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Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παραγω−
γούς αγελαδινού γάλακτος κατ’ εφαρμογή του Καν.
(ΕΚ) 1233/2009 της Επιτροπής.
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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 992/1979 περί «Ορ−
γανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδας εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
σχετικών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α 280)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 33 του νό−
μου 2538/97 (Α 242) περί «Τροποποίηση της κείμενης νο−
μοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνοτροφικά φάρμακα,
ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με
το άρθρο 33 παρ. 2 και 3. του ν. 3147/03 (Α 135) περί
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις»,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ
με το πρώτο άρθρο του υπ’ αριθ. 63/2005 Προεδρικού
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διατάγματος περί «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98),
γ) του Π.Δ. 402/88 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου
Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 94 του ν. 2127/93 (Α 48) όπως τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2332/95 (Α 181), το
άρθρο 30 του ν. 3147/2003 (Α 135), το άρθρο 15 του
νόμου 3399/2005 (Α 255) και του ν.3698/08 (Α 198) περί
ίδρυσης του ΕΛΟΓΑΚ.
2. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1233/09 της Επιτροπής για τη
θέσπιση ειδικού μέτρου στήριξης της αγοράς στον γα−
λακτοκομικό τομέα.
3. Την υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β 1688) ΚΥΑ με θέμα
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος
της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλα−
κτοκομικών προϊόντων» όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
και Α.Π.Α. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:
1. Την κατανομή του έκτακτου ποσού στήριξης των
1.581.891 € βάσει του Καν. (ΕΚ) 1233/09 της Επιτροπής
στους παραγωγούς αγελαδινού γάλακτος, που κατέχουν
ποσόστωση, βάσει των ετήσιων ισοδύναμων παραδό−
σεών τους κατά το οικονομικό έτος 2009 (τουλάχιστον
3.000 kg ισοδύναμες παραδόσεις), ως εξής:
 Στους παραγωγούς με ετήσιες ισοδύναμες παραδό−
σεις από 3.000 kg μέχρι και 25.000 kg κατανέμεται εφ’
άπαξ ποσό ύψους 150 €.
 Στους παραγωγούς με ετήσιες ισοδύναμες παρα−
δόσεις πάνω από 25.000 kg μέχρι και 50.000 kg κατα−
νέμεται εφ’ άπαξ ποσό ύψους 300 €.
 Στους παραγωγούς με ετήσιες ισοδύναμες παρα−
δόσεις πάνω από 50.000 kg μέχρι και 100.000 kg κατα−
νέμεται εφ’ άπαξ ποσό ύψους 400 €.
 Στους παραγωγούς με ετήσιες ισοδύναμες παρα−
δόσεις πάνω από 100.000 kg μέχρι και 150.000 kg κα−
τανέμεται εφ’ άπαξ ποσό ύψους 500 €.
 Στους παραγωγούς με ετήσιες ισοδύναμες παραδό−
σεις πάνω από 150.000 kg κατανέμεται εφ’ άπαξ ποσό
ύψους 600 €.
2. Ο ΕΛΟΓΑΚ καταρτίζει την κατάσταση δικαιούχων,
με το ύψος ενίσχυσης του κάθε παραγωγού, με βάση τα
τηρούμενα σε αυτόν στοιχεία δηλώσεων παραδόσεων
γάλακτος και την αποστέλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργό−
τερο 1 εβδομάδα από την ισχύ της παρούσας.
3. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην οριστικοποίηση του
ποσού ενίσχυσης των δικαιούχων με βάση τις καταστά−
σεις δικαιούχων που θα καταρτιστούν από τον ΕΛΟΓΑΚ
και τα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Στην περίπτωση που κά−
ποιος δικαιούχος δεν είναι καταχωρημένος στο ΟΣΔΕ,
καλείται το αργότερο 10 ημέρες μετά τη δημοσίευση
της παρούσας να αποστείλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ αίτηση
καταχώρισης.
Οι επιλέξιμες ποσότητες παραδόσεων γάλακτος δεν
πρέπει να ξεπερνούν τις μέγιστες ποσότητες που αντι−
στοιχούν στις διατηρούμενες στην εκμετάλλευση κατά
το έτος 2009 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, με βάση
την αναλογία απόδοσης max 7000 κιλά γάλακτος / αγε−
λάδα ετησίως.
Στην περίπτωση όμως που βάσει βεβαίωσης από Κέ−
ντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων η απόδοση των ζώων

είναι υψηλότερη, λαμβάνεται υπόψη η αυξημένη από−
δοση. Τυχόν σχετική βεβαίωση θα πρέπει να έχει υπο−
βληθεί από τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς στον
ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο 10 ημέρες μετά τη δημοσίευση
της παρούσας.
4. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων με το ΟΣΔΕ
καταρτίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι καταστάσεις πλη−
ρωμής των δικαιούχων και στη συνέχεια αναρτώνται
με τη συνήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του
ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΟΓΑΚ επί 1 εβδομάδα, περίοδο
κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν
δικαίωμα υποβολής ένστασης. Οι ενστάσεις θα αφορούν
μόνο τυχόν λάθη ή παραλείψεις για παραγωγούς που
ανήκουν στην κατηγορία δικαιούχων βάσει της παρού−
σας απόφασης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ είτε
απ΄ευθείας είτε μέσω του ΕΛΟΓΑΚ, εξετάζονται από
τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνεργασία με τη Δ/νση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ και τον ΕΛΟΓΑΚ και τα αποτελέσματα
αναρτώνται επί 1 εβδομάδα στους παραπάνω τόπους
ανάρτησης.
Σε περίπτωση που προκύψει μετά την εξέταση των εν−
στάσεων ανάγκη για επιπλέον ποσό αναδιανομής αυτό
θα προκύψει από οριζόντια γραμμική μείωση.
5. Οι πληρωμές γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν την
30 Ιουνίου 2010.
6. O ΟΠΕΚΕΠΕ, το αργότερο έως τις 30 Αυγούστου
2010, ανακοινώνει στην Επιτροπή με ταυτόχρονη κοι−
νοποίηση στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, τα
συνολικώς καταβληθέντα ποσά ενίσχυσης καθώς και
τον αριθμό και το είδος των δικαιούχων.
7. Τυχόν αλλαγή προθεσμιών ανακοινώνεται με έγγρα−
φο της Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από την
υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Aπριλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 261044
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 απόφα−
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς,
Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυν−
σης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους
Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή
Υπουργού”».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54, 41, 45 παρ.6, 50, 51, 53 και 90 του
Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α).
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β) Του π.δ. 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου
Γεωργίας» (ΦΕΚ 187Α), όπως συμπληρώθηκε και τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.
γ) Του π.δ. 356/1990 «Σύσταση Γενικών Δ/νσεων και
Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολι−
τικής» (ΦΕΚ 143Α), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιή−
θηκε μεταγενέστερα.
δ) Του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107Α).
ε) Των άρθρων 29 παρ. 2 και 30 παρ. 3 του ν. 2538/1997
«Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργι−
κά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιρι−
στικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 242Α).
2. Την υπ’ αριθμ. 399570/10−11−01 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Οικονομικών και Γεωργίας «Σύσταση Διοικητικού
Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ΄ Κοινο−
τικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα,
στο Υπουργείο Γεωργίας» (ΦΕΚ 1363Β), όπως συμπληρώ−
θηκε με τις 222822/6−5−03 (ΦΕΚ 592Β) και 229920/20−2−02
(ΦΕΚ 233Β) όμοιες αποφάσεις.
3. Την υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 απόφαση του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση
στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊ−
σταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύ−
θυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να
υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 280682/4−5−2009 απόφα−
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ως ακολούθως:
1. Η υπό στοιχείο 3 περίπτωση της παραγράφου 1
που αφορά τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληρο−
φορικής του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων και
Υποδομών τροποποιείται και η εξουσία υπογραφής με
«Εντολή Υπουργού» μεταβιβάζεται στο αναγραφόμενο
όργανο ως εξής:
3. Έγκριση σκοπιμότητας προμήθειας Ειδικός
και διάθεσης μηχ/κού εξοπλισμού Γραμματέας
και λογιστικού.
2. Η παράγραφος 2 που αφορά τις αρμοδιότητες της
Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και
Πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Διοικητικού Τομέα
Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών αντικαθίσταται και η
εξουσία υπογραφής με «Εντολή Υπουργού» μεταβιβά−
ζεται στο αναγραφόμενο όργανο ως εξής:
1.

Αποφάσεις έγκρισης, απένταξης και Ειδικός
πληρωμής των μέτρων 1.1 Σχέδια Γραμματέας
βελτίωσης, 3.1 και 3.2 Νέοι Αγρότες
του «Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αγροτική Ανάπτυξη− Ανασυγκρότη−
σης της Υπαίθρου 2000−2006».

2. Αποφάσεις προένταξης, ένταξης, Ειδικός
απένταξης και πληρωμών των επεν− Γραμματέας
δύσεων του Άξονα 7 του «Επιχει−
ρησιακού Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη − Ανασυγκρότηση της
Υπαίθρου 2000−2006»
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
Αριθμ. 1660
(3)
Καθιέρωση λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοτι−
κού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών κατά το Σάββατο.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α΄/97): Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 του Ν. 3584/2007
(ΦΕΚ 143/Α΄/07):
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».
3. Την αριθμ. 3/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών περί
καθιέρωσης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοτικού
Γυμναστηρίου Γιαννιτσών κατά το Σάββατο.
4. Την ανάγκη καθιέρωσης λειτουργίας των Υπηρεσιών
του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών κατά το Σάβ−
βατο για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των
αθλητικών εγκαταστάσεων του (Κλειστό −Ανοιχτό).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα», σχετικά με την υποχρέωση
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 3/2010 απόφαση του Διοικητι−
κού Συμβουλίου Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών
και καθιερώνουμε την λειτουργία κατά το Σάββατο των
Υπηρεσιών του Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών,
κατά κλάδο και αριθμό υπαλλήλων ως εξής:
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΛ. ΕΓΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Τρεις (3) υπάλληλοι.
− Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Συντηρητής Χλοοτάπητα
− Μία (1) υπάλληλος ΥΕ Καθαρίστρια
− Ένας (1) υπάλληλος ΔΕ Συντηρητής Κτιρίων
Για τους παραπάνω υπαλλήλους καθιερώνουμε ως μη
εργάσιμη ημέρα την Δευτέρα.
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Δημοτικού Γυμναστηρίου Γιαννιτσών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 8 Απριλίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ

8158

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 1812
(4)
Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ−
που με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασί−
ας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ Δήμου Πέλλας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 239 και 240 του Ν.3463/2006
(ΦΕΚ 114/Α΄/8−6−2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ
107/τ.Α΄/30−5−97). «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της
Περιφέρειας, ρύθμιση διατάξεων για την Τοπ. Αυτ/ση
και άλλες διατάξεις.
3. Τις διατάξεις του Ν. 2539/97 (ΦΕΚ 244/Α΄/4−12−1997)
«Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτ/σης».
4. Την αριθμ. 222/30−1−90 (ΦΕΚ 78/τ.Β΄/6−2−90) απόφαση
Νομάρχη Πέλλας, περί σύστασης Νομικού Προσώπου με
την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμέ−
νων ΚΑΠΗ Πέλλας».
5. Την αριθμ. 389/6−2−2008 (ΦΕΚ 420/τ. Β΄/13−3−2008)
απόφασή μας, περί τροποποίησης συστατικής πράξης
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ Δήμου Πέλλας».
6. Την αριθμ. 5727/22−9−2009 (ΦΕΚ 2147/τ.Β΄/2−10−2009)
απόφασή μας, περί τροποποίησης συστατικής πράξης
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ Δήμου Πέλλας».
7. Την αριθμ. 33/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Πέλλας «Περί τροποποίησης συστατικής πράξης
του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία: “Κέντρο Ανοι−
κτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ Δήμου Πέλλας”».
8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05)
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα», σχετικά με την υποχρέωση
αναγραφής κάλυψης δαπάνης που συνεπάγεται η έκ−
δοση κάθε κανονιστικής πράξης.
9. Την αριθμ. 8063/30−10−2008 (ΦΕΚ 2317 Β/13−11−2008):
Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσίες της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας και μεταβίβαση του δικαιώματος
υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσε−
ων, εγγράφων και άλλων πράξεων στον Προϊστάμενο
της Γενικής Διεύθυνσης, στους Προϊσταμένους Διευ−
θύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 222/30−1−90 (ΦΕΚ 78/τ.Β΄/
6−2−90) απόφαση Νομάρχη Πέλλας, περί σύστασης Νο−
μικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Πέλλας”», όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις αριθμ. 389/6−2−2008 (ΦΕΚ 420/τ.Β΄/
13−3−2008) και 5727/22−9−2009 (ΦΕΚ 2147/τ.Β΄/2−10−2009)
όμοιες δικές μας, ως προς τις παρ. 1, 3 και 4 αυτής, οι
οποίες αντικαθίστανται ως εξής:
1. Συστήνουμε νομικό πρόσωπο με την επωνυμία: Κέ−
ντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου
Πέλλας, με έδρα την Πέλλα και παραρτήματα στα Το−
πικά Διαμερίσματα Αθύρων, Ραχώνας, Δυτικού, Νέας
Πέλλας και Αγροσυκιάς.
3. Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:
α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Πέλλας
που ανέρχεται στο ποσό των 150.000€.

β) Τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις του Δήμου Πέλ−
λας.
γ) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών του.
δ) Κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κλη−
ρονομιές κληροδοσίες.
ε) Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχόμενων
πραγμάτων ή υπηρεσιών.
στ) Πρόσοδοι από την περιουσία του καθώς και από
την συμμετοχή του σε προγράμματα.
4. Το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο Ανοι−
χτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Πέλλας»
διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται
από επτά (7) μέλη τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές
τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτε−
λείται από:
α) τον Δήμαρχο, ή έναν (1) δημοτικό σύμβουλο,
β) τρεις (3) Δημοτικούς Συμβούλους από τους οποίους
οι δύο (2) ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού
Συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους,
γ) τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι που έχουν σχετική με
το αντικείμενο του Νομικού Προσώπου επαγγελματική
και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις.
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων εφόσον αυτό
απασχολεί πάνω από 10 εργαζόμενους. Ο ανωτέρω εκ−
πρόσωπος προτείνεται από την γενική συνέλευση των
τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας (15) ημερών από
τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση και θα
καταλαμβάνει τη θέση ενός (1) δημότη.
Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους
ή εκείνοι που έχει οριστεί παραιτηθεί, χωρίς να αντικα−
τασταθεί, μετέχει σύμβουλος της πλειοψηφίας.
Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο
εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντι−
πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δη−
μοτικό συμβούλιο, ο Δήμαρχος αυτός αυτοδικαίως κα−
θίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως του διοικητικού
συμβουλίου του Νομικού Προσώπου.
Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του
νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημο−
τικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση
του νέου διοικητικού συμβουλίου.
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντι−
κατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με
απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που
ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτω−
ση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος
Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και
σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού
συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από
τον αντιπρόεδρο.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 222/30−1−90 (ΦΕΚ 78/
τ.Β΄/6−2−90) απόφαση Νομάρχη Πέλλας, όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις αριθμ. 389/6−2−2008 (ΦΕΚ420/τ.Β΄/
13−3−2008) και 5727/22−9−2009 (ΦΕΚ 2147/τ.Β΄/2−10−2009)
όμοιες δικές μας.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πέλ−
λας, ύψους 150.000 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6715.01 για
το τρέχον οικ. έτος, ενώ για κάθε ένα επόμενα έτη η
δαπάνη θα είναι ανάλογη.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Έδεσσα, 15 Απριλίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ
F
(5)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την ομογε−
νή Γερασιμοβα Ελενα (GERASIMOVI ELENA) σύζυ−
γος του Γκοζαλισβιλι Ταμαζι το γένος Γερασιμωβ
Σωκράτη.
Με την αριθ. 1387/09/31–3−2010 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του Ν.2790/2000 όπως τροποποιή−
θηκαν με το άρθρο 76 του Ν.2910/2001, τα άρθρα 24 και
25 του Ν.3013/2002, γίνεται δεκτή η από 4−5−2004 αίτηση
της ομογενούς Γερασιμοβα Ελενα (GERASIMOVI ELENA)
σύζυγος του Γκοζαλισβιλι Ταμαζι το γένος Γερασιμωβ
Σωκράτη περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας και
τον εξελληνισμό του επωνύμου της από Γερασιμοβα σε
Γερασιμίδου.
Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
(6)
Απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από την ομογενή
ΓΚΑΧΟΚΙΤΖΕ ΛΙΛΙ του ΡΟΪΝΙ (GAKHOKIDZE LILI).
Με την αριθ. 266/30−3−2010 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κρήτης, που εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν. 2790/2000 όπως τροποποιήθηκαν
με το άρθρο 76 του Ν. 2910/2001, τα άρθρα 24 και 25
του Ν. 3013/2002, γίνεται δεκτή η από 19−5−2003 αίτηση
της ομογενούς ΓΚΑΧΟΚΙΤΖΕ ΛΙΛΙ (GAKHOKIDZE LILI)
περί απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας.
Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη, εντός
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ
F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύστασης εταιρείας «ΠΕ−
ΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις
του Ν.3299/04.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την 11273/1938/ΠΕ/5/00318/Ε/238946/Ν.3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου εγκρίθηκε το αίτημα της υπό σύστασης εταιρείας
«ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ O.E.» για υπαγωγή, στις
διατάξεις του Ν.3299/04, επένδυσης που αναφέρεται σε
ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας 58
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κλινών, το οποίο βρίσκεται στο Γύθειο, του Νομού Λακω−
νίας, συνολικού παραγωγικού κόστους ενός εκατομμυρί−
ου τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.430.000,00 €)
με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του παραγωγικού
κόστους, δηλαδή με ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων
πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (858.000,00 €).
Θα γίνει χρήση δανείου ποσοστού 15%, δηλαδή ποσού
διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(214.500,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής προκύπτουν
πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−03−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύστασης εταιρείας «ΒΑ−
ΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» στις
διατάξεις του Ν.3299/04.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την 11257/1929/ΠΕ/5/00307/Ε/230309/Ν.3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου εγκρίθηκε το αίτημα της υπό σύστασης εταιρείας
«ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» για
υπαγωγή, στις διατάξεις του Ν.3299/04, επένδυσης που
αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων μονάδας 3* δυναμικότητας 36 κλινών,
το οποίο βρίσκεται στο Βρωμονέρι, στο Δήμο Γαργα−
λιάνων, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού
κόστους ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (1.180.000,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί
του παραγωγικού κόστους, δηλαδή με ποσό επιχορή−
γησης επτακοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (708.000,00 €).
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού εκατόν εβδομήντα μιας
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (171.580,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής προκύπτουν
μια (1) νέα θέση εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−03−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύστασης εταιρείας «ΑΘΑ−
ΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΣΤΕΑ O.E.» στις διατάξεις
του Ν.3299/04.
Με την 11263/1932/ΠΕ/5/00308/Ε/234725/Ν.3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της υπό σύστασης
εταιρείας «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΩΣΤΕΑ O.E.» για
υπαγωγή, στις διατάξεις του Ν.3299/04, επένδυσης που
αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων 3* δυναμικότητας 22 κλινών, το οποίο
βρίσκεται στη Μεγάλη Μαντίνεια, στο Τ.Δ. Κάμπος, στο
Δήμο Αβίας, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγω−
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γικού κόστους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00 €)
με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του παραγωγικού
κόστους, δηλαδή με ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (480.000,00 €).
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού εκατόν δεκαεννιά χιλι−
άδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ (119.520,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής δεν προκύ−
πτουν νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−03−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(10)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑ−
ΟΥΕΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ» στις διατάξεις του Ν.3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 11202/1915/Π08/5/286/Ε/Ν.3299/04/
8−4−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης
«ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΜΠΛΑΟΥΕΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ» για υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν.3299/04, επένδυσης που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδας τυποποί−
ησης βρώσιμων ελιών, ελαιολάδου και λοιπών αγροτι−
κών προϊόντων βιολογικής γεωργίας στο Δ.Δ. Πύργου
του Δήμου Λεύκτρου του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού
κόστους τετρακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τρια−
κοσίων πενήντα ευρώ (435.350 €) με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 60% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για την
αρχική επένδυση ύψους τετρακοσίων τριάντα πέντε
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (435.350 €) δηλαδή
ποσό διακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων διακοσίων δέκα
ευρώ (261.210 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31/3/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέα Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(11)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΨΥΚΤΑΡΚΑΔΙ−
ΚΗ ΑΒΕΕ» στις διατάξεις του Ν.3299/2004
Με την υπ’ αριθμ. 11242/1923/Π08/5/295/Ε/Ν.3299/04/
9−4−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης
«ΨΥΚΤΑΡΚΑΔΙΚΗ ΑΒΕΕ» για υπαγωγή στις διατάξεις
του Ν.3299/04, επένδυσης που αναφέρεται σε επέκταση
μονάδος κατασκευής πλαστικών σάκων συσκευασίας
στο Δ.Δ. Στενού του Δήμου Κορυθίου του Νομού Αρ−
καδίας, συνολικού κόστους εξακοσίων δέκα πέντε χιλι−
άδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (615.650 €) με ποσοστό
επιχορήγησης 60% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για
την αρχική επένδυση ύψους εξακοσίων δέκα πέντε χιλι−
άδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (615.650 €) δηλαδή ποσό
τριακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα
ευρώ (369.390 €). Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει στο
ύψος των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων σαράντα
επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (92.347,50 €).

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31/3/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(12)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑ−
ΚΟΥ ΟΕ» στις διατάξεις του Ν.3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 11193/1906/Π08/5/281/Ε/Ν.3299/04/
8−4−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης
«ΑΦΟΙ ΚΑΝΑΚΑΚΟΥ ΟΕ» για υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν.3299/04, επένδυσης που αναφέρεται στον εκσυγχρο−
νισμό και μετεγκατάσταση ελαιουργείου στον οικισμό
Αλέσια του Δ.Δ. Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης του
Νομού Λακωνίας, συνολικού κόστους ενός εκατομμυ−
ρίου πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων δώδεκα ευρώ
(1.051.812 €) με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί της
ενισχυόμενης δαπάνης για την αρχική επένδυση ύψους
ενός εκατομμυρίου σαράντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων
δώδεκα ευρώ (1.043.812 €) δηλαδή ποσό εξακοσίων είκο−
σι έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και είκοσι
λεπτών (626.287,20 €) και με ποσοστό 50% για δαπάνες
μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους οκτώ χιλιάδων
ευρώ (8.000 €) δηλαδή ποσό τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000 €). Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει στο ύψος
των εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα
τεσσάρων ευρώ και οκτώ λεπτών (156.994,08 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31/3/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(13)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΥΡΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την 11191/1904/Π08/5/00280/Ε/Ν.3299/2004/8−4−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΑΥ−
ΡΗΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για υπαγωγή, στις
διατάξεις του Ν.3299/04, επένδυσης που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενου ελαιουργείου στο
Δ.Δ. Γαργαλιάνων, του Δήμου Γαργαλιάνων, του Νο−
μού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους δια−
κοσίων σαράντα επτά χιλιάδων και εξακοσίων εξήντα
ευρώ (247.660,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης 60%
επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό εκατόν
σαράντα οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ενενήντα έξι
ευρώ (148.596,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής δε θα δη−
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού τριάντα επτά χιλιάδων
και εκατόν σαράντα εννέα ευρώ (37.149,00 €).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31/3/2010.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(14)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΟΝΤΑ−
ΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την 11189/1893/Π08/5/00233/Ε/Ν. 3299/2004/8−4−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΣΤΑΥ−
ΡΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για υπαγωγή, στις
διατάξεις του Ν.3299/04, επένδυσης που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενου ελαιουργείου, στο
Δ.Δ. Λευκοχώματος, του Δήμου Φάριδος, του Νομού
Λακωνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους τετρακοσί−
ων τριάντα έξι χιλιάδων και τριακοσίων πενήντα ευρώ
(436.350,00€), με ποσό επιχορήγησης διακοσίων εξήντα
χιλιάδων και οκτακοσίων δέκα ευρώ (260.810,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας.
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού εξήντα χιλιάδων διακοσί−
ων δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (60.212,70 €).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31/3/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(15)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύστασης εταιρείας
«ΚΑΝΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του
Ν.3299/04.
Με την 11276/1941/ΠΕ/5/00320/Ε/231627/Ν.3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της υπό σύστασης εται−
ρείας «ΚΑΝΝΑΣ ΜΙΧΑΗΛ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για υπαγωγή, στις
διατάξεις του Ν.3299/04, επένδυσης που αναφέρεται
σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3* δυναμικότητας
22 κλινών, το οποίο βρίσκεται στη Στούπα, στο Δήμο
Λεύκτρου, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγι−
κού κόστους ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ
(1.100.000,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του
παραγωγικού κόστους, δηλαδή με ποσό επιχορήγησης
εξακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (660.000,00 €).
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού εκατόν εξήντα τεσσάρων
χιλιάδων διακοσίων πενήντα δύο ευρώ (164.252,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής προκύπτουν
δύο (2) νέες θέσεις εργασίας.
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−03−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(16)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Ξανθοπούλου Λυδία του Νικολά−
ου.
Με την αριθμ. 2757/26−4−2010 απόφαση του Νομάρ−
χη Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.Δ. 4018/1959, του άρθρου 19 του Ν. 1763/1988, του
Π.Δ. 23/1992, και του Π.Δ 93/1993, χορηγείται στην Ξαν−
θοπούλου Λυδία του Νικολάου, άδεια άσκησης επαγ−
γέλματος Κοινωνικού λειτουργού, για να παρέχει τις
υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών
υπηρεσιών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
Ο Νομάρχης
ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
F
(17)
Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Περδίκη Βασιλική του Γεωργίου.
Με την 1616/23.4.2010 απόφαση του Νομάρχη Μαγνη−
σίας χορηγείται στην Περδίκη Βασιλική του Γεωργίου
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Διευθυντής
Β. ΒΑΣΙΛΟΥ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(18)
Στην υπ’ αριθμ. οικ. 21318/30.3.2010 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 453/16.4.2010
τ.Β΄ και αφορά συμπλήρωση κανονισμού Εσωτερικής
υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, επιφέρεται η
πιο κάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 5790, στήλη 2η και μετά τον 10ο στίχο
προστίθεται το εκ παραδρομής παραληφθέν:
«Ο Πρόεδρος
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Η Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΙΒΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
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.ΜΗ.

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, Α.Α.Π., 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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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.
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 και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02006251105100008*

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

