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Αριθμ. 249565
(1)
Ορισμός διαδικασίας για την έκδοση πιστοποιητικών
σχετικών με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ−
μεταλλεύσεων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/2009) «Καθορισμός και
Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
2. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ Α 154/7−9−2010) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
3. Το Νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ Α 151/6−9−10) «Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» άρθρο 8.
4. Την άμεση ανάγκη ορισμού αρμόδιας υπηρεσίας
για την έκδοση πιστοποιητικών.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκύπτει δαπάνη εις βάρος του ελληνικού δημοσίου,
αποφασίζουμε:
1. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν πιστο−
ποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ υποβάλλουν ηλεκτρονική
αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, μέσω εφαρμογής που εί−
ναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (www.
opekepe.gr), εισάγοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμε−
να στοιχεία. Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής αυτής
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και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια και τις προϋπο−
θέσεις του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010, εκδίδεται μη
θεωρημένη βεβαίωση για την ιδιότητα του αιτούντος.
2. Επισημαίνεται ότι, ο προσδιορισμός του αγροτικού
εισοδήματος, μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής
απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου
8 του Ν. 3874/2010, πραγματοποιείται σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. 247016/5365/11−06−2003 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
245883/16−01−2006 και ισχύει. Ο προσδιορισμός του χρό−
νου απασχόλησης του αιτούντα σε αγροτική δραστηρι−
ότητα στην εκμετάλλευση πραγματοποιείται σύμφωνα
με το Κεφ. 5 «Δείκτες εισοδήματος / ΜΑΕ ανά στρέμμα
ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας» της υπ’ αριθ. πρωτ.
1421/27.1.2009 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Καθορίζονται οι ακόλουθες κατηγορίες αιτούντων:
(α) Οι αγρότες που έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση
εκμετάλλευσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρι−
σης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) έτους 2010, λαμβάνουν άμεσα
την μη θεωρημένη βεβαίωση εισάγοντας μόνο τον ΑΦΜ
τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή (Υπόδειγμα Α).
(β) Οι αγρότες και τα νομικά πρόσωπα − κάτοχοι αγρο−
τικής εκμετάλλευσης, που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση
ΟΣΔΕ έτους 2010, υποβάλλουν πρώτα την δήλωση αυτή
και εν συνεχεία την ηλεκτρονική αίτηση (Υπόδειγμα Β).
(γ) Οι αλιείς, τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στη δι−
αχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) έως 100KW
ή στη λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δω−
ματίων καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που δεν υπάγονται
στις προαναφερόμενες περιπτώσεις αλλά έχουν δικαίωμα
εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμε−
ταλλεύσεων του Ν.3874/2010, μπορούν, μέχρι την έναρξη
υποβολής της Δήλωσης ΟΣΔΕ έτους 2011, να λαμβάνουν
πιστοποιητικό εγγραφής μέσω της προαναφερόμενης ηλε−
κτρονικής εφαρμογής χωρίς να υποβάλλουν προηγούμενα
τη Δήλωση ΟΣΔΕ έτους 2010 (Υπόδειγμα Β).
4. Μετά την καταχώριση των προβλεπόμενων ανά περί−
πτωση πεδίων στην ηλεκτρονική εφαρμογή, πραγματοποιεί−
ται αυτόματα μηχανογραφικός έλεγχος των προϋποθέσεων
του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010, παράγεται η σχετική ένδειξη
για την κατάταξη του αιτούντα στους επαγγελματίες αγρό−
τες (ΝΑΙ/ΟΧΙ), δίνεται ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου
και εκτυπώνεται η μη θεωρημένη βεβαίωση.
5. Η μη θεωρημένη βεβαίωση με τα συνημμένα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλεται, μέχρι την εφαρ−
μογή του Ν. 3852/2010 περί της «Νέας Αρχιτεκτονικής
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης», από τον ενδιαφερόμενο ή
από νόμιμο εκπρόσωπο του με αίτηση, στην Υπηρεσία
Γεωργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, όπου ευρί−
σκεται η έδρα της εκμετάλλευσης του. Ο Προϊστάμενος
της Νομαρχιακής Υπηρεσίας Γεωργίας, μετά από τον
έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών, χορηγεί το πι−
στοποιητικό εγγραφής και την βεβαίωση που αφορά την
επαγγελματική ιδιότητα των εγγεγραμμένων φυσικών
προσώπων. Τα δικαιολογητικά που ενδεχομένως απαιτη−
θούν και θα καταγράφονται για τις περιπτώσεις (β) και
(γ) της παρ.3 από την ηλεκτρονική εφαρμογή, είναι:
• Αντίγραφο Δήλωσης ΟΣΔΕ
• Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος φόρου ει−
σοδήματος οικονομικού έτους 2010 (εισοδήματα 2009)
ή αντίγραφο Δήλωσης φόρου εισοδήματος (Ε1)
• Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου
Ασφάλισης ή σχετική βεβαίωση από τον ΟΓΑ ή βε−

βαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον ο
ενδιαφερόμενος εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4
του άρθρου 2 του Ν.3874/2010
• Αντίγραφο της σχετικής άδειας για τους αλιείς
• Αντίγραφο των αποφάσεων ένταξης σε προγράμ−
ματα/μέτρα του ΕΠΑΑ
• Αντίγραφο της Έναρξης εργασιών φυσικού προσώ−
που επιτηδευματία
• Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομι−
κών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)
• Οποιοδήποτε παραστατικό/δικαιολογητικό έχει ανα−
φερθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή
6. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
απόφασης, το πιστοποιητικό της παρ. 1 χρησιμοποιείται
και ως δικαιολογητικό για τον ορισμό του επαγγελματία
αγρότη για την υποβολή αίτησης για επένδυση σε Ανα−
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στο πλαίσιο του άρθρου 15
του Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 181 Α΄/04−06−2010) και καταργείται
η υπ’ αριθ. 249448/ΦΕΚ 1049 Β΄/12−07−2010 απόφαση της
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄
ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕ−
ΩΝ (ΜΑΕΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Εισάγετε το ΑΦΜ:
Δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986 ότι τα στοιχεία που δήλωσα και τα δικαιολο−
γητικά που προσκόμισα είναι αληθή και έγκυρα.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β΄
ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕ−
ΩΝ (ΜΑΕΕ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Έχετε υποβάλλει αίτηση στο ΟΣΔΕ μετά την 01.10.2010;
• ΝΑΙ
• ΟΧΙ
Ανήκετε σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Αλιέας
• Διαχείριση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (έως
100KW)
• Αγροτουριστική Μονάδα (έως 10 δωμάτια)
• Λοιπές Περιπτώσεις
• Κανένα από τα παραπάνω
Συμπληρώστε όλα τα πεδία
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΑΕΕ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΠΕΚΕΠΕ:
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:
Α.Φ.Μ.:
ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΑΡΙΘΜ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:
ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Α. Έχετε δηλώσει ότι είστε αλιέας παρακαλώ συμπλη−
ρώστε:
Αρ. Μητρώου Αδείας:
Έτος έκδοσης:
Περίοδος Ισχύος:
Κατέχετε ή μισθώνετε αλιευτικό σκάφος με μήκος
άνω των 6 μέτρων:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Έχετε προμηθευτεί καύσιμα θαλάσσης για την κίνηση του
σκάφους σας τουλάχιστον μια φορά τα τελευταία 3 έτη;
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ΝΑΙ
ΟΧΙ
Β. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου
ασφάλισης ΟΓΑ
Άλλος Ασφαλιστικός Φορέας
Χωρίς Ασφαλιστικός Φορέας
Γ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα φόρου εισοδήματος έτους
2010 (εισοδήματα 2009) ή αντίγραφο Δήλωσης φόρου
εισοδήματος (Ε1)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Εισόδημα αιτούντα/αιτούσας όπως προκύπτει από το
εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ
Ακίνητα €
Εεωργικές Επιχειρήσεις €
Ελευθέρια Επαγγέλματα €
Εμπορικές Επιχειρήσεις €
ΣΥΝΟΛΟ (Δηλωθέν εισόδημα) €
Εισοδήματα που δεν χαρακτηρίζονται αγροτικά ή εξω−
αγροτικά και προσμετρούνται στο συνολικό δηλωθέν
εισόδημα €
• Εμπορικές επιχειρήσεις
ΝΑΙ
ΟΧΙ
• Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομι−
κών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3)
ΝΑΙ
ΟΧΙ
• Αντίγραφο Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου
Επιτηδευματία
ΝΑΙ
ΟΧΙ
• Δραστηριότητα (εμπορικής) επιχείρησης
1. Γενική
2. Δασοπονική
3. Αγροβιοτεχνία
4. Αγροτουρισμός (έως 10 δωμάτια)
5. Αλιεία (θαλάσσια, εσωτερικών υδάτων,
σπογγαλιεία, οστρακαλιεία)
6. Υδατοκαλιέργεια
7. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (έως 100 KW)
8. Θηραματοπονία
9. Κανένα από τα παραπάνω
− Αν έχει επιλεγεί το 1ή 2ή 3ή 4ή 5ή 6ή 7ή 8
Ποσό από εμπορικές επιχειρήσεις €
− Είστε μόνιμος κάτοικος σε νησιά με πληθυσμό μέχρι
100.000 κατοίκους
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Δ. Αν ο/η αγρότης συμμετέχει σε Πρόγραμμα/Μέτρο
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
ΝΑΙ
ΟΧΙ
Αν ναι, σε ποιο/ποιά:
Ε. Υπολογισμός Χρόνου Απασχόλησης στην Αγροτική
Εκμετάλλευση:
Φυτική Παραγωγή
Είδος Καλλιέργειας
Έκταση (σε εκτάρια)
Ζωική Παραγωγή
Είδος
Ποσότητα
Ζ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά (που συνοδεύουν την
βεβαίωση):
Δηλώνω Υπεύθυνα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.
1599/1986 ότι τα στοιχεία που δήλωσα και τα δικαιολο−
γητικά που προσκόμισα είναι αληθή και Έγκυρα.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 290872
(2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης αριθμ. 350888/01−
12−2008 (ΦΕΚ 2520 Β) και έγκριση της Ομόρρυθμου
εταιρείας «ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ−ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ
ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «GM CERT», ως
Φορέα Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολο−
γικής γεωργίας στα πλαίσια του καν. 834/07.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις
τας Ευρωπαϊκός Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).
2. Το άρθρο 27 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιο−
λογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών
προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ)
αριθ. 2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 2007,
(L 189), όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Την αριθμ. 245090/31.01.2006 απόφαση των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματι−
κών μέτρων για την εφαρμογή του Καν. (ΕΟΚ) 2092/91
του Συμβουλίου περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής
γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα
γεωργικά προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 157).
4. Την αρ. 1537/07−05−2010 αίτηση και το συνημμένο φά−
κελο της «GM CERT», σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινής
υπουργικής απόφασης αριθμ. 245090/31.01.2006 (Β΄ 157), στον
ΟΠΕΓΕΠ, όπως συμπληρώθηκε με τα από 30−08−2010 και
31−08−2010 emails αυτής στη Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας.
5. Την αριθ. 19/170η/07.07.10 απόφαση του Δ.Σ του
ΟΠΕΓΕΠ «Έκδοση αιτιολογημένης γνώμης του ΟΠΕΓΕΠ
για την έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας Οργανι−
σμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής
γεωργίας» με την επωνυμία «ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ−
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο
«GM CERT», η οποία υπεβλήθη στο ΥΠΑΑΤ με το αριθμ.
6293/12−07−10 έγγραφο ΟΠΕΓΕΠ.
6. Την με ημερομηνία 12 −10−2010 εισήγηση της Διεύ−
θυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την Υπουργική Απόφαση αριθ.
350888/01−12−2008 (Β΄2520) «Έγκριση του φορέα με την
επωνυμία «ΝΑΟΥΜ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ − ΚΟΥΝΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ο.Ε» και διακριτικό τίτλο «GMCERT», ως Οργανισμού
Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας» ως εξής:
1) Οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως ακο−
λούθως:
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«1. Εγκρίνουμε την εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΙ−
ΑΝΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ−ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ο.Ε»
και διακριτικό τίτλο «GM CERT», με έδρα την Θεσσα−
λονίκη, οδός Ρήγα Φεραίου, αριθμός 15, σύμφωνα με
το άρθρο 6 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.
245090/31.01.2006 (Β 157) και τα άρθρα 27 και 39 του καν.
(ΕΚ) αριθ. 834/07 του Συμβουλίου, ως Φορέα Ελέγχου
και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας
2. Αναθέτουμε στο ανωτέρω φορέα καθήκοντα ελέγ−
χου των συμβαλλόμενων με αυτόν επιχειρήσεων, στα
πλαίσια του καθεστώτος του Καν. (ΕΚ) αριθ. 834/07 του
Συμβουλίου και της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.
245090/31.01.2006 και για τα πεδία στα οποία διαθέτει δι−
απίστευση πλην του πεδίου των υδατοκαλλιεργειών.»
2) Προστίθενται παράγραφοι 3, 4 και 5 ως εξής:
«3. Ο ανωτέρω φορέας οφείλει να τηρεί τις υποχρεώ−
σεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού
αριθ. 834/07 και των εφαρμοστικών του καθώς και της
κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 245090/31.01.2006
(Β 157) όπως ισχύουν κάθε φορά.
4. Η διάρκεια ισχύος της παρούσας είναι αορίστου
χρόνου.
5. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία
υπογραφής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 4373
Απαγόρευση κυνηγίου ορισμένου χρόνου,
στο «Πάνειο Όρος».

(3)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις δ/ξεις του άρθρου 258 παρ.5 του Ν.Δ 86/69, όπως
αυτές συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3
του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως
διατάξεως τινών του Ν.Δ 86/69 «Περί Δασικού Κωδικός».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ 51/87 «Καθορισμός Περιφερει−
ών της χώρας, για το σχεδιασμό, προγραμματισμό και
συντονισμό της Περιφ. Ανάπτυξης».
3. Τις δ/ξεις του Π.Δ 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22−3−93)
«Περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
4. Την αριθ. 85352/3697/19−7−1993 εγκύκλιο δ/γή της Δ/
νσης Αισθητικών δασών −δρυμών και θήρας Υ.Α.Α. και Τ.
5. Την αριθ. 78006/2538/1−7−1994 εγκύκλιο δ/γή της ίδιας
ως άνω Δ/νσης. Τις δ/ξεις του Ν. 2503/97 «Για την Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.».
6. Την υπ’ αριθ. 200148/2833/6−8−2010 υπουργική απόφαση
ΦΕΚ 1271/Β΄/6−8−2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλ−
λοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Ρυθ−
μίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2010−2011».
7. Την υπ’ αριθ. 4908/3−12−2007 (ΦΕΚ 2467/τ.Β΄/31.12.2007
απόφαση Απαγόρευσης κυνηγίου ορισμένου χρόνου
στον ορεινό όγκο «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ».
8. Την υπ’ αριθ. 22/3507/14−9−2009 Δασική Αστυνομική Διά−
ταξη Δασαρχείου Λαυρίου για τον καθορισμό χώρων εκγύ−
μνασης κυνηγετικών σκύλων στην περιοχή ευθύνης του.

9.Την υπ’ αριθ. οικ. 6413/29−5−2008 (ΦΕΚ 1172/τ.Β΄/26.6.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής
«Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσίας υπογραφής
«με εντολή Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και
άλλων πράξεων, στον Γεν. Δ/ντή Περιφέρειας κ.λπ.».
10. Την με αριθ. 3449/1−10−2010 αναφορά − εισήγηση
του Δασαρχείου Λαυρίου με την οποία προτείνεται η
εν θέματι απαγόρευση.
11. Την με αριθ. Φ5/95/16−9−2010 έγγραφο του Κυνηγε−
τικού Συλλόγου Λαυρίου.
12. Το γεγονός ότι η αριθ. 4908/3−12−2007 απόφαση
απαγόρευσης της θήρας ορισμένου χρόνου στον ορεινό
όγκο «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», αν και ευνόησε την ανάπτυξη
των θηραματικών πληθυσμών λήγει την 25−11−2010 και
τα θηράματα θα πρέπει να προστατευθούν, ιδίως η
Νησιωτική Πέρδικα, η οποία μετά από μακροχρόνιες
προσπάθειες έχει εγκατασταθεί επιτυχώς τα τελευταία
χρόνια στον εν λόγω ορεινό όγκο.
13. το γεγονός ότι η διατήρηση των θηραματικών
πληθυσμών σε υψηλά επίπεδα εξυπηρετεί κατά το κα−
λύτερο δυνατό τρόπο τον σκοπό ίδρυσης του χώρου
εκπαίδευσης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ»
που καθορίστηκε με την αριθ. 22/3507/14−9−2009 ΔΑΔ
του Δασαρχείου Λαυρίου.
14. Το γεγονός ότι η ορθή χωροθέτηση της απαγόρευ−
σης της θήρας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην μόνιμη
εγκατάσταση των θηραματικών πληθυσμών σε ολόκληρο
τον ορεινό όγκο και στην διασπορά τους − «ακτινοβολία»
τους και σε παρακείμενες όμορες περιοχές.
15. Από την παρούσα δεν προκαλείται καμία δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για
τρία (3) έτη από 26.11.2010 έως 26.11.2013 σε ολόκληρη την
έκταση που καθορίστηκε με την (8) σχετική ΔΑΔ παρ.
Α.2. ως Χώρος Εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων «ΠΑ−
ΝΕΙΟΥ ΟΡΟΥΣ», υπό τα στοιχεία (1, 2, .... 11, 12, 1) εμβαδού
Ε=12.908,00 στρ., σύμφωνα με το απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ
κλίμακας 1:50.000 που προσαρτάται στην παρούσα και
με την εξής οριοθέτηση: «Άρχεται από την περιοχή του
Νέου Κουβαρά, συμπεριλαμβάνει το λόφο «Χελώνη» και
στρεφόμενο δυτικά ακολουθεί τις δασικές εκτάσεις πε−
ριλαμβάνοντας τις θέσεις «Βραχάκι», «Κοκκινόβραχος»
μέχρι την Τραπουριά από την οποία στρέφεται νοητά
προς βορρά ακολουθώντας ανώνυμο ρέμα μέχρι που
συναντά την κορυφή «Στέφανα» του Πανείου Όρους, από
την οποία με βόρεια κατεύθυνση ακολουθεί νοητή γραμ−
μή μέχρι τη θέση του Νέου Κουβαρά όπου άρχισε».
Με την παρούσα απόφασή μας δεν θίγεται, ουδέ ανα−
τρέπεται, οποιοδήποτε άλλο καθεστώς γενικής απαγόρευ−
σης θήρας στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της,
καθώς επίσης δεν θίγονται οι γενικότερες διατάξεις των
ισχυουσών Νόμων και Διαταγμάτων κ.λπ. που έχουν εφαρ−
μογή εντός της ανωτέρω περιγραφείσης εκτάσεως.
Το Δασαρχείο Λαυρίου παρακαλείται για την έκδοση
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης θήρας
και δημοσίευση της κατά τα γνωστά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως (άρθρο 3 Ν. 177/75 ΦΕΚ 205/τ.Α΄/1975) και
θα ισχύει από την κυνηγετική περίοδο 2010 − 2011.
Αγία Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΖΑΣΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

27281

27282

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(4)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από την ΙΩΑΝΝΑ
ΤΥΤΟ, ανήλικο τέκνο των ΑΛΤΙΝ ΤΥΤΟ (ALTIN ΤΥΤΟ)
και ΜΙΜΟΖΑ ΓΙΑΝΙ (ΜΙΜΟΖΑ JANI).
Με την αριθ. Κ15662/14254/30−09−2010 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, γί−
νεται δεκτή η από 22−06−2010 κοινή αίτηση−δήλωση των
αλλοδαπών ΑΛΤΙΝ ΤΥΤΟ (ALTIN ΤΥΤΟ) και ΜΙΜΟΖΑ ΓΙΑΝΙ
(ΜΙΜΟΖΑ JANI), που αφορά την απόκτηση της Ελληνικής
Ιθαγένειας από το ανήλικο τέκνο τους, ΙΩΑΝΝΑ ΤΥΤΟ,
που γεννήθηκε στο Ρίο Αχαΐας, στις 30−03−2004 και
την οποία κατέθεσαν στον Δήμο Διακοπτού, του Νομού
Αχαΐας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
1Α εδαφ. γ του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το
άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1
του Ν.3838/2010.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(5)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «NOVA GREEN
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛ−
ΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ−
ΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΝΟΒΑ ΓΚΡΙΝ Α.Ε.», στις διατάξεις
του Ν.3299/04.
Με την 282/Π03/5/00445/Ε/Ν.3299/2004/4−10−2010 από−
φασή της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
15−9−2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του Ν.3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχεί−
ρησης NOVA GREEN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΗΠΕΥΤΙ−
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ με δ.τ. «ΝΟΒΑ ΓΚΡΙΝ Α.Ε.», που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση θερμοκηπιακής μονάδας παραγωγής
πολλαπλασιαστικού υλικού − σπορόφυτων και κηπευτικών
προϊόντων, στο Δ.Δ. Παλαιφύτου του Δήμου Μ. Αλεξάν−
δρου του Νομού Πέλλας, (περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα
με το Ν.3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κόστους τριών
εκατομμυρίων (3.000.000,00)ευρώ, με ποσοστό επιχορήγη−
σης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου
διακοσίων χιλιάδων (1.200.000,00) ευρώ.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των οκτα−
κοσίων εβδομήντα χιλιάδων (870.000,00) ευρώ, δηλαδή
ποσοστό 29% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης
«ΔΕΛΤΑ − ΣΙΓΜΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την 448/ΠΟ3/5/00450/Ν.3299/2004/4−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
15−09−2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 7 του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η

υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης
της υπό σύσταση επιχείρησης «ΔΕΛΤΑ − ΣΙΓΜΑ Ε.Ε.»,
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας κατασκευής
μεταλλικών προϊόντων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 28.12), στο Δήμο
Πρώτης, του Νομού Σερρών (περιοχή κινήτρων Β΄),
σύμφωνα με το Ν.3299/04 όπως ισχύει, συνολικού κό−
στους διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (270.000,00 €)
ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 45,00%, δηλαδή ποσό
επιχορήγησης εκατόν είκοσι μία χιλιάδες πεντακόσια
(121.500,00€) ευρώ.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τρια−
κοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων (372.000,00 €), δηλαδή
ποσοστό 31,00% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΕ», στις
διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την 527/Π03/5/00459/Ε/Ν.3299/04/04−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
16−09−2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής
του άρθρου 7 του Ν.3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης
της επιχείρησης «ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με
δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΝ ΑΕ», που αναφέρεται στον
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακής
μονάδας σε διατηρητέο κτήριο και αναβάθμιση της στην
κατηγορία Α΄ τάξης παραδοσιακού ξενοδοχείου, δυνα−
μικότητας 39 δωματίων, 73 κλινών, στο Δήμο Θεσσαλο−
νίκης του ομώνυμου Νομού (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 551.1), (περιοχή
κινήτρων Α΄), σύμφωνα με το Ν.3299/04 όπως ισχύει,
συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλι−
άδων (2.600.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης
23% δηλαδή ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων ενενήντα
οκτώ χιλιάδων (598.000,00) ευρώ. Το τραπεζικό δάνειο
ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσί−
ων πενήντα δύο χιλιάδων (1.352.000,00) ευρώ, δηλαδή
ποσοστό 52% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ και δ.τ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ στις διατάξεις του
Ν.3299/04.
Με την 6761 /Π03/5/00404/Ε/Ν.3299/04/4−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
15−9−2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
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άρθρου 7 του Ν.3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της
επιχείρησης ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. «ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΑΒΕΕ»,
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό τυροκομείου (ΚΑ
ΣΤΑΚΟΔ 1551), στο 3° χλμ Φλαμουριάς −Έδεσσας, του
Δήμου Έδεσσας του Νομού Πέλλας (περιοχή κινήτρων
Β΄), σύμφωνα με το Ν.3299/04 όπως ισχύει, συνολικού
κόστους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα χιλι−
άδων (2.550.000,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 45%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου εκατόν
σαράντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων (1.147.500,00) €.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των επτα−
κοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (765.000,00) €, δηλαδή
ποσοστό 30% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ − ACKER LASER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ACKER LASER
A.B.E.E.» στις διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την 191/Π03/5/00438/Ε/Ν.3299/04/4−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
15−9−2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 7 του Ν.3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της
επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ − ACKER
LASER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«και δ.τ. «ACKER LASER Α.Β.Ε.Ε.», που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας κατασκευής παρελκόμενων γεωργικών
μηχανημάτων (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 293.2), στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου του
Δήμου Εχεδώρου του Νομού Θεσσαλονίκης (περιοχή
κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το Ν.3299/04 όπως ισχύει,
συνολικού κόστους δύο εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων
(2.020.000,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 28% δηλαδή
ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιά−
δων εξακοσίων (565.600,00) €.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εννιακο−
σίων σαράντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων (949.400,00)
€, δηλαδή ποσοστό 47% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(10)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΥΝΙΟΝΜΠΕΤΟΝ ΑΕ» στις
διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την 26/Π03/5/00433/Ε/Ν.3299/04/4−10−2010 απόφα−
ση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής Μα−
κεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από 15−9−2010
ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7
του Ν.3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
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διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της επιχείρησης
«ΜΠΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΥΝΙΟΝΜΠΕ−
ΤΟΝ ΑΕ», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας πα−
ραγωγής σκυροδέματος (ΚΑ ΣΤΑΚΟΔ 266.3), στο Δ. Δ.
Κασσανδρείας του Δήμου Κασσάνδρας του Νομού Χαλ−
κιδικής (περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το Ν.3299/04
όπως ισχύει, συνολικού κόστους εννιακοσίων εβδομήντα
χιλιάδων (970.000,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 34%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακοσίων είκοσι εννέα
χιλιάδων οκτακοσίων (329.800,00) €.
Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τριακο−
σίων ενενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων (397.700,00) €,
δηλαδή ποσοστό 41% του ύψους της επένδυσης.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(11)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΡΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ», στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την 529/Π03/5/00460/Ε/Ν.3299/2004/4−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την από
16−9−2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του
άρθρου 7 του Ν.3299/04 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της
επιχείρησης «ΜΑΡΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ», που αναφέρεται
στην μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό μονάδας
κατασκευής επίπλων, στο 1° χλμ. της επαρχιακής οδού
Αριδαίας −Πιπεριάς του Δήμου Αριδαίας ,του Νομού
Πέλλας, (περιοχή κινήτρων Β΄), σύμφωνα με το Ν.3299/04
όπως ισχύει, συνολικού κόστους εκατόν ενενήντα πέντε
χιλιάδων (195.000,00)ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης
45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ογδόντα επτά χιλιά−
δων επτακοσίων πενήντα (87.750,00) ευρώ.
Δεν θα χρησιμοποιηθεί τραπεζικό δάνειο.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(12)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η
επιχείρηση «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», με δ.τ..
«OLYMP»
Με την 4299/Π03/4/00350/Ε/Ν.3299/04/4−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρη−
σης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το
διακριτικό τίτλο «OLYMP», η οποία έχει υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν.3299/04 με την 6249/Π03/4/00350/Ε/
Ν.3299/04 /18−5−2007 όμοια, που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό και επέκταση μονάδας επεξεργασίας και
τυποποίησης βρώσιμης ελιάς, στο 3ο χιλ. της Ε.Ο. Κα−
τερίνης − Λάρισας του Νομού Πιερίας, στο συνολικό
κόστος των δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα
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οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα (2.458.870,00)
€, με ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων ογδόντα τριών
χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ (983.548,00) ΕΥΡΩ,
δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 40 % επί του παρα−
γωγικού κόστους. Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό
δάνειο που αφορά στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό
των εξακοσίων εβδομήντα δύο (672.000,00) €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 18−5−2010.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού
πεντακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων σα−
ράντα οκτώ (535.548,00) ΕΥΡΩ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 16−9−
2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(13)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η
επιχείρηση «ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
με δ. τ. «ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ATEBE».
Με την 4588/Π03/4/00348/Ε/Ν.3299/04/4−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης
«ΠΗΓΑΣΟΣ ediltech ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ. τ. «ΠΗΓΑΣΟΣ
ediltech ATEBE» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του Ν.3299/04 με την 6246/Π03/4/00348/Ε/Ν.3299/2004/
18−5−2007 όμοια, που αναφέρεται στην μετεγκατάσταση
και εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής κουφωμάτων
από αλουμίνιο και συστημάτων σκίασης κτιρίων από το 1°
χλμ της επαρχιακής οδού Αριδαίας −Λουτρών στο 2° χλμ
της επαρχιακής οδού Αριδαίας − Εξαπλατάνου του Νομού
Πέλλας, στο συνολικό κόστος των εξακοσίων ογδόντα
τριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δύο (683.392,00) €,
με ποσό επιχορήγησης τριακόσιες σαράντα μιας χιλιάδων
εξακοσίων ενενήντα έξι (341.696,00) €, δηλαδή ποσοστό
επιχορήγησης 50,00% επί του παραγωγικού κόστους.
Το τραπεζικό δάνειο που αφορά την επένδυση ορί−
στηκε στο ποσό των εκατόν εξήντα δύο χιλιάδων
(162.000,00) €.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 1−6−2010.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού
εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα
έξι (179.696,00) €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 16−9−2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F
(14)
Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας.της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.».
Με την 2132/Π03/4/00317/Ε/Ν.3299/04/4−10−2010 από−
φαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης
«ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του Ν.3299/04 με την 5984/Π03/4/00317/
Ε/Ν.3299/04/30−12−2006 όμοια, που αναφέρεται στον
εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδας ελαιοτρι−
βείου στο Δήμο Αμφίπολης του Νομού Σερρών, στο
συνολικό κόστος των οκτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων
εβδομήντα τριών (856.073,00) €, με ποσό επιχορήγησης,
τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων διακοσίων τριάντα
τριών (385.233,00 €), δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 45
% επί του παραγωγικού κόστους.
Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά
στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν πενήντα
(150.000,00) €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 8−9−2010.
Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού
εκατόν ογδόντα μιας χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα
τριών (181.383,00) €.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 16−9−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
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