν. 1976, στην
Αλβανία, περί απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την αριθ. Φ173/546/30.11.2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται δεκτή
η από 4.2.2009 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής Αλβανικής Ιθαγένειας υπό στοιχεία: ΔΗΜΑ−
ΛΕΞΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ, ον. συζ.: ΚΥΡΙΑΚΟΣ, γεν. 1975, στην
Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Με την αριθ. Φ.935/926/30.11.2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου γίνεται δεκτή
η από 9.9.2008 αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς
αλλοδαπής Αλβανικής Ιθαγένειας υπό στοιχεία: ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΠΑ, ον. συζ.: ΓΙΑΝΝΗΣ, γεν. 1968, στην Αλβανία για
την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στην αριθ. 3578/8.11.2010 απόφαση της Γενικής Γραμ−
ματέως Περιφέρειας Ηπείρου, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1863/Β΄/29.11.2010, στην σελίδα 28843, στήλη β΄,
στίχο 9 εκ των άνω, γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το λανθασμένο: «... (επ) ΝΙΚΟΛΑΟ ...»,
στο ορθό: «... (επ) ΝΙΚΟΛΛΟ....».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
23104 23956
210 4135228
2613 613428
26510 87215

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευρυπίδου 63
ΠΑΤΡΑ - Πανεπιστημίου 254 -Κτήριο Β
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ∆ιοικητήριο

25310 22858
2413 506449
2810 300781
2251 352100

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ∆ημοκρατίας 1
ΛΑΡΙΣΑ - ∆ιοικητήριο
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφή:

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

•
•

Ετήσια έκδοση

Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση

Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

Ƚ

30 €

-

Β΄

300 €

Ƚ

30 €

Ε.Β.Ι.

Ƚ

¦

-

Γ΄

50 €

¦

¦

Α.Ε.∆.

Ƚ

¦

-

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

¦

¦

∆.∆.Σ.

200 €

¦

20 €

∆΄

110 €

30 €

¦

¦

¦

100 €

Ɨƛ¦ƛƦƛǁƸǀƙƛƢƝ

Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071011 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

•

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή
10 €

Α΄

225 €

Β΄

320 €

Γ΄

65 €

∆.∆.Σ.

225 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

∆΄

160 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Α.Π.

160 €

Α.Ε.∆.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

2.250 €

Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα
ταχυδρομικά έξοδα..

•Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η

Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα
•επιστρέφονται.

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας ταχυδρομικής συνδρομής.

•
•

Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται
πριν την έκπτωση.
Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
ƫǏǊǆƸǄǊǓƺǈƸǌƸǇƸǂƸǀǘǄƫƛƠƢǐǈǄƾ Ǌƾǂ  
Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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