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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Επιβολή προστίμου για παράβαση του αρ. 147 παρ. 7 
του Ν. 2960/01 από τον ΠΑΝΙΤΣΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

  Με την αριθμ. 245/2009 καταλογιστική πράξη του Τε−
λωνείου Ελευσίνας επεβλήθη πρόστιμο ποσού 2.000,00 
Ευρώ πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ 2,4% στον ΠΑΝΙΤΣΙ−
ΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για διαπιστωθείσα από 

την Υπηρεσία μας παράβαση του αρ. 147 παρ. 7 του 
Ν. 2960/01 περί προϊόντων παραποίησης.

  Ο Υποδιευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΑΣΟΣ

F
    Αριθμ. 22542/ΕΥΣ 3567 (2)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 4982 / ΕΥΣ 604/ 30.01.2009 

(Φ.Ε.Κ. 156/Β΄/03−02−2009) υπουργικής απόφασης σχε−
τικά με τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης 
του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕ−
ΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» σύμφωνα με το άρθρο 12 
του Ν. 3614/2007, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύ−
ει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (Φ.Ε.Κ. 267/Α/3.12.2007), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 12 αυτού,

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 1260/1999, 
όπως ισχύει,

3. Την υπ’ αριθμ. E (2008) 6479/03.11.2008 απόφαση 
έγκρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», 

4. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας – στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» 
(Φ.Ε.Κ. 3/Α/14.1.2002),

5. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/22.4.2005),

6. Το π.δ. 185/2009 (Φ.Ε.Κ. 213/Α) για την Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία 
Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησι−
ωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» κ.λπ.,
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7. Το π.δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄) περί καθορισμού και 
ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως 
τροποποιήθηκε με τα π.δ. 24/2010 (Φ.Ε.Κ. 56/Α΄) και 
28/2010 (Φ.Ε.Κ. 64/Α΄).

8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/ 
7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234/Β),

9. Την υπ’ αριθμ. 6809/ΔΙΟΕ 232 (Φ.Ε.Κ. 141/Β΄/12−2−2010) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Σταύρου Αρναου−
τάκη, 

10. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (Φ.Ε.Κ. 1352/Β΄/ 
17.10.2001) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 154937/ΕΥΣ 1274/21.3.2002 
(Φ.Ε.Κ. 411/Β΄/5.4.2002), 34514/ΕΥΣ 3034/20.5.2003 (Φ.Ε.Κ. 
667/Β΄/29.5.2003), 37085/ΔΙΟΕ 890/20.9.2004 (Φ.Ε.Κ. 1450/
Β΄/22.9.2004) 47531/ΔΙΟΕ 1251/2.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 1819/Β΄/ 
8.12.2004) και 48430/ΕΥΣ 11521/22.12.2005 (Φ.Ε.Κ. 1880/
Β΄/30.12.2005), 49856 / ΕΥΣ 9049/5.12.2006 (Φ.Ε.Κ. 1777/
Β΄/6.12.2006) και 3850/ΕΥΣ 523/29.1.2008 (Φ.Ε.Κ. 333/Β/ 
29.2.2008) κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, για 
τη Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρ−
μογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 4982 / ΕΥΣ 604/ 
30.01.2009 (Φ.Ε.Κ. 156/Β΄/03−02−2009) υπουργικής απόφα−
σης σχετικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Παρακο−
λούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό 
Αποθεματικό Απροβλέπτων» σύμφωνα με το άρθρο 
12 του Ν. 3614, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως 
εξής: 

Άρθρο 1
Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης του Επι−

χειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ», η οποία έχει ως αποστολή την παρα−
κολούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Ι. Η σύνθεση της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι 
η ακόλουθη:

Α. Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης με δικαίωμα 
ψήφου: 

1. Ο Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και Ανάπτυξης 
του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας ως Πρόεδρος.

2.I. Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και 
άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

2.ΙΙ. Ο Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης.

2.ΙΙΙ., Ο Ειδικός Γραμματέας Ενιαίου Διοικητικού Το−
μέα Διαχείρισης Προγραμμάτων Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων.

3. Εκπρόσωποι των Αρχών Διαχείρισης, Συντονισμού 
και Πιστοποίησης

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχε−
διασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής 
Υποστήριξης.

− Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρω−
μένου Πληροφοριακού Συστήματος.

− Ο Προϊστάμενος της Αρχής Πιστοποίησης.
4. Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών 

συντονισμού και της ΜΟΔ ΑΕ:
− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και 

Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
Περιβαλλοντικών δράσεων του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

− Εκπρόσωπος της Επιτροπής για τον Συντονισμό του 
Προγραμματισμού και της Εφαρμογής των συγχρηματο−
δοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων του άρθρου 
10 του Ν. 3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την 
Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη Διαχείριση 
Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας του Διαχείρισης 
του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση»

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
ΕΠ «Πολιτισμός» του Γ΄ ΚΠΣ.

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη».

− Εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής 
Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.

− Εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων.

− Εκπρόσωπος του Οργανισμού Απασχόλησης Εργα−
τικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)

− Εκπρόσωπος της ΜΟΔ ΑΕ
5. Εκπρόσωποι των οικονομικών και κοινωνικών εταί−

ρων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων :
− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας ατόμων 

με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ)
− Εκπρόσωπος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 

Ελλάδος (ΓΣΕΕ)
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− Εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελ−
ματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ).

− Εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 
Εμπορίου (ΕΣΕΕ).

− Εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
(ΚΕΕ).

− Εκπρόσωπος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι−
τροπής (ΟΚΕ)

− Εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εθελοντικών μη Κυ−
βερνητικών Οργανώσεων

6. Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
− Εκπρόσωπος της ΕΝΑΕ
− Εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ
Β. Στην Επιτροπή Παρακολούθησης συμμετέχουν χω−

ρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:
(α) Εκπρόσωπος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγ−

χου.
(β) Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συ−

γκεκριμένα: 
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής 

Πολιτικής
• Εκπρόσωπος της Γενικής Δ/νσης Απασχόλησης
• Εκπρόσωποι άλλων Γενικών Διευθύνσεων 
(γ) Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ−

σεων 
ΙΙ. Στην περίπτωση που μέλος της Επιτροπής Παρακο−

λούθησης είναι εκπρόσωπος φορέα, που προβλέπεται 
στην παρούσα απόφαση, αυτός ορίζεται εγγράφως και 
το όνομά του γνωστοποιείται στην Ειδική Υπηρεσία 
Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προ−
γραμμάτων του ΥΠΟΙΑΝ. Η ίδια διαδικασία ακολουθεί−
ται κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή εκπροσώπου. Σε 
περίπτωση αναπλήρωσης λόγω απουσίας ή κωλύματος 
το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποιείται με την πα−
ραπάνω διαδικασία.

Τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης αναπληρώ−
νονται από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μόνο σε περί−
πτωση απουσίας ή κωλύματός τους. Στην περίπτωση 
αναπλήρωσης το όνομα του αναπληρωτή γνωστοποι−
είται εγγράφως στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, που 
έχει την ευθύνη οργάνωσης της συνεδρίασης της Επι−
τροπής Παρακολούθησης.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούν να συμμε−
τέχουν και άλλοι εκπρόσωποι υπουργείων, οργανισμών 
και περιφερειών χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης 
μπορούν να προσκληθούν μη μόνιμα μέλη π.χ. ειδικοί 
επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες σε οικονομικά, τεχνικά, 
κοινωνικά, επιστημονικά και λοιπά θέματα ανάλογα με 
την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. 

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Α. Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή, 

σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3614/2007 την παρακο−
λούθηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙ−
ΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ». Ειδικότερα:

1. Εξετάζει και εγκρίνει τα κριτήρια επιλογής των 
προς χρηματοδότηση πράξεων εντός έξι μηνών από την 
έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και εγκρίνει 

τις τυχόν αναθεωρήσεις των κριτηρίων αυτών σύμφω−
να με τις ανάγκες του προγραμματισμού. Ως ομάδες 
κριτηρίων επιλογής δύναται να χρησιμοποιεί ιδίως τη 
σκοπιμότητα της πράξης, τη συμβατότητα της πράξης 
με τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές, τη συμβολή της 
πράξης στους στόχους του επιχειρησιακού προγράμ−
ματος, τη φύση και το είδος της πράξης στο πλαίσιο 
της διενεργούμενης πρόσκλησης, την πληρότητα της 
πράξης και την ωριμότητα της πράξης.

2. Εξετάζει σε περιοδική βάση την πρόοδο που σημει−
ώνεται στην επίτευξη των ειδικών στόχων του επιχει−
ρησιακού προγράμματος.

3. Εξετάζει τα αποτελέσματα της υλοποίησης, ιδίως 
δε την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται για κάθε 
άξονα προτεραιότητας και παρέχει κατευθύνσεις στην 
οικεία διαχειριστική αρχή για την επίτευξή τους. 

4. Εξετάζει τις αξιολογήσεις που διενεργούνται κατά 
τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου κατά τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 48 του Κανονισμού 1083/2006.

5. Εξετάζει και εγκρίνει τις ετήσιες και την τελική 
έκθεση υλοποίησης πριν αυτές αποσταλούν στην Επι−
τροπή.

6. Ενημερώνεται σχετικά με την ετήσια έκθεση ελέγ−
χου ή με το τμήμα της έκθεσης που αφορά το οικείο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, καθώς και για τυχόν σχετι−
κά σχόλια τα οποία μπορεί να διατυπώσει η Επιτροπή 
μετά την εξέταση της εν λόγω έκθεσης ή του σχετικού 
τμήματός της.

7. Προτείνει στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της 
Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων οποι−
αδήποτε αναθεώρηση ή εξέταση του επιχειρησιακού 
προγράμματος η οποία ενδεχομένως μπορεί να συμ−
βάλει στην επίτευξη των στόχων του ή στη βελτίωση 
της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένης της χρημα−
τοοικονομικής διαχείρισής του. 

8. Εξετάζει και εγκρίνει οποιαδήποτε πρόταση για 
την τροποποίηση του περιεχομένου της απόφασης της 
Επιτροπής σχετικά με τη συνεισφορά του Ταμείου με 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

9. Προτείνει στην Ετήσια Διάσκεψη των προέδρων 
των Επιτροπών Παρακολούθησης τροποποιήσεις που 
επιφέρουν αλλαγή στη συνολική και την ετήσια συμμε−
τοχή των Ταμείων.

10. Ενημερώνεται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονι−
σμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμ−
μάτων Διαχείρισης του Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» σχετικά με τα ακόλουθα στοιχεία του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος:

(α) το επικοινωνιακό σχέδιο και την πρόοδο στην 
εφαρμογή του,

(β) τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που 
υλοποιούνται, και 

(γ) τα μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται.
Β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕ−
ΠΤΩΝ» για την άσκηση των καθηκόντων της:

1. Έχει δικαίωμα πληροφόρησης για όλες τις παρεμ−
βάσεις του ΕΠ. Ειδικότερα, κατόπιν αιτήματός της, έχει 
δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα έγγραφα που αφορούν 
στην επιλογή καθώς και την υλοποίηση των πράξεων, 
τηρουμένων των εθνικών διατάξεων που αφορούν σε 
θέματα εμπιστευτικότητας.
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2. Ενημερώνεται σχετικά με την εξειδίκευση των αξό−
νων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και τις διενερ−
γούμενες προσκλήσεις.

Άρθρο 3
Λειτουργία της Επιτροπής 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης θεσπίζει τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας της με τη σύμφωνη γνώμη της 
Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΥΠΟΙΑΝ, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, ώστε 
να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των καθηκόντων της 
επιτροπής που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1083/2006. Στην πρώτη συνεδρίασή της η Επιτροπή 
εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδια για την 
προετοιμασία της απαραίτητης τεκμηρίωσης για τη 
διεξαγωγή των συνεδριάσεων, των εκθέσεων καθώς 
και της ημερήσιας διάταξης και των πρακτικών των 
συνεδριάσεων.

Οι δαπάνες για τη λειτουργία της Επιτροπής Παρα−
κολούθησης θα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό 
της Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. οικ: 21033/Α (3)
Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περι−
βαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄98) «Κω−

δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της με αρ. 2876/2009 
Απόφασης του Πρωθυπουργού «Αλλαγή Τίτλου Υπουρ−
γείων» Φ.Ε.Κ. 2234/Β/7.10.09.

3. Το Ν. 2508/97 (Φ.Ε.Κ. 124Α) «Βιώσιμη οικιστική ανά−
πτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες 
διατάξεις (άρθρο 28)»

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 184 (Φ.Ε.Κ. 172/2002) Σύστα−
ση, οργάνωση και λειτουργία ΝΠΙΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙ−
ΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» στη θέση 
Πύργος Βασιλίσσης.

5. Την ΣΑΕ 075 και ειδικότερα το έργο 2010ΣΕ07500000 
«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙ−
ΗΣΗΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”», αποφασίζουμε:

1. Το ανωτέρω έργο συμβάλλει στην Περιβαλλοντική 
και Οικολογική ανάπτυξη της χώρας και εντάσσεται 
στο πλαίσιο της πολιτικής και των προτεραιοτήτων 
του ΥΠΕΕΚΑ. 

2. Το έργο αυτό έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση 
από το ΠΔΕ και ειδικότερα από την ΣΑΕ 075 με ΚΑ 
2010ΣΕ07500000 και Φορέα Υλοποίησης τον «ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ−
ΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”».

3. Το έργο περιλαμβάνει τις δραστηριότητες όπως 
αυτές περιγράφονται στο 184 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 172/2002) Σύ−
σταση, οργάνωση και λειτουργία ΝΠΙΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙ−
ΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» στη 
θέση Πύργος Βασιλίσσης. 

4. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό 
1.820.000,00 Ευρώ με ανάλογη μελλοντική αύξηση του 
και η χρηματοδότησή του θα γίνεται τμηματικά με απο−
φάσεις επιχορήγησης της Υπουργού ΠΕΕΚΑ από τις 
πιστώσεις του έργου 2010ΣΕ07500000 της ΣΑΕ 075. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Μαΐου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
    Αριθμ. 2020 (4)
Λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία 

«Δημοτικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Μελετών Δήμου 
Αλεξ/πολης (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.ΜΕ.Α).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση Περ/ρειας ρύθμιση θεμάτων για την Τοπ. 
Αυτ/ση».

2. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 269 και 270 του 
Ν. 3463/06 και β) του άρθρου 284 του Π.Δ. 410/95.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «κωδι−
κοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα».

4. Την αριθ. 1176/21−7−95 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Ν. 
Έβρου σχετικά με τη σύσταση της αμιγούς Δημοτικής Επι−
χείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Κέντρο Εκπαίδευ−
σης και Μελετών Δήμου Αλεξ/πολης (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.ΜΕ.Α)».

5. Την αριθ. 175/10 απόφαση του Δ.Σ. Αλεξ/πολης, με 
την οποία αποφασίζεται η λύση της ανωτέρω Δημοτικής 
επιχείρησης του Δήμου Αλεξ/πολης.

6. Την αριθ. 2439/16−4−09 απόφαση του Γεν. Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας − Θράκης «Περί εξουσι−
οδότησης υπογραφών», αποφασίζουμε:

Τη λύση της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυ−
μία «Δημοτικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Μελετών Δήμου 
Αλεξ/πολης (ΔΗ.Κ.Ε.Κ.ΜΕ.Α)» η οποία συστάθηκε με την 
αριθ. 1176/21−7−95 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Ν. Έβρου 
ως ανενεργού από το έτος 1999.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξ/πολης 
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ύψους 8.470,00 € η οποία είναι εξασφαλισμένη και γραμμένη 
στον Κ.Α 10.6142.002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 19 Μαΐου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

Σ. ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. 2335 (5)
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Τραϊανούπολης Ν. Έβρου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

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

στελέχωση της Περ/ρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

4. Την αριθμ. 49/2010 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου 
Τραϊανούπολης, που αφορά στην τροποποίηση του Ορ−
γανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

5. Την αριθμ. 6/5/12−5−2010 γνωμοδότηση του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Δημ. Υπαλλήλων Ν. Έβρου.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος προϋπολογι−
σμού του Δήμου Τραϊανούπολης, καθώς μειώνεται μία 
θέση του κλάδου ΤΕ19 Πληροφορικής και προστίθεται 
μία θέση του κλάδου ΔΕ2 Εποπτών Καθαριότητας.

7. Την αριθμ. 2439/16−4−2009 (Φ.E.K. 839/B/6−5−2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αν. Μα−
κεδονίας και Θράκης «εξουσιοδότηση προς υπογραφή 
με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων................. των 
Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τραϊανούπολης όπως 
παρακάτω αναφέρεται:

Στο άρθρο 2 «Τακτικές Οργανικές Θέσεις με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου»: 

Προστίθεται μία θέση του κλάδου ΔΕ 2 Εποπτών 
Καθαριότητας και μειώνει μία θέση του κλάδου TE 19 
Πληροφορικής.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 
Κάλυψη δαπάνης

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 1434/18−3−1999 απόφασή 
μας ως έχει με τις τροποποιήσεις της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αλεξανδρούπολη, 20 Μαΐου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΛΙΓΟΡΙΔΗΣ

Αριθμ. 27830/3022 (6)
    Αναγνώριση του «Κυνηγετικού Συλλόγου Σαμοθράκης», 

με έδρα την Καμαρυώτισσα Σαμοθράκης, ως σωμα−
τείου συνεργαζόμενου με το Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκρι−
ση λειτουργίας αυτού.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2026/1992 (Φ.Ε.Κ. 43/Α΄/23.03.1992), 

«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δη−
μόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/16.09.1994), 
«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2399/1996 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/27.05.1996), 
«Υλοποίηση της εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για 
μισθούς και συντάξεις και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄/30.05.1997), 
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του 2647/1998 (Φ.Ε.Κ. 237/Α΄/22.10.1998), 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την 
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.Δ. 86/69 (Φ.Ε.Κ. 
7/Α΄/17.01.1969), «Περί Δασικού Κώδικα», όπως αυτές 
έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 
του Ν. 177/1975 και ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/22.03.1993), 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/Α), «Κα−
θορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».

9. Την αριθ. 25234/1637/1976 (Φ.Ε.Κ. 640/Β΄/
04−05−1976) απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, «Περί 
εγκρίσεως Καταστατικού Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνη−
γετικών Ομοσπονδιών και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδος».

10. Την αριθ. 2439/2009 (Φ.Ε.Κ. 839/Β΄/6−5−2009) από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
«Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή Γενικού 
Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξε−
ων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

11. Την αριθμ. 18979/2086/2010 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με την οποία έγινε 
άρση της αναγνώρισης του σωματείου με την επωνυμία 
«Κυνηγετικός Σύλλογος Σαμοθράκης», με έδρα τη Χώρα 
Σαμοθράκης, ως σωματείου συνεργαζόμενου με το Υπ. 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

12. Την με αριθ. 393/2008 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, με την οποία έγινε δε−
κτή η αίτηση αναγνώρισης του σωματείου «Κυνηγετικός 
Σύλλογος Σαμοθράκης», με έδρα την Καμαρυώτισσα 
Σαμοθράκης και διατάχθηκε η εγγραφή αυτού στο δη−
μόσιο βιβλίο σωματείων.

13. Το αριθμ. 704Α/2010 πιστοποιητικό του Γραμματέα 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης, με 
το οποίο πιστοποιείται ότι με την αριθμ. 393/19−11−2008 
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απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρού−
πολης, συστάθηκε το σωματείο «Κυνηγετικός Σύλλογος 
Σαμοθράκης», με έδρα την Καμαρυώτισσα Σαμοθράκης 
και καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο με αριθμό 2/2009.

14. Το γεγονός ότι η περίληψη της αριθ. 393/19−11−
2008 απόφασης, δημοσιεύθηκε στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών (ΕΤΟΣ & ΤΟΜΟΣ 
ΞΙ΄/26.12.2008 − αρ. φύλλου 9078, σελ. 248), καθώς και 
σε ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αλεξαν−
δρούπολη (Εφημερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» 17−12−2008, σελ. 28 και 
Εφημερίδα «Επαρχιακός Τύπος» 06−03−2010, σελ. 12).

15. Το από 08−06−2008 καταστατικό ίδρυσης του σω−
ματείου «Κυνηγετικός Σύλλογος Σαμοθράκης», με έδρα 
την Καμαρυώτισσα Σαμοθράκης.

16. Το από 29−04−2009 έγγραφο αίτημα του σωματεί−
ου «Κυνηγετικός Σύλλογος Σαμοθράκης», με έδρα την 
Καμαρυώτισσα Σαμοθράκης (αριθμ. πρωτ. 3/2009), με 
το οποίο ζητείται η αναγνώριση του Συλλόγου και η 
παροχή βοήθειας στο έργο αυτού.

17. Το αριθμ. 445/27−01−2010 έγγραφο του Δασαρχείου 
Αλεξ/πολης, με το οποίο διαβιβάζεται η σχετική αλλη−
λογραφία και προτείνεται η αναγνώριση του σωματείου 
με την επωνυμία «Κυνηγετικός Σύλλογος Σαμοθράκης» 
με έδρα την Καμαρυώτισσα Σαμοθράκης, ως συνεργα−
ζόμενου σωματείου.

18. Το αριθμ. 307/28−01−2010 έγγραφο της Δ/νσης Δα−
σών Ν. Έβρου, με το οποίο διαβιβάζεται η σχετική πρό−
ταση του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης και εκφράζεται 
η σύμφωνη γνώμη της.

19. Το αριθμ. 2050/08.04.2010 έγγραφο του Δασαρχεί−
ου Αλεξανδρούπολης, με το οποίο υποβλήθηκαν φω−
τοαντίγραφα του αριθμ. 704Α/2010 πιστοποιητικού, των 
σχετικών δημοσιεύσεων και του καταστατικού του εν 
λόγω σωματείου, αποφασίζουμε:

Αναγνωρίζουμε ως σωματείο συνεργαζόμενο με το 
Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
το σωματείο με την επωνυμία «Κυνηγετικός Σύλλογος 
Σαμοθράκης», με έδρα την Καμαρυώτισσα Σαμοθράκης 
και περιφέρεια το Δήμο Σαμοθράκης και εγκρίνουμε τη 
λειτουργία αυτού.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από της δημοσιεύσεώς 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 20 Μαΐου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Διευθυντής Δασών Περιφέρειας κ.α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 17462/1899 (7)
Απαγόρευση κυνηγιού, για το χρονικό διάστημα 20−

08−2010 έως 19−08−2015, στην Περιοχή Τραϊανούπο−
λης − Νίψας − Δρυμού − Μελίας, Δασαρχείου Αλεξαν−
δρούπολης, Νομού Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−

νηση και τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 69/2005 (Α 98)».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2218/1994 (Φ.Ε.Κ. 90/Α΄/13.6.1994), 
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 2240/1994 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/16.9.1994), 
«Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοί−
κηση και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107/Α΄), «Διοίκη−
ση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/1993 (Φ.Ε.Κ. 40/Α΄/22.3.1993), 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων».

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 258 Ν.Δ. 86/1969 
(Φ.Ε.Κ. 7/Α΄/17.01.1969), όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 
παρ. 3 του Ν. 177/1975 (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄/22/27.09.1975,) «περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών 
του Ν.Δ. 86/1969, περί Δασικού Κωδικός».

7. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/
Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέ−
τρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την αριθ. 87578/703/06.03.2007 ΚΥΑ 
(Φ.Ε.Κ. 581/Β΄/23−04−2007) και ισχύει σήμερα.

8. Την αριθ. 2439/16−4−2009 (Φ.Ε.Κ. 839/Β΄/6−5−2009) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας 
A.M.Θ., «Εξουσιοδότηση προς υπογραφή «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων 
πράξεων στον Γενικό Διευθυντή, στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών 
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

9. Το αριθ. 3052/30−04−2010 έγγραφο − έκθεση του Δα−
σαρχείου Αλεξανδρούπολης για την έκδοση απόφασης 
προσωρινής απαγόρευσης θήρας όλων των ειδών, μετά 
την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 06 Σεπτεμβρίου 
2009.

10. Την αριθ. 1032/06−05−2010 εισήγηση της Δ/νσης 
Δασών Ν. Έβρου, με την οποία διαβιβάζεται συνημμένα 
το ως άνω έγγραφο−έκθεση και εκφράζεται η σύμφωνη 
γνώμη της, για την απαγόρευση θήρας κατά την διάρ−
κεια 20−08−2010 έως 19−08−2015 στην παραπάνω περιοχή, 
αποφασίζουμε:

Για το χρονικό διάστημα 20−08−2010 έως 19−08−2015, 
απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην 
περιοχή Τραϊανούπολης − Νίψας − Δρυμού − Μελίας, 
αρμοδιότητας Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, όπως 
αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη 
και η οποία αφορά την περιοχή που είχε πληγεί τον 
Σεπτέμβριο του 2009 από πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να 
καταστραφεί ολοσχερώς η δασική βλάστηση, η οποία 
αποτελούνταν από κωνοφόρα (πεύκα), δρυς και αεί−
φυλλα πλατύφυλλα, κατά συνέπεια και ο βιότοπος της 
πανίδας, καθιστώντας έτσι αναγκαία την προστασία 
από το κυνήγι όλων των ειδών. Η συνολική έκταση που 
προτείνεται ανέρχεται στα 29.431 στρέμματα.

Αναλυτικά τα όρια της περιοχής απαγόρευσης, κα−
ταγράφονται στον επισυναπτόμενο χάρτη κλίμακας 
1:50.000, και έχουν ως εξής:
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Με αφετηρία το χωριό Λουτρός Β.Α. και στο ύψος των 
αναδασώσεων (βόρεια πλευρά τους), δρόμος με κατεύ−
θυνση Ανατολική σε απόσταση περίπου 500 μέτρα. Από 
εκεί με κατεύθυνση Β.Α., διέρχεται το ύψωμα «Μύλος» 
και ακολουθεί την κορυφή «Μεσόλοφος», διασταυρώ−
νεται με το ρέμα «Μάνα Νερού» και συνεχίζει μέχρι το 
ύψωμα «Κότσυφας». Από εκεί με κατεύθυνση Βόρεια 
διασταυρώνεται με την παλιά σιδηροδρομική γραμμή 
(σε απόσταση 500μ. από την διασταύρωση του δρόμου 
Λουτρά − Δρυμός) και φτάνει στο ύψωμα «Μικράτα». Από 
τα υψώματα «Μικράτα» και «Μάτι», διασταυρώνεται με 
την Εγνατία Οδό και ακολουθώντας το ρέμα «Κούκου» 
κατευθύνεται Βορειοανατολικά μέχρι να συναντήσει 
τον αγροτικό δρόμο Πυλαίας − Μελίας, από εκεί ακο−
λουθώντας Βορειοδυτικά τον αγροτικό δρόμο μέχρι 
την κορυφή του «Άη Γιώργη». Από εκεί με κατεύθυνση 
Βόρεια διέρχεται τις κορυφές «Χυλός» και «Πυρόλιθος», 
όπου καταλήγει στα μαντριά Δουνάκη. Ακολουθώντας 
τον αγροτικό δρόμο προς το ρέμα «Καβούρι» (Καβου−
ρατζή) συνεχίζει στην απέναντι αντιπυρική ζώνη και 
με κατεύθυνση Δυτική μέχρι να βγει στην άσφαλτο. 
Από εκεί με κατεύθυνση Νότια, επί της ασφάλτου και 
όριο του καταφυγίου «Δρυμός», συνεχίζει την άσφαλ−
το μέχρι το Νότιο όριο του καταφυγίου και από εκεί 

ακολουθώντας τα όρια του καταφυγίου με κατεύθυνση 
Δυτική μέχρι να συναντήσει τον αγροτικό δρόμο προς 
το φράγμα της ΔΕΥΑΑ. Ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο 
με κατεύθυνση Νότια μέχρι την διασταύρωση με την 
παλιά σιδηροδρομική γραμμή και ακολουθώντας την 
παλιά γραμμή προς το χωριό Νίψα, διέρχεται από το 
ύψωμα «Γεράκι» (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και με 
κατεύθυνση Νότια ακολουθώντας τον αγροτικό δρόμο 
στην περιοχή «Βοϊδόλιβαδο». Ακολουθώντας το ρέμα 
Νότια της «Μελισσόπετρας», μέχρι τα Δυτικά όρια του 
χωριού «Πεύκα». Από τον οικισμό Πεύκα και με κατεύ−
θυνση Νότια και επί της ασφάλτου μέχρι τον οικισμό 
του «Λουτρού», όπου και το αρχικό σημείο.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 20 Μαΐου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Δασών Περιφέρειας κ.α.α.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02008281606100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

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. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  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 4071010 − internet: http://www.et.gr

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή μορφή
Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν
Β΄ 320 € 225 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 € 645 €
Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 € Δωρεάν
Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €
Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

•  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..
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.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 συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  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 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00
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