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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. Φ.20151/15831/601 (1)
Μεταφορά μέρους πλεονάζοντος ποσού από το αποθε−

ματικό του ειδικού Λογαριασμού του ν. 826/78 στο 
Τ.Ε.Α.Ε.Χ. 

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 826/78 (Α΄ 194) 

«Περί συστάσεως Ειδικού Λογαριασμού στο Επικουρι−
κό Ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής και άλλων τινών 
διατάξεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
π.δ/μα 63/2005 (Α΄ 98).
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3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄201) «Μεταφο−
ρά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/
τος  213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 187/2009 (Α΄ 214) « Διορι−
σμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις των κοινών αποφάσεων Πρωθυπουρ−
γού και Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
οικ. 34819/49/10.12.2009 (Β΄ 2441) και οικ. 935/2/15.01.2010 
(Β’, 50) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

6. Τις διατάξεις της απόφασης αρ. 2876/07.10.2009 
(Β΄  2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» του Πρωθυπουρ−
γού.

7. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα−
μείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχο−
λουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) που 
λήφθηκε κατά την 11 η/04.3.2010 συνεδρίασή του.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυ−
λακής του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., αποφασίζουμε:

Τη μεταφορά ποσού 1.600.000,00 ευρώ, από το πλεο−
νάζον αποθεματικό κεφάλαιο του Ειδικού Λογαριασμού 
του ν. 826/78 (Α’ 194) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Ιουλίου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 

F
(2)

   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑ−
ΝΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

  Με την με αριθμ. ΙΕ/7176/Ρ07/5/00430/Ε/23−06−2010 
απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
της επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» 
που αναφέρεται ίδρυση βιοτεχνίας παραγωγής προϊό−
ντων γάλακτος και παραδοσιακών ζυμαρικών, Δ.Δ. Βήσ−
σανης, Δήμος Δελβινακίου, Νομός Ιωαννίνων, συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης εκατόν εξήντα εννέα χιλιάδων, 
πεντακοσίων ευρώ (169.500,00€) με ποσοστό επιχορή−
γησης 81.360,00 ποσοστό 48% επί του παραγωγικού 
κόστους, τραπεζικό δάνειο € 37.290,00 ποσοστό 22% 
και ίδια συμμετοχή 30% ήτοι €50.850,00.

Νέες θέσεις εργασίας: (0) νέες θέσεις εργασίας εξαρ−
τημένης απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.: 0)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22− 06− 2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

(3)
      Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/3257/Π07/5/00371/Ε/ 

24− 09−2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της 
εταιρείας «ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, οριστικοποίηση του 
κόστους, ολοκλήρωση αυτής και έναρξη παραγω−
γικής λειτουργίας της μονάδας. 

 1. Με την με αριθμ. ΙΕ/1552/Π07/5/00371/Ε/24−06−2010/
Ν.  3299/2004/31−05−2010 απόφαση της Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ηπείρου τροποποιείται η με αριθμ. 
πρωτ. ΙΕ/3257/Π07/5/00371/Ε/24−09−2009 απόφαση υπα−
γωγής στις διατάξεις του ν. 3299/04, της επένδυσης της 
«ΠΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» που αναφέρεται στην Ίδρυση 
μονάδος παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος στο 
Δ.Δ. Σκανδάλου Δ Αχέρωντα Ν. Θεσπρωτίας.

1. και εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους, ως 
ακολούθως: συνολικό κόστος 194.250,00€ αντί του 
προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής ποσού 
€187.000,00 με επιχορήγηση 49% επί του συνολικού 
κόστους δηλαδή 95.182,50€, ίδια συμμετοχή 99.067,50€ 
ποσοστό 51%,

2. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης 
(άθροισμα υφισταμένων και νέων θέσεων) θα είναι 0 
(Ε.Μ.Ε. 0).

2. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχε−
δίου, ορίζεται η 14−04−2011.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−06−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
(4)

     Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Σ.Ε.Μ.ΚΑ. ΣΥΝ. Π.Ε» 
στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει.

  1. Με την με αριθμ. ΙΕ/7539/Π07/5/00439/Ε/Ν.  3299/ 
2004/23−06−2010 απόφαση της Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 της επένδυσης της εταιρείας «Σ.Ε.Μ.ΚΑ. 
ΣΥΝ. Π.Ε» που αναφέρεται στη Ίδρυση βιοτεχνίας επε−
ξεργασίας μετάλλου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 2811) στη ΘΕΣΗ 
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ «ΤΟΠ − ΑΛΤΙ», ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΣ 
ΑΡΤΗΣ, συνολικής δαπάνης (727.000,00), με ποσοστό 
επιχορήγησης 51% επί του παραγωγικού κόστους, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης €370.770,00, τραπεζικό δάνειο 
€138.130,00 ποσοστό 19% και ίδια συμμετοχή 30% ήτοι 
€218.100,00

Νέες θέσεις εργασίας: (2) νέες θέσεις εργασίας εξαρ−
τημένης απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.: 2)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
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(5)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/12616/Π07/5/00300/Ε/ 

03− 08−2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της 
εταιρείας «ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ−ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥ−
ΣΟΥΛΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει. Οριστικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση 
αυτής και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της μο−
νάδας .

 1. Με την με αριθμ. ΙΕ/3531/Π07/5/00300/Ε/24−06−2010 
απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
τροποποιείται η με αριθμ πρωτ. ΙΕ ΙΕ/12616/Π07/5/00300/
Ε/03−08−2009 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις του 
ν.  3299/04, της επένδυσης της «ΤΖΙΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ−ΠΑΠΑ−
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ Ο.Ε» που αναφέρεται στην επέ−
κταση / Εκσυγχρονισμό βοοτροφικής μονάδος στη Ράχη 
του Δ.Δ. Νεοχωρίου Δ. Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων.

1. και εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους, ως ακο−
λούθως: συνολικό κόστος (970.903,00€) αντί του προβλε−
πόμενου στην απόφαση υπαγωγής ποσού €953.000,00 
με επιχορήγηση 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή 
485.451,50€, ίδια συμμετοχή 242.725,75€ ποσοστό 25%, 
δάνειο 242.725,75€ 25%

2. Ο συνολικός αριθμός των θέσεων απασχόλησης 
(άθροισμα υφισταμένων και νέων θέσεων) θα είναι 0 
(Ε.Μ.Ε. 0).

3. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχε−
δίου, ορίζεται η 21−01−2010.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−06−2010. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F
    (6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/3461/Π07/5/00146/Ε/ 

3299/04/28−01−2009 απόφασης του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυ−
σης της εταιρείας «Αφοι ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ο.Ε.» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

 Με την με αριθμ. ΙΕ/3454/Π07/5/00146/Ε/3299/04/ 
8− 6− 2010 απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Ηπείρου τροποποιείται η με αριθμ πρωτ. ΙΕ/3461/ 
Π07/5 /00146 /Ε/3299 /04/28−01−2009 απόφαση υπαγωγής 
στις διατάξεις του ν. 3299/04, της επένδυσης της «Αφοι 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ Ο.Ε» που αναφέρεται στην Ίδρυση βουστα−
σίου στο Δ.Δ Πρωτόπαππα, Δ Ζίτσας Ν. Ιωαννίνων, και 
εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους, ως ακολούθως: 
το συνολικό κόστος ορίζεται στο ποσό στο ποσό των 
τετρακοσίων σαράντα μία χιλιάδων, εννιακοσίων ευρώ 
(441.900,00) αντί του ποσού €1.046.000,00 που εγκρίθηκε 
με την απόφαση υπαγωγής και το ποσό της επιχορήγη−
σης στο ποσό 220.950,00 χιλιάδων ευρώ ήτοι ποσοστό 
50,00% επί του συνολικού κόστους και αφορά επιχο−
ρήγηση επί της παραγωγικής επένδυσης. Η ίδια, 25% 
της συνολικής δαπάνης, που αντιστοιχεί στο ποσόν των 
εκατόν δέκα χιλιάδων, τετρακοσίων εβδομήντα πέντε 
ευρώ (110.475,00€) το δάνειο 110.475,00€ ήτοι ποσοστό 
25% για το κόστος της εγκεκριμένης παραγωγική επέν−
δυσης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 
F

(7)
   Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΡΙ−

ΖΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ», στις διατάξεις του 
Ν.  3299/2004, όπως ισχύει. 

 Με την αριθμ. ΙΕ/2609/Π07/5/00366/Ε/Ν.3299/2004/ 
23− 6− 10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν.  3299/2004 επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
«ΡΙΖΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΣΩΚΡΑΤΗ», που αναφέρεται στην 
επέκταση κτιριακών υποδομών και εκσυγχρονισμό κτη−
νοτροφικής μονάδας χωρίς αύξηση δυναμικότητας στο 
Δ.Δ. Ανθοχωρίου Δήμου Μετσόβου του Νομού Ιωαννίνων, 
συνολικής δαπάνης 136.460,00€, ποσοστό επιχορήγησης 
50%, δηλαδή ποσό 68.230,00€, ιδία συμμετοχή 25,00 %, 
δηλαδή ποσό 34.115,00€ και τραπεζικό δάνειο 25,00% 
δηλαδή ποσό 34.115,00€.

Νέες θέσεις εργασίας: Δεν δημιουργούνται νέες θέ−
σεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 
F

(8)
   Υπαγωγή επένδυσης της υπό ίδρυσης ατομικής επιχεί−

ρησης «ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙ−
ΟΥ», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

 Με την αριθμ. ΙΕ/4221/Π07/5/00385/Ε/Ν.3299/2004/23− 6− 10 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
επένδυσης της υπό ίδρυσης ατομικής επιχείρησης 
«ΚΑΤΩΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ», που 
αναφέρεται στην ίδρυση θερμοκηπίου παραγωγής ντο−
μάτας και αγγουριού έκτασης 9στρ στο Δ.Δ. Πρέβεζας 
Δήμου Πρέβεζας του Νομού Πρέβεζας, συνολικής δαπά−
νης 139.780,00€, ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή 
ποσό 55.912,00€ και ιδία συμμετοχή 60,00 %, δηλαδή 
ποσό 83.868,00€.

Νέες θέσεις εργασίας: Δεν δημιουργούνται νέες θέ−
σεις εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 
F

(9)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΤΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 

& ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει. 

 Με την με αριθμ. ΙΕ/6928/Π07/5/00425/Ε/Ν.  3299/2004/ 
23− 06−2010 απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
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ας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 της επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΤΣΙΟΣ 
ΛΑΜΠΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» που αναφέρεται στον Εκσυγχρο−
νισμό με αλλαγή του τόπου εγκατάστασης μονάδας 
(Ελαιοτριβείου) στο Δ.Δ. Βλαχέρνας του Δ. Βλαχέρνας 
Ν. Άρτας, συνολικής δαπάνης €500.133,00 με ποσοστό 
επιχορήγησης 51% επί του παραγωγικού κόστους, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης €255.067,83, ίδια συμμετοχή 
25% ήτοι €125.033,25 και τραπεζικό δάνειο 24% ήτοι 
€120.031,92.

Νέες θέσεις εργασίας: 0 (0) νέες θέσεις εργασίας 
εξαρτημένης απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.: 0).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−06−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(10)

   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗ−
ΡΟΥΜΠΗΣ & Σια O.E.» στις διατάξεις του Ν.  3299/2004, 
όπως ισχύει. 

 Με την με αριθμ. ΙΕ/9081/Π07/5/00448/Ε/Ν. 3299/2004/ 
25− 06−2010 απόφαση της Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Ηπείρου εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004 της επένδυσης της εταιρείας «ΒΑ−
ΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΗΣ & Σια Ο.Ε» που αναφέρεται 
στη στην ίδρυση σύγχρονης βοοτροφικής μονάδας 40 
αγελάδων γαλακτοπαραγωγής (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003 0141) 
στην Παλαιογορίτσα, Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης διακοσίων σαράντα 
οκτώ χιλιάδων, εκατόν δέκα ευρώ (248.110,00) με ποσο−
στό επιχορήγησης 50% επί του παραγωγικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι τέσσε−
ρις χιλιάδες, πενήντα πέντε ευρώ 124.055,00, τραπεζικό 
δάνειο €62.020,06 ποσοστό 24,97% και ίδια συμμετοχή 
25,003% ήτοι €62.034,94.

Νέες θέσεις εργασίας: (0) νέες θέσεις εργασίας εξαρ−
τημένης απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.: 0).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 22−06−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ 

F
(11)

   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/11303/Π07/5/00076/
Ν.  3299/04/04−6−08 απόφασης του Γεν. Γραμματέα 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επέν−
δυσης της ατομικής επιχείρησης ΤΣΑΓΓΟΣ ΘΩ−
ΜΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
όπως ισχύει, οριστικοποίηση του κόστους, ολοκλή−
ρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης».

     Με την με αριθμ. ΙΕ/2652/Π07/5/00076/Ν. 3299/04/24− 6− 10 
απόφαση του τροποποίησε την με αριθμ. ΙΕ/11303/

Π07/5/00076/Ν. 3299/04/04−6−08 απόφαση υπαγωγής 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επένδυσης της ατο−
μικής επιχείρησης ΤΣΑΓΓΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό πτηνοτροφείου 
στο Δ.Δ. Κάτω Λαψίστας του Δ. Πασσαρώνος του Ν. 
Ιωαννίνων και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του κόστους 
ως ακολούθως: συνολικό κόστος €140.656,53 αντί του 
προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής €172.992,00, 
με επιχορήγηση 50% επί του συνολικού κόστους δηλα−
δή €70.328,26 και ίδια συμμετοχή €70.328,27 − ποσοστό 
50%.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι μηδέν (0).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 

η 23−6−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι €70.328,26.
Ημερομηνία συνεδρίασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 

23−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

F

(12)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/6681/Π07/5/00003/Ν. 

3299/ 04/05−02−08 απόφασης του Γεν. Γραμματέα 
της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επέν−
δυσης της ατομικής επιχείρησης ΤΑΓΓΑΣ ΦΩΤΙ−
ΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
όπως ισχύει, οριστικοποίηση του κόστους, ολοκλή−
ρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης».

    Με την με αριθμ. ΙΕ/629/Π07/5/00003/Ν. 3299/04/
24− 6− 10 απόφασή του τροποποίησε την με αριθμ. 
ΙΕ/6681/Π07/5/00003/Ν. 3299/04/05−02−08 απόφαση 
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επέν−
δυσης της ατομικής επιχείρησης ΤΑΓΓΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δας παραγωγής άρτου στην Κοινότητα Πέρδικας του 
Νομού Θεσπρωτίας και εγκρίθηκε η αναμόρφωση του 
κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος €100.661,94 
αντί του προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής 
€114.000,00, με επιχορήγηση 49% επί του συνολι−
κού κόστους δηλαδή €49.324,35 και ίδια συμμετοχή 
€51.337,59 − ποσοστό 51%.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι μηδέν (0).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 

η 13−9−2009.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι €49.324,35.
Ημερομηνία συνεδρίασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 

23−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρεειας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
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(13)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/4022/Π07/4/00152/Ν. 3299/ 

04/27−11−2006 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης επι−
χείρησης ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ & ΣΙΑ O.E. στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, οριστικοποίηση 
του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης».

     Με την με αριθμ. ΙΕ/3156/Π07/4/00152/Ν.3299/04/ 
24− 6− 2010 απόφαση του τροποποίησε την με αριθμ. 
ΙΕ/4022/Π07/4/00152/Ν. 3299/04/27−11−2006 απόφαση 
υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επένδυ−
σης της εταιρείας ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ & ΣΙΑ O.E. που 
πραγματοποιείται στο Δ.Δ. Κουκουλίου του Δ. Τύμφης 
Ν. Ιωαννίνων και αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχεια−
κού παραδοσιακού καταλύματος Α’ τάξης και εγκρίθηκε 
η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολι−
κό κόστος €604.299,04 αντί του προβλεπόμενου στην 
απόφαση υπαγωγής €600.000,00, με επιχορήγηση 55% 
επί του συνολικού κόστους δηλαδή €332.364,47 και ίδια 
συμμετοχή €271.934,57 − ποσοστό 45%.

Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 2 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 

η 13−2−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι €167.364,47.
Ημερομηνία συνεδρίασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 

23−6−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F

    Αριθμ. 2626 (14)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας περιορισμένης

χρονικής διάρκειας.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις Διατάξεις:
1.1. Του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 

της Περιφέρειας κ.λπ.».
1.2 Του Ν. 2647/98 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην 

Περιφέρεια».
1.3 Του άρθρου 258 παρ. 5 του Ν.Δ. 86/69 « Περί Δασι−

κού Κώδικα», που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 
7 του Ν.Δ. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως και συμπλη−
ρώσεως διατάξεων τινών του Ν.Δ. 86/69 του Δασικού 
Κώδικα».

2. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ Β/757/18− 12− 1985) 
ΚΥΑ «Μέτρα διαχείρισης άγριας πτηνοπανίδας», όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ αριθμ. 
87578/703/06−03−2007 (ΦΕΚ Β/581/23−04−2007) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση Υπουργών Οικ. και Οικονομικών 
και Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Τις υπ’ αριθμ. 78006/2538/01−07−1994 και 67253/ 
1710/2− 4−1996 Δ/γες του Υπουργείου Γεωργίας αναφορι−
κά με τις «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου χρόνου».

4. Την αριθμ. 7622/1484/29−01−2008 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου «Περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων κ.λ.π.».

5. Το με αριθμ. 29/11−6−2010 έγγραφο του Κυνηγητι−
κού Συλλόγου Παραμυθιάς και το αριθμ. 4873/8−7−2010 
έγγραφο του Δήμου Παραμυθιάς.

6. Την αριθ. ΔΥ/05−07−2010 πρόταση Προϊσταμένης 
Θήρας, Κατερίνας Γκαμπρέλα, σε συνδυασμό με το γε−
γονός ότι στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Παρα−
μυθιάς και των Δημοτικών Διαμερισμάτων Καρυωτίου 
και Χρυσαυγής, Νομού Θεσπρωτίας, επικρατούν ιδανικές 
συνθήκες για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή 
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της 
άγριας πανίδας στο Νομό Θεσπρωτίας και γενικότερα 
της χώρας μας, αποφασίζουμε:

Ανανεώνουμε την ισχύ της με αριθμ. 1904/27−06−2005 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου 
και απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για 
μια πενταετία ήτοι από 1−8−2010 έως 31−7−2015, στην 
κτηματική περιφέρεια Δήμου Παραμυθιάς και των Δημ.
Διαμ. Καρυωτίου και Χρυσαυγής σε έκταση εμβαδού − 
30.500− στρεμ. περίπου, όπως απεικονίζεται στο συνημ−
μένο απόσπασμα χάρτη και ορίζεται ως ακολούθως:

Αρχίζει από κορυφογραμμή Γκορίλλα όπου βρίσκεται η 
Ασκητική σπηλιά Αγίου Αρσενίου ακολουθεί την κορυφο−
γραμμή (Γκορίλλα) νοτιοανατολικά μέχρι Άσπρη Σκάλα 
κατέρχεται την χαράδρα Κρανιάς μέχρι Τσέπι Κόντου, συ−
νεχίζει κατωφερικά περικλείοντας το κάστρο Βέλλιανης, 
από εκεί συνεχίζει και φθάνει στην εκκλησία Αγίου Νικο−
λάου Βέλλιανης μέχρι την τοποθεσία Κρεμαστή, ακολουθεί 
Λάκκο Γκελονίτι, συνεχίζει στις τοποθεσίες Ρόδος−Μέγα−
τα−Ράχη Χασάν, ακολουθεί επαρχιακό δρόμο Βέλλιανης−
Καρυωτίου μέχρι τη θέση «Εικόνισμα», συνεχίζει επαρχιακό 
δρόμο προς Παραμυθιά και φθάνει μέχρι το Λάκκο Χόνδρου, 
από εκεί συνεχίζει και φθάνει στα υψώματα «Ταμπούρι», 
μέχρι υψώματα κατασκηνώσεων όπου υπάρχει περίφρα−
ξη αναδάσωσης.Ακολουθεί την περίφραξη αναδάσωσης 
και φθάνει μέχρι τον επαρχιακό δρόμο Παραμυθιάς−Αγίας 
Κυριακής,στη θέση «Βρύση Κόκκορη». Συνεχίζει τον επαρχι−
ακό δρόμο μέχρι την τοποθεσία «Κούλια», ακολουθεί ανω−
φερικά και φθάνει στο ύψωμα Ντέργου, συνεχίζει προς τα 
δεξιά την κορυφογραμμή και φθάνει μέχρι την Ασκητική 
σπηλιά Αγίου Αρσενίου όπου και άρχισε.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1−8−2010 και λήγει 
στις 31−7−2015.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται με τις ποι−
νές που προβλέπονται από τα άρθρα 287 παρ. 9 και 18 
του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα» και του άρθρου 
9 παρ. 3 της με αριθμ. 414985/1985 (ΦΕΚ 757/Β/1985) 
Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηγουμενίτσα, 8 Ιουλίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΑΝΤΖΙΟΣ    
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02011670408100008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

. . .
 - .  227  23104 23956  -  1 25310 22858

 -  63 210 4135228 -  2410 597449
 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781

 -  26510 87215 - .  1 22510 46654

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 100 €

•  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

. . .

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.Μ.Η. 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, ΑΑΠ, 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 Τυπογρα−
φείο (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 Επαρχί−

ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.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 527900.
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. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-08-06T08:10:13+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




