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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αρ. πρωτ. 2/69891/0022 (1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών 

κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟ−
ΓΙΟ Α.Ε. και λοιπών προσώπων, που μετακινούνται 
για λογαριασμό της. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14, του ν. 2308/

1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτη−
ματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 
κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 114).

2. Τις διατάξεις της 81706/6085/6−10−1995 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων, περί ιδρύσεως της Ανώνυμης Εταιρίας με 
την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» (ΦΕΚ Β' 872/1995).

3. Τις διατάξεις της 6951/1363/28−2−1996 απόφασης 
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων «Έγκριση του καταστατικού της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ».

4. Τις διατάξεις του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρή−
σεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο)(ΦΕΚΑ΄ 314).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 35).

6. Το άρθρο 9 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α' 40).

7. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/
2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση 
των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμο−
διότητας Υπουργείου Οικονομικών (Α' 66).
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

F
   Αριθμ.: 1058/114595 (3)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Ορ−

γανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του 
Ε.Γ.Τ.Α.Α. στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασί−
ας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος της Ειδικής 
Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και τροποποίη−
ση του άρθρου 2 της αριθμ. 262066/19−2−2009 (ΦΕΚ 
Β 327) υπουργικής απόφασης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:
α) Του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α 200), 

όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 4 του 
Ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α 154), αντικαταστάθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223) και τρο−
ποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 15 του Ν. 3399/
2005 (ΦΕΚ Α 255) και την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 3508/
2006 (ΦΕΚ Α 249).

β) Της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ Α 
280).

γ) Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267), «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007 − 2013» και ειδικότερα 
του άρθρου 36.

δ) Του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α 53), «Αποκέντρωση, απλο−
ποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δι−
αδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 
(ΕΣΠΑ) 2007–2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
της παρ. 13 του άρθρου 7.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98).

στ) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α 221) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 86/2012 ( ΦΕΚ Α 141) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. Υ46/6−7−2012 (ΦΕΚ Β 2101) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την αριθμ. Υ157/9−8−2012 (ΦΕΚ Β 2312) 
όμοια απόφαση.

3. Την αριθμ. 262066/19−2−2009 (ΦΕΚ Β 327) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Εκ−
χώρηση αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού 
Πληρωμών στο πλαίσιο διαχείρισης του Ε.Γ.Τ.Α.Α. στην 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 
Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013», όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 309884/15−12−2010 (ΦΕΚ 
Β 2259) όμοια απόφαση.

4. Την αριθμ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ Β 485) κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Για τη μεταφο−
ρά της Δημόσιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την 
πληρωμή των μέτρων του Π.Α.Α. και Ε.Π.Α.Λ. 2007−2013».

5. Την αριθμ. 23111/31−5−2010 (ΦΕΚ Β 855) κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Συγκρότηση 
Ενιαίου Διοικητικού Τομέα με τίτλο ‘‘Ειδική Γραμματεία 
Δασών”».

6. Την αριθμ. 327739/11−10−2007 (ΦΕΚ Β 2038) απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
«Διαπίστευση του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ. ως Οργανισμού Πληρωμών 
για τις δαπάνες των γεωργικών ταμείων (Ε.Γ.Τ.Ε. και 
Ε.Γ.Τ.Α.Α.)».

7. Την αριθμ. 2049/20−4−2011 απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Τροποποίηση και 
κωδικοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 
2007−2013» (ΦΕΚ Β 1183), όπως ισχύει κάθε φορά.

8. Την αριθμ. 5585/27−8−2010 (ΦΕΚ Β 1492) κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
“Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δια−
χείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στις Υπηρεσίες: Διεύ−
θυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, 
Διεύθυνση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας, Διεύ−
θυνση Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Διεύθυνση Αναδασώσεων, Ορεινής Υδρονομίας της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, της Ειδικής 
Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής'', όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. 4019/4−10−2012 (ΦΕΚ Β 2755) όμοια απόφαση.

9. Την αριθμ. E(2007)6015/29−11−2007 απόφαση της Επι−
τροπής με την οποία εγκρίθηκε Πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματι−
σμού 2007−2013 (CCI No 007GR06RPO001), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

10. Τον Κανονισμό του Συμβουλίου αριθμ. 1290/2005, 
«Για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής», όπως ισχύει κάθε φορά και συγκεκριμένα την παρ.1 
του άρθρου 6, αυτού.

11. Τον Κανονισμό της Επιτροπής αριθμ. 885/2006, «Για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα−
νονισμού αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων 
οργανισμών και την εκκαθάριση των λογαριασμών του 
Ε.Γ.Τ.Ε. και του Ε.Γ.Τ.Α.Α.», όπως ισχύει κάθε φορά και 
ιδιαίτερα το Παράρτημα Ι αυτού.

12. Τον Κανονισμό της Επιτροπής αριθμ. 1320/2006, 
«Για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου».

13. Τον Κανονισμό Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών 
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού 
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και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ., που εγκρίθηκε με 
την αριθμ. 132537/21−4−2011 (ΦΕΚ Β 684) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει κάθε φορά.

14. Το αριθμ. 112953/30−10−2012 έγγραφο του Οργα−
νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσε−
ων Προσανατολισμού και εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – 
Ν.Π.Ι.Δ..

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Φορείς στους οποίους εκχωρούνται αρμοδιότητες

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως διαπιστευμένος Οργανισμός Πλη−
ρωμών του Ε.Γ.Τ.Α.Α. με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου, το Παράρ−
τημα Ι κεφάλαιο 1 παρ. Γ του Κανονισμού (ΕΚ) 885/2006 
της Επιτροπής και το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, 
εκχωρεί μέρος των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1290/2005, στα 
πλαίσια των Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (εφεξής ΠΑΑ), στη 
Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής Διεύ−
θυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού 
Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (εφεξής ΥΠΕΚΑ).

Άρθρο 2
Αντικείμενο της εκχώρησης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−
σικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών 
του ΥΠΕΚΑ, αναλαμβάνει τον έλεγχο και την έγκριση 
των πληρωμών για την χρηματοδότηση των δικαιούχων 
στο πλαίσιο των Μέτρων:

1. 1.2.5 υπομέτρο Β – Δασικός Τομέας, Δράση «Διάνοιξη 
και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό 
εκμετάλλευση δασών» η Δ/νση Διαχείρισης Δασών.

2. 226 «Αποκατάσταση του Δασοκομικού Δυναμικού 
και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης»

− Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την 
αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσε−
ων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που 
έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές» 

− Δράση 2: «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά 
έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμύρων».

− Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης − Ορεινά αντιπλημμυ−
ρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων 
εκτάσεων».

3. 227 «Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις» Δρά−
ση 2: «Εκπόνηση μελέτης και εκτέλεση των προβλεπό−
μενων από αυτή μικρών έργων για την καταπολέμηση 
του έλκους της καστανιάς».

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του φορέα στον οποίο εκχωρούνται

αρμοδιότητες.

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυ−

σικού Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών 
του ΥΠΕΚΑ, συνεργάζεται με τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την 
εξειδίκευση εργαλείων και προτύπων που απαιτούνται 
για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και παρέχουν 
επαρκή εχέγγυα ότι:

1. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων πληρωμών, η διαδι−
κασία χορήγησης των ενισχύσεων, καθώς και η συμφω−
νία τους προς τους ενωσιακούς κανόνες πριν από την 
έγκριση της πληρωμής ελέγχονται.

2. Διενεργούνται οι έλεγχοι που προβλέπονται από 
την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

3. Τα απαιτούμενα έγγραφα υποβάλλονται εντός των 
προθεσμιών και με τη μορφή που προβλέπονται από 
τους εθνικούς και ενωσιακούς κανόνες.

4. Τα έγγραφα είναι προσπελάσιμα και διατηρούνται 
με τρόπο που διασφαλίζει την πληρότητα, την εγκυρό−
τητα και την αναγνωσιμότητά τους διαχρονικώς, συ−
μπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εγγράφων υπό 
την έννοια των κοινοτικών κανόνων.

5. Καταχωρεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα 
με τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις στο Ολοκλη−
ρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Ο.Π.Σ.Α.Α.).

6. Αποδέχεται τους ελέγχους από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
και παρέχουν σε αυτόν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθή τήρηση των αρ−
μοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί.

7. Αποδέχεται τους ελέγχους του οργανισμού πιστο−
ποίησης, για τον έλεγχο των λογαριασμών ως προς το 
αληθές, την πληρότητα και την ακρίβεια σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και το άρθρο 5 του Καν. 
(ΕΚ) 885/2006, καθώς και όλους τους προβλεπόμενους 
από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου ελέγχους.

8. Διασφαλίζει την άμεση πρόσβαση των υπηρεσιών 
εποπτείας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στα έγγραφα και στις δι−
αδικασίες που τηρούν.

9. Όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν τις υποχρε−
ώσεις, την οργανωτική δομή, τις αρμοδιότητες, τους 
ελέγχους, την επικοινωνία, την ασφάλεια των συστη−
μάτων πληροφορικής, των δραστηριοτήτων εσωτερικού 
ελέγχου και τις διαδικασίες πληρωμής, θα περιγραφούν 
και θα οριστούν στη σύμβαση διασφάλισης επιπέδου 
ποιότητας υπηρεσιών, που θα υπογραφεί μεταξύ του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και της Ειδικής Γραμματείας Δασών του 
ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις του Οργανισμού Πληρωμών 

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
1. Συντονίζει και εποπτεύει την άσκηση των εκχω−

ρηθέντων αρμοδιοτήτων στις υπηρεσίες του άρθρου 
2 και έχει την τελική ευθύνη έναντι της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την νομιμότητα και κανονικότητα των 
πληρωμών και της προστασίας των οικονομικών συμ−
φερόντων της Κοινότητας στα πλαίσια της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

2. Παρακολουθεί την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων 
των υπηρεσιών του άρθρου 2, σε σχέση με τα καθή−
κοντα που τους εκχωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 
της απόφασης αυτής, ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά 
εκτελούνται σύμφωνα με τα κριτήρια διαπίστευσης του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμών (Παράρτημα Ι 
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του Κανονισμού 885/2006 της Επιτροπής) και την αρχή 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 3. Παρέχει 
στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων, πρόσβα−
ση σε εφαρμογές λογισμικού και συστήματα για την 
απρόσκοπτη υλοποίηση των καθηκόντων που εκχωρεί 
σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης. 

4. Πραγματοποιεί ελέγχους εποπτείας στη Διεύθυν−
ση Ανάπτυξης Δασικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περι−
βάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ. 

Άρθρο 5
Τροποποίηση του άρθρου 2 της αριθμ. 262066/19−2−

2009 (ΦΕΚ Β 327) υπουργικής απόφασης.

Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 2 της 
αριθμ. 262066/19−2−2009 (ΦΕΚ Β 327) υπουργικής απόφα−
σης, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 της αριθμ. 
309884/15−12−2010 (ΦΕΚ Β 2259) όμοιας απόφασης δια−
γράφεται η τελεία (.), τίθεται κόμμα (,) και προστίθεται 
η φράση «εκτός του υπομέτρου Β του μέτρου 125 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013».

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ 
F

     Αριθμ. αποφ. 197/2011 (4)
Λύση και εκκαθάριση της Αναπτυξιακής Εταιρείας 

Ν.Ε.Ο.Δ. Α.Ε. 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 198 και 199 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α΄/27−
12−2010).

3) Την υπ. αριθμ. οικ.54706/30−12−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3325//Β/30−12−2011) «Καθο−
ρισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών 
επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και 
διαμερισμάτων».

4) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β 
του Ν.3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006 «Εθνικό Τυ−
πογραφείο – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις»).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22−04−2005).

6) Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προ−
κύπτει δαπάνη, που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίζει:

Τη λύση και εκκαθάριση της Νομαρχιακής Εταιρίας 
Ολοκληρωμένων Δράσεων Α.Ε. (ΝΕΟΔ Α.Ε.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2011

Η Πρόεδρος
ΑΘΗΝΑ ΑΗΔΟΝΑ−ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 

F
     Αριθμ. αποφ. 207/2011 (5
Λύση και εκκαθάριση της αμιγούς Νομαρχιακής Επι−

χείρησης με την επωνυμία «Αμιγής Νομαρχιακή Επι−
χείρηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Α.Ν.Ε.Α.Π.). 

 ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 198 και 199 του Ν. 3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/Α΄/
27−12−2010).

3) Την υπ’ αριθμ. οικ.54706/30−12−2011 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3325//Β/30−12−2011) «Καθο−
ρισμός της διαδικασίας λύσης και εκκαθάρισης αμιγών 
επιχειρήσεων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και 
διαμερισμάτων».

4) Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β 
του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/28−06−2006 «Εθνικό Τυ−
πογραφείο – Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις»).

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22−04−2005).

1) Το γεγονός ότι από τις ανωτέρω διατάξεις δεν προ−
κύπτει δαπάνη, που θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζει:

Τη λύση και τη θέση σε εκκαθάριση της Αμιγούς Νο−
μαρχιακής Επιχείρησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Ν. Κιλκίς «Α.Ν.Ε.Α.Π.» που εδρεύει στο Κιλκίς (Ανδρέα 
Παπανδρέου 3).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 10 Δεκεμβρίου 2012

Η Πρόεδρος
ΑΘΗΝΑ ΑΗΔΟΝΑ−ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 

F
    Αριθμ. 21711 (6)
 Καθορισμός αριθμού αδειών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ 

και ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα. στην Περιφερειακή Ενότη−
τα Λασιθίου 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».




