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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθµ. 2/26922/0025 (1)
Τροποποίηση των όρων αποπληρωµής των εγγυηµένων 

από το Ελληνικό ∆ηµόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιο−
µηχανικών, µεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρή−
σεων και κτηνοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού 
και βιοµηχανικού τύπου που είναι εγκατεστηµένες 
και λειτουργούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 
στους Νοµούς Πιερίας, Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδί−
τσας και στους ∆ήµους Ενιππέα, Ναρθακίου, Πολυ−
δάµαντα και Φαρσάλων του Νοµού Λάρισας δυνάµει 
της αριθ. 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747) από−
φασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµι−
κών, όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ Α΄ 143/12.7.1995), 

και ιδίως το άρθρο 1.
2. Το π.δ. 31/21.3.2012 (ΦΕΚ Α΄ 62) «∆ιορισµός Υπουργού 

Οικονοµικών».
3. Την αριθµ. 2/14709/0025/14.4.2009 (ΦΕΚ Β΄ 747) από−

φαση του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
όπως ισχύει.

4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης Ε. 
Κ. στις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή εγγυήσεων 
(2008/C155/02).

5. Την απόφαση της ∆ιυπουργικής Επιτροπής του 
άρθρου 5 του Ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση υπ’ αριθµ. 12/ 
23.4.2012), µε την οποία παρασχέθηκε η σύµφωνη γνώ−
µη της στον Υπουργό Οικονοµικών για την τροποποί−
ηση των όρων αποπληρωµής των εγγυηµένων από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο δανείων βιοτεχνικών, βιοµηχανικών, 
µεταλλευτικών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και κτη−
νοτροφικών επιχειρήσεων βιοτεχνικού και βιοµηχανικού 
τύπου που είναι εγκατεστηµένες και λειτουργούν στην 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στους Νοµούς Πιερίας, 
Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας και στους ∆ήµους Ενιπ−
πέα, Ναρθακίου, Πολυδάµαντα και Φαρσάλων του Νοµού 
Αάρισας δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2/14709/0025/14.4.2009 
(ΦΕΚ Β΄ 747) απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, όπως ισχύει, αποφασίζουµε:
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ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηµατικών πάρ−
κων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 228 του Ν. 4072/2012 (86 Α΄) και ιδίως το άρθρο 
41 παρ. 14..

2. Τις διατάξεις του Ν.3175/2003 (207Α΄) «Αξιοποίηση 
του γεωθερµικού δυναµικού, τηλεθέρµανση και άλλες 
διατάξεις».

3. Του Π.∆. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νοµο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

4. Του Π.∆. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και Οργά−
νωση της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας», του Π.∆. 
396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄) «Οργανισµός της Γενικής Γραµ−
µατείας Βιοµηχανίας» και του Π.∆. 189/1995 (ΦΕΚ 99 Α΄) 
«Συµπλήρωση και τροποποίηση του Π.∆. 396/1989».

5. Του Π.∆. 65/2011 (ΦΕΚ 147 Α΄) «∆ιάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και β) 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και µεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας 
Νέας Γενιάς».

6. Του Π.∆. 110/2011 (ΦΕΚ 243Α΄) «∆ιορισµός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

7. Της υπ’ αριθµ. Υ13/2011 απόφασης Πρωθυπουργού 
[ΦΕΚ 2740Β΄) «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του 
κράτους ή των ΟΤΑ, αποφασίζουµε:

Άρθρο 1

Καθορίζουµε, σύµφωνα µε την παράγραφο 14 του άρ−
θρου 41 του Ν. 3982/2011, ως νέα µορφή Επιχειρηµατικού 
Πάρκου το Γεωθερµικό Επιχειρηµατικό Πάρκο [ΓΕΠ].

Γεωθερµικό Επιχειρηµατικό Πάρκο, είναι ο χώρος που 
δεν πολεοδοµείται, καθορίζεται, οριοθετείται και οργα−
νώνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3982/2011, 
σε περιοχές που βρίσκονται εντός ή παραπλεύρως ανα−
γνωρισµένων Γεωθερµικών Πεδίων [σύµφωνα µε τους 
ορισµούς του άρθρου 2 Ν.3175/2003], προκειµένου να 
λειτουργήσει ως χώρος υποδοχής δραστηριοτήτων 
µέσης και χαµηλής όχλησης διαχείρισης γεωθερµικού 
πεδίου µε στόχο την προώθηση της αγροτοκτηνοτρο−
φικής, του πρωτογενούς τοµέα, παραγωγής και τη µε−
ταποίηση των προϊόντων της.

Άρθρο 2

Στα Γεωθερµικά Επιχειρηµατικά Πάρκα περιλαµβάνο−
νται δραστηριότητες των περιπτώσεων α, β, ζ, η και θ 
της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Ν.3982/2011, για 
τις οποίες δεν ισχύει ο περιορισµός της παραγράφου 
2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 3

Τα Γεωθερµικά Επιχειρηµατικά Πάρκα δεν πολεο−
δοµούνται, αλλά οργανώνονται µε δηµιουργία δικτύου 
υποδοµών για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΠ, 

σύµφωνα µε τις προβλέψεις για τα ΕΠΕΒΟ, όπως αυτές 
περιλαµβάνονται στην κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 56 §12 του Ν.3982/2011, της οποίας ακολουθείται 
αναλογική εφαρµογή στην προβλεπόµενη µορφή ΕΠ, 
εκτός από τις προβλέψεις των περιπτώσεων αα΄ βα΄ 
και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του 
άρθρου 56.

Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση και λειτουργία 
του Γεωθερµικού Επιχειρηµατικού Πάρκου ορίζεται σε 
200 στρέµµατα.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
µοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Απριλίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙ∆ΗΣ

F

    (5)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. 4/2012

 Καθορισµός προληπτικών µέτρων πυροπροστασίας οι−
κοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρί−
σκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3511/2006 «Αναδιοργά−

νωση του Πυροσβεστικού Σώµατος, αναβάθµιση της 
αποστολής του και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258).

β. Του άρθρου 75 παρ. Ι τοµέας β΄ αριθµός 26 του 
«Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (Ν. 3463/2006), όπως 
προστέθηκε µε το άρθρο 94 παρ. 1 του Ν.3852/ 2010 
(Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικρά−
της».

γ. 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 (ΦΕΚ Α΄ 98).

δ. Του άρθρου 1 του Π.∆. 210/1992 (Α΄ 99) «Κωδικο−
ποίηση διατάξεων Προεδρικών ∆ιαταγµάτων του Κα−
νονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού 
Σώµατος».

ε. Του Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασί−
ας του Πολίτη» (Α΄ 213).

στ. Της υπ’ αριθµ. ΕΜ/2/39/2012 (Β΄ 762) Απόφασης 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολί−
τη «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Προ−
στασίας του Πολίτη Εµµανουήλ Όθωνα και Ελευθέριο 
Οικονόµου».

2. Το γεγονός ότι υφίσταται ανάγκη τήρησης των 
υποχρεώσεων καθαρισµού των οικοπεδικών και λοι−
πών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, 
κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 
µέτρων από τα όριά τους.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισµού, καθορίζουµε:
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Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής − υποχρεώσεις

1. Οι ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές των οικο−
πεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκο−
νται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε 
απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά τους, υπο−
χρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα 
και στην αποµάκρυνση τους, την αποµάκρυνση τυχόν 
άλλων εγκαταλελειµµένων καυστών ή εκρήξιµων υλικών 
ή αντικειµένων που βρίσκονται µέσα σε αυτούς, προς 
αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας 
επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά 
περίπτωση µέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων 
και τη µείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του 
παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναµµα φωτιάς, η 
απόρριψη αναµµένων τσιγάρων−σπίρτων και άλλων υλών 
από 1ης Μαΐου µέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους. 

Άρθρο 2
Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υπόχρεων του 
άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας, ισχύουν και εφαρµόζο−
νται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 
94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». Οι 
ανωτέρω ποινικές κυρώσεις ασκούνται από την Πυρο−
σβεστική Αρχή.

2. Oι παραβάτες του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας 
διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 3
Λοιπές υποχρεώσεις αρµόδιων Αρχών

Η αρµοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί 
µη συµµόρφωσης των υπόχρεων του άρθρου 1 παρ. 
1 της παρούσας, ανήκει στους οικείους κατά τόπους 
∆ήµους, ενώ η Πυροσβεστική Αρχή επιλαµβάνεται των 
περιπτώσεων που εµπίπτουν στo άρθρο 1 παρ. 2 της 
παρούσας.

Άρθρο 4
Καταργούµενες ∆ιατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η 
υπ’ αριθµ. 4/1987 Πυροσβεστική ∆ιάταξη (Β΄ 724).

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δηµοσίευσή 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Απριλίου 2012

Ο Αρχηγός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ

Αθήνα, 20 Απριλίου 2012

Εγκρίθηκε

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

   Αριθµ. 6486 (6)
Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων 

πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσί−
ου δικαίου του Ξενοδοχειακού Επιµελητηρίου της 
Ελλάδος (ΞΕΕ), κατ’ εφαρµογή της παρ. 1α του άρ−
θρου 33 του ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις τις παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4024/ 

2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο 
µισθολόγιο − βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δη−
µοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύει.

2. Τον Ν. 3270/2004 «Αρµοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ. 187/Α/11.10.04) και ειδικό−
τερα το άρθρο 2 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραµµα ∆ιαύ−
γεια» (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010).

4. Το Π.∆. 89/1988(ΦΕΚ 42/Α) «Οργανισµός Ξενοδοχει−
ακού Επιµελητηρίου της Ελλάδος».

5. Το Π.∆. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισµού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/2009).

6. Το Π.∆. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α/1.3.10) «Σύσταση Γενικής 
Γραµµατείας Τουρισµού στο Υπουργείο Πολιτισµού».

7. Την υπ’ αριθµ. 121479/14−12−11 (ΦΕΚ 2820/Β/14−12−2011) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολι−
τισµού και Τουρισµού «περί Ανάθεσης αρµοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού Γεώργιο 
Νικητιάδη».

8. Την υπ’ αριθµ. 23564/25.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλ. ∆ιακυβέρνησης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλ. ∆ι−
ακυβέρνησης Κ. Ρόβλια και Π. Τζωρτζάκη», παρ. 2 του 
αρθρ. 4 αυτής (ΦΕΚ 2741/Β/25.11.11).

9. Την υπ’ αριθµ. ∆ΟΑ/Φ. 14/1/οικ.21732/31.10.2011 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.

10. Την υπ’ αριθµ. 14293/11−11−2011 ∆ιαπιστωτική Πράξη 
του Προέδρου του ∆Σ του ΞΕΕ (ΦΕΚ 2862/Β/19.12.2011), 
περί αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων 
πολιτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου 
δικαίου.

11. Το υπ’ αριθµ. 3631/7−3−2012 έγγραφο του ΞΕΕ αιτι−
ολόγηση για τη διατήρηση πέντε (5) κενών οργανικών 
θέσεων.

12. Το υπ’ αριθµ. 3158/21.2.2012 έγγραφο του ΞΕΕ µε το 
οποίο ζητείται η κατάργηση µέρους των συνολικά 16 
κενών οργανικών θέσεων του πίνακα Β της παραπάνω 
διαπιστωτικής πράξης και η διατήρηση συνολικά 5 θέσε−
ων που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την εύρυθµη 
λειτουργία του Επιµελητηρίου ως ακολούθως:

α) Μια (1) θέση κλάδου (ΠΕ) Μηχανικού η οποία θε−
ωρείται απαραίτητη για την έγκυρη και εξειδικευµένη 
πληροφόρηση του ΞΕΕ την επεξεργασία θεµάτων και 
διατύπωση θέσεων (π.χ. χωροταξικά, προστασία του πε−
ριβάλλοντος, πολεοδοµικά και αειφόρου ανάπτυξης).

β) Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού − Λογιστι−
κού οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για την κάλυψη 
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