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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ 970 (1)
   Φοίτηση προσωπικού Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Αιγύ−

πτου, στο τμήμα εξειδίκευσης στη Ναυτική Μετεωρο−
λογία, της Μετεωρολογικής Σχολής της ΕΜΥ.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98)».

β) Του Ν. 2292/1995 «Περί Οργανώσεως και Λειτουρ−
γίας του ΥΕΘΑ, Διοικήσεως και Ελέγχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 35).
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γ) Του Προεδρικού Διατάγματος 161/1997 «Οργανισμός, 
Κανονισμός της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας 
(ΕΜΥ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας».

δ) Του άρθρου 16 παρ. 11 της Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1090/1−9−000) 
«Κανονισμός εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας 
της Μετεωρολογικής Σχολής».

2. Το Πρακτικό Μετεωρολογικού Συμβουλίου/Φ.970/ΑΔ 
3010/Σ.638/26−4−2010/ΕΜΥ/Μετ. Σχολή).

3. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Εγκρίνεται η φοίτηση προσωπικού της Μετεωρολο−
γικής Υπηρεσίας Αιγύπτου στο Τμήμα Εξειδίκευσης στη 
Ναυτική Μετεωρολογία της Μετεωρολογικής Σχολής 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 2

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

F
     Αριθμ. 38100 (2)
Καθιέρωση Υπερωριακής Απασχόλησης 120 ωρών κατ’ 

άτομο για τέσσερις (4) υπαλλήλους του Εθνικού Κλει−
στού Γυμναστηρίου Πειραιά «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ», 
που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητι−
σμού, για το έτος 2010.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Τον Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμ−

ματειών», παρ. 2 και παρ. 1 ε, περίπτωση IV» «Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού», (Φ.Ε.Κ 137/Α΄/1985).

β) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) «Κώδικας νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα».

γ) Του Ν. 423/1976 «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσε−
ως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό Αθλητι−
σμό», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.2 του
Ν. 1070/1980 «περί λήψεως μέτρων αναπτύξεως του 
αθλητισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

δ) Του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 2470/1997 «Αναμόρφω−
ση Μισθολογίου Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης 
και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 15 του Ν. 2592/1998.

ε) Του Π.Δ. 53/1998 (Φ.Ε.Κ. 53/Α΄/1998) «Διατήρηση 
εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ από τη Γενική Γραμματεία Αθλη−
τισμού.».

στ) Την υπ’ αριθμ. 17112/2000 (Φ.Ε.Κ. 847/Β/2000) από−
φαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Κανονισμός Λει−
τουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της 
Χώρας Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου».

ζ) Του Ν. 3057/2002 άρθρο 75 «Τροποποίηση και συ−
μπλήρωση του Ν. 2725/1999, ρύθμιση θεμάτων Υπουργεί−
ου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 239/Α΄/2002).

η) Του υπ’ αριθμ. Ν. 2880/2001 (Φ.Ε.Κ. 9/Α΄/2001) «ΠΡΟ−
ΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ», για τη μεταρρύθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες δι−
ατάξεις.

θ. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297/A΄/2003) 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων 
του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ. Α. κ.λπ.», όπως αντικα−
ταστάθηκε το 4 εδ.της παρ.1 και η περίπτωση α και τα 
εδ.πρώτο και δεύτερο της περίπτωσης β της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 16 με το άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας−Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης».

ι) Την αριθμ. 2/7093/0022/2004 κοινή υπουργική από−
φαση «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που 
ασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 215/
Β΄/2004).

3. Το Π.Δ. 186 «Σγχώνευση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Τουριστικής Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. 213/Α/2009).

4. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α/2009) «Διορισμός 
Υπουργών και Υφυπουργών.

5. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/2009).

6. Η υπ’ αριθμ. 468/19−2−2010 απόφαση του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Εργασίας−Σώμα Επιθεώ−
ρησης Εργασίας−Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης, που 
αφορά την έγκριση υπερωριακής εργασίας 4 υπαλλήλων 
με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, στο Εθνικό Κλειστό Γυμνα−
στήριο Πειραιά «ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ».

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη ποσού 9.000. Ευρώ, για το 
έτος 2010 η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Νομικού Προσώπου, ΚΑΕ 2482, όπου υπάρχουν εγγε−
γραμμένες οι αντίστοιχες Πιστώσεις, αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται για το έτος 2010 η πραγματοποίηση υπε−
ρωριακής απασχόλησης 120 ωρών κατ’ άτομο για τέσσε−
ρις (4) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ με ειδικό−
τητα ηλεκτρολόγων του Εθνικού κλειστού γυμναστήριο 
Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ».

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης θα 
γίνει με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης, στην οποία 
θα προσδιορίζεται και το ακριβές αντικείμενο εργασιών, 
που θα εκτελούνται καθώς και ο υπεύθυνος για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματοποίησης 
υπερωριακής εργασίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
(3)

    Υπαγωγή επένδυσης της «ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 4977/60239/ΠΟ5/5/00385/Ε/02−09−10/Ν. 3299/ 
2004 απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της 
«ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέ−
ρεται σε ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑ−
ΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΩΝΑ 24 ΚΛΙΝΩΝ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 5512) 
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στη ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ, Ν. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης επτακο−
σίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00 €), με ποσοστό 
επιχορήγησης 38% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης διακοσίων ογδόντα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (285.000 €).

Νέες Θέσεις Εργασίας: ένα (1) άτομο.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−

κής Επιτροπής: (31−08−2010), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F

(4)

    Υπαγωγή επένδυσης της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ−

ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 

όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την 5318/64547/ΠΟ5/5/00388/Ε/1−9−10/Ν.3299/04 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/04 επένδυσης της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ−
ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΟΛΟΥ, που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό 
μονάδας παραγωγής ζωοτροφών, που βρίσκεται στη 
θέση Α΄ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, του Νόμου Μαγνησίας, συνολικού 
κόστους επτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (730.000) €, 
με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης διακοσίων 
πενήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (255.500) €. 
Δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (31−8−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F

(5)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑ−

ΜΙΣΗΣ ΞΤΕ Α.Ε στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως 
ισχύει.

  Με την 5417/65518/ΠΟ5/5/00389/Ε/01−09−2010/Ν.3299/04
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε με 
τους Ν. 3470/06 και Ν. 3522/06, επένδυσης της επιχείρη−
σης ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΑΜΙΣΗΣ ΞΤΕ Α.Ε που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακής μονάδας 3* 86 κλινών 
στην Καλαμπάκα νομού Τρικάλων συνολικού κόστους 
550.000 ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό 247.500 
ευρώ.

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής 31/08/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρα−
γράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν. 3299/04. Νέες θέσεις 
εργασίας= 3 ΕΜΕ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(6)

    Υπαγωγή επένδυσης της «ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 5452/65694/ΠΟ5/5/00390/Ε/02−09−10/Ν. 3299/ 
2004 απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της 
«ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρε−
ται σε ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
(Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 0122) στη ΘΕΣΗ ΣΕΡΒΩΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 
Δ. ΠΕΛΛΙΝΑΙΩΝ, Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ενός εκατομμυρίου, οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(1.800.000,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγη−
σης επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000 €).

Νέες Θέσεις Εργασίας: μηδέν (0) άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−

κής Επιτροπής: (31−08−2010), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(7)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙ−
ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει.

  Με την 5556/66461 /ΠΟ5/5/00392/Ε/Ν. 3299/04/02−09−
10 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας 
Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης ΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙ−
ΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας 
οινοποίησης σταφυλιών ολοκληρωμένης διαχείρισης, 
στη θέση «Βούλα ή Μεράι», του Δ. Καλαμπάκας, του 
Ν. Τρικάλων, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου 
πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) € με ποσοστό επι−
χορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εξακοσίων χιλιάδων (600.000,00) 
€. Νέες θέσεις Εργασίας: 3 άτομα.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής (31−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
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(8)
    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑ−

ΛΩΝ Α.Ε στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 5593/66863/ΠΟ 5/5/00393/Ε/01−09−2010/Ν.3299/04 
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε με 
τους Ν. 3470/06 και Ν. 3522/06, επένδυσης της επιχεί−
ρησης ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥ−
ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Α.Ε που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
μονάδας παραγωγής πλαστικών φιαλών, πωμάτων, δο−
χείων και άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας στο 8° 
χλμ. Τρικάλων−Καλαμπάκας, δήμου Φαλώρειας νομού 
Τρικάλων συνολικού κόστους 1.860.000 ευρώ, με πο−
σοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης 744.000 ευρώ.

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής 31/08/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της πα−
ραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν. 3299/04. Δημιουρ−
γούνται τρεις (3) νέες θέσεις εργασίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(9)

    Υπαγωγή επένδυσης της «Κ.ΚΩΣΤΗΣ−Β.ΓΟΥΖΙΟΣ Ο.Ε.» 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 5599/66931/ΠΟ5/5/00394/Ε/07−09−10/Ν. 3299/2004
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της 
«Κ.ΚΩΣΤΗΣ−Β.ΓΟΥΖΙΟΣ Ο.Ε.» που αναφέρεται σε ΕΚΣΥΓ−
ΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΖΑΜΙΟΥ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2612) στην θέση ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑ−
ΡΙΟΥ, Δ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης τριακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ 
(390.000,00 €), με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγη−
σης εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων ευρώ (156.000 €). 

Νέες Θέσεις Εργασίας: ένα (1) άτομο.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−

κής Επιτροπής: (31−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(10)

    Υπαγωγή επένδυσης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙ−
ΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την 5668/67675/ΠΟ5/5/00395/Ε/1−9−10/Ν.3299/04 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσα−
λίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04
επένδυσης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ−
ΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, που αναφέρεται σε ίδρυση κέντρου 

συντήρησης και διανομής πτηνοτροφικών προϊόντων, 
που βρίσκεται στη θέση «ΚΟΥΜΙΑ» του Δ.Δ. Μελισσοχω−
ρίου, του Δήμου Πλατυκάμπου, του Νόμου Λάρισας, συ−
νολικού κόστους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000) €,
με ποσοστό επιχορήγησης 25% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν 
είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (125.000) €. Δεν θα δημι−
ουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (31−8−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(11)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩ−
ΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την 3141/38252/ΠΟ5/5/00360/Ε/Ν.3299/04/02−09−10 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσα−
λίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
επένδυσης της επιχείρησης ΜΠΟΥΧΛΑΡΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓ−
ΓΕΛΟΣ & ΑΘΗΝΑ Ο.Ε. που αναφέρεται σε εκσυγχρονι−
σμό και επέκταση δυναμικότητας και εκσυγχρονισμός 
χοιροτροφικής μονάδας, στη θέση «Καραέργια», του Δ. 
Κραννώνος, του Ν. Λάρισας, συνολικού κόστους εξακοσί−
ων πενήντα χιλιάδων (650.000,00) € με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης διακοσίων εξήντα χιλιάδων (260.000,00) €.
Νέες θέσεις Εργασίας: 1 άτομα.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής (31−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(12)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΕ−
ΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 
3299/04, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την 4953/60065/ΠΟ5/5/00384/Ε/1−9−10/Ν.3299/04 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσ−
σαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/04 επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΠΕΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ Ο.Ε.», που αναφέρεται 
σε ίδρυση μονάδας επεξεργασίας οικοδομικού χάλυβα, 
που βρίσκεται στη θέση 6° χιλ Λάρισας − Συκουρίου, 
του Νομού Λάρισας, συνολικού κόστους εννιακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (970.000) €, από το οποίο το 
ποσό των οχτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ αφορά 
τη συμβατική επένδυση και το ποσό των εκατόν εβδο−
μήντα χιλιάδων (170.000) ευρώ αφορά την επένδυση 
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χρηματοδοτικής μίσθωσης, με επιχορήγηση 34% επί 
του κόστους της συμβατικής επένδυσης, δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ 
(272.000) ευρώ και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης 
34% επί του κόστους της χρηματοδοτικής μίσθωσης, 
δηλαδή ποσό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
πενήντα επτά χιλιάδων οχτακοσίων (57.800) ευρώ. Νέες 
θέσεις απασχόλησης επτά (7) Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (26−8−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F

(13)
     Υπαγωγή επένδυσης της «KOKOΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 3142/38255/ΠΟ5/5/00361/Ε/30−08−10/Ν. 3299/2004 
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της 
«ΚΟΚΟΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται σε 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (K.A. ΣΤΑΚΟΔ 1581) στο ΔΙΜΗΝΙ, Δ. 
ΒΟΛΟΥ, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ συνολικής ενιοχυόμενης δαπά−
νης τριακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (370.000,00  
€), με ποσοστό επιχορήγησης 33% επί του συνολικού 
κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν 
είκοσι δύο χιλιάδων, εκατό ευρώ (122.100 €).

Νέες Θέσεις Εργασίας: ένα (1) άτομο.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (26−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F

(14)
    Υπαγωγή επένδυσης της «Υπό Σύσταση εταιρία των Κ. 

& Γ. Σιούρτου» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως 
ισχύει.

  Με την 3201/38984/ΠΟ5/5/00363/Ε/30−08−10/Ν. 3299/2004
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε n υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της «Υπό 
Σύσταση εταιρία των Κ. & Γ. Σιούρτου» που αναφέρεται 
σε ΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Κ.Α. ΣΤΑ−
ΚΟΔ 0142) στη ΘΕΣΗ ΜΥΡΙΝΗ, Δ. ΚΑΜΠΟΥ, Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τετρακοσίων είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (420.000,00 €), με ποσοστό επιχορήγη−
σης 40% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό 
ποσό επιχορήγησης εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ 
(168.000 €). 

Νέες Θέσεις Εργασίας: δύο (2) άτομα.

Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής: (26−08−2010), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(15)

    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των 
ΚΑΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗ στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την 4373/51147/ΠΟ5/5/00376/Ε/Ν.3299/04/02−09−10 
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της υπό σύ−
σταση εταιρείας των ΚΑΤΣΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και ΜΑΥΡΑ−
ΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗ που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας κλασσικού τύπου 3 αστέρων δυναμικότητας 
24 δωματίων − 49 κλινών, στη θέση «Σουτραλί», του 
Δ. Αγριάς, του Ν. Μαγνησίας, συνολικού κόστους ενός 
εκατομμυρίου εξακοσίων χιλιάδων (1.600.000,00) € με 
ποσοστό επιχορήγησης 33% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων πεντακοσίων 
είκοσι οκτώ χιλιάδων ( 528.000,00) €. Νέες θέσεις Ερ−
γασίας: 12 άτομα.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής (26−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(16)

    Υπαγωγή επένδυσης της «Γ. ΣΧΟΙΝΑΣ − Β. ΣΕΤΣΙΚΑ 
Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

   Με την 4462/52498/ΠΟ5/5/00377/Ε/30−08−10/Ν. 3299/2004
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επένδυσης της «Γ. 
ΣΧΟΙΝΑΣ − Β. ΣΕΤΣΙΚΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟ−
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1581) στην οδό ΝΕΡΟΜΥΛΩΝ 
6, Δ. ΑΓΙΑΣ, Ν. ΛΑΡΙΣΗΣ συνολικής δαπάνης πεντακοσί−
ων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €), με ποσοστό 
επιχορήγησης 34% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα επτά χι−
λιάδων ευρώ (187.000 €). 

Νέες Θέσεις Εργασίας: δύο (2) άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (26−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ
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(17)
    Υπαγωγή επένδυσης της «ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ−

ΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την 4514/53103/ΠΟ5/5/00378/Ε/1−9−10/Ν.3299/04 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Θεσσαλίας 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
επένδυσης της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ., που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό 
μονάδων οξοποιίας και ζωοτροφών, που βρίσκονται στις 
θέσεις 5° χιλ. Τρικάλων − Καλαμπάκας (οξοποιία) και 3° 
χιλ Τρικάλων − Καλαμπάκας (ζωοτροφές), του Νομού 
Τρικάλων, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου εξα−
κοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.650.000) €, με ποσοστό 
επιχορήγησης 33% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (544.500) €. Δεν 
θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (26−8−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(18)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ 
Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Με την 4590/54512/ΠΟ 5/5/00379/Ε/01−09−2010/Ν.3299/04 
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως τροποποιήθηκε με 
τους Ν. 3470/06 και Ν. 3522/06, επένδυσης της επιχείρη−
σης ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε που αναφέρεται στην ίδρυση 
λατομείου αδρανών υλικών στη θέση Μακρυβούνι Δ.Δ. 
Αγίου Δημητρίου Δήμου Παλαμά Νομού Καρδίτσας συ−
νολικού κόστους 1.450.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγη−
σης 33% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό 
ποσό επιχορήγησης 478.500 ευρώ.

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερεια−
κής Επιτροπής 26/08/10 σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 15γ του άρθρου 7 του Ν. 3299/04. Δεν 
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(19)

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑ−
ΚΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

      Με την 4592/54525/ΠΟ5/5/00380/Ε/Ν.3299/04/02−09−10 
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της εταιρείας 
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται σε 

επέκταση ελαιοτριβείου στο 1° χλμ. Πουρναριού − Ελά−
τειας, του Δ. Νέσσωνος του Ν. Λάρισας, συνολικού κό−
στους εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων (635.000,00) €
με ποσοστό επιχορήγησης 34% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων δέκα 
πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (215.900,00) €. Νέες θέσεις 
Εργασίας: 0 άτομα.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής (26−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(20)

  Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΕΠΙΠΛΟ ΤΖΕΓΚΑΣ 
ΑΕ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την 4593/54562/ΠΟ5/5/00381/Ε/1−9−10/Ν.3299/04 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας  Θεσσα−
λίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04
επένδυσης της εταιρείας ΕΠΙΠΛΟ ΤΖΕΓΚΑΣ ΑΕ, που 
αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας κατασκευής 
επίπλων, που βρίσκεται στη θέση 6° χιλ. Τρικάλων − 
Πύλης, του Δήμου Γόμφων, του Νομού Τρικάλων, συνο−
λικού κόστους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000) 
€, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού 
κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης διακο−
σίων χιλιάδων ευρώ (200.000) €. Δεν θα δημιουργηθούν 
νέες θέσεις απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (26−8−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου παρ. 15γ του Ν. 3299/04, όπως αυτός τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
(21)

      Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΜΑ−
ΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

  Με την 4708/57098/ΠΟ5/5/00382/Ε/Ν.3299/04/02−09−10 
απόφαση της Γ.Γ.Π. Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της ατομικής 
επιχείρησης της ΜΑΝΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ που αναφέρεται 
σε εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδας παραγωγής 
μανιταριών, στον Πυργετό, του Δ. Τρικκαίων, του Ν. 
Τρικάλων, συνολικού κόστους εκατόν εβδομήντα οκτώ 
χιλιάδων (178.000,00) € με ποσοστό επιχορήγησης 40% 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
εβδομήντα μία χιλιάδων διακοσίων (71.200,00) €.

Νέες θέσεις Εργασίας: 0 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής (26−08−10), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004.
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Η περίληψη αυτού να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΘΑΝ. Β. ΠΑΣΧΑΛΗΣ

F
Αριθμ. 5758 (22)
    Απαγόρευση άσκηση θήρας λόγω πυρκαγιάς στην πε−

ριφέρεια Δ.Δ. Βλαχάτων, του Δήμου Λειβαθούς Ν. 
Κεφαλληνίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ 86/69, 

του Ν.Δ 86/69 «περί δασικού Κωδικός» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/75 «Περί 
αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων 
Ν.Δ 86/69».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/87 «Καθορισμός Περιφε−
ρειών της Χώρας, για το σχεδιασμό προγραμματισμό 
και συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ 94//1993 (ΦΕΚ 40/Α/22−3−1993) 
«καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις Περιφερειακές Αρχές ή όργανα διανο−
μαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 2503/30−5−97 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 
του Ν. 2081/92 ( Ε.τ.Κ., Α154/10−9−1992).

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−85 (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 τις αριθμ. 366599/16−12−1996 (ΦΕΚ 
1188/Β/96), 331794/99 (ΦΕΚ 281/Β/31−3−99) και 87578/703/
6−3−2007 (Φ.Ε.Κ. 581/Β/23−4−2007 κοινή υπουργική από−
φαση

7. Την αριθ. 99778/3949/7−9−2000 Δ/γή τέως Υπ. Γεωρ−
γίας περί προστασίας και αποκατάστασης της άγριας 
πανίδας.

8. Την αριθ. 200148/2833/6−8−2010 απόφαση του Υφυ−
πουργού Περιβάλλοντος − Ενέργειας και Κλιματικής Αλ−
λαγής, με θέμα: «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική 
περίοδο 2010 − 2011».

9. Την αριθ. 12196/12−7−2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Ι.Ν «Περί 
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής σε Προϊστα−
μένους Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας».

10. Την ανάγκη μέτρων προστασίας και αποκατάστα−
σης της άγριας πανίδας λόγω των ιδιαίτερων δυσμενών 
συνθηκών που επικρατούν στην πληγείσα περιοχή του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Βλαχάτων, του Δήμου Λει−
βαθούς, από την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά, 
αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
δύο (2) χρόνια ήτοι 19−8−2012, σε έκταση 4.100 στρεμ−
μάτων στο χωριό Σιμωτάτα Δ.Δ. Βλαχάτων περιφέρει−
ας του Δήμου Λειβαθούς, Νομού Κεφαλληνίας όπως 
εμφανίζεται στον συνημμένο χάρτη κλίμακας 1: 15.000 
και ορίζεται ως εξής:

Αρχίζει από το χωριό Σιμωτάτα και συγκεκριμένα από 
την διασταύρωση του Επαρχιακού Δρόμου Αργοστολίου −
Πόρου, με τον δρόμο που οδηγεί στο Νεκροταφείο του 
Χωριού Σιμωτάτων, από εκεί ακολουθεί το ρέμα μέχρι 
να συναντήσει το δασικό δρόμο στην θέση «Κόκκινος 
Βράχος», ακολουθεί τον δασικό δρόμο έως την θέση 
«Χαλεπέδι» στο όριο του Εθνικό Δρυμού Αίνου, όπου και 
ενώνεται με τον δασικό περιμετρικό δρόμο του Εθνικού 
Δρυμού Αίνου, ακολουθεί τον δασικό περιμετρικό δρόμο 
στα όρια του Εθνικού Δρυμού Αίνου, μέχρι να συναντή−
σει το ρέμα «Χαλίκια» Στην συνέχεια με κατεύθυνση 
Νότια, ακολουθεί το ρέμα «Χαλίκια» μέχρι την ένωση 
του με τον δασικό δρόμο Φαγιά − Πλατιών (δεξαμενή 
νερού) και από εκεί ακολουθεί τον χωματόδρομο με 
κατεύθυνση προς τον επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου −
Πόρου και μέχρι την διασταύρωση με αυτόν. Στην συ−
νέχεια ακολουθεί τον Επαρχιακό δρόμο Αργοστολίου −
Πόρου, μέχρι την διασταύρωση του με τον δρόμο που 
οδηγεί στο Νεκροταφείο του χωριού Σιμωτάτων, από 
όπου και ξεκίνησε.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι−
νές που προβλέπονται από το άρθρο 287 παρ. 7 του 
Ν.Δ 86/69 περί Δασικού Κώδικα και άρθρο 9 παρ. 3 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 414985/85 «περί μέτρων 
διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 
366599/1996 331794/1999 και 87578/703/2007.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος 
2010−2011.

  Αργοστόλι, 10 Σεπτεμβρίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δασών

ΑΝΝΑ ΛΥΤΡΑ
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