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ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ   ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
(1)

Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού του κοινωφε−
λούς ιδρύματος με την επωνυμία «Μακρυγιάννειον 
Ίδρυμα» που κυρώθηκε με το αριθμ. 167/6−3−1969 β.δ. 
(ΦΕΚ 48/Α΄) και τροποποιήθηκε με το 681/4−10−1974 
π.δ. (ΦΕΚ 295/Α΄). 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) της αριθμ. 33802/1964 δημόσιας 

διαθήκης του Αντωνίου Δ. Μακρυγιάννη, που συντάχθη−
κε ενώπιον του συμβ/φου Αθηνών Χρ. Στοφορόπουλου
και δημοσιεύτηκε με το αριθμ. 3731/1964 πρακτικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία συστήθηκε κοινω−
φελές ίδρυμα με την επωνυμία «Μακρυγιάννειον Ίδρυ−
μα», β) του αριθμ. 167/6−3−1969 β.δ. (ΦΕΚ 48/Α΄) με το 
οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του εν λόγω ιδρύματος 
και κυρώθηκε ο οργανισμός του, ο οποίος στη συνέχεια 
τροποποιήθηκε με το 681/4−10−1974 π.δ. (ΦΕΚ 295/Α΄),
γ) του άρθρου 98 παρ. 2 του A.N. 2039/1939, δ) του άρ−
θρου 101 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα 
και ε) του άρθρου 110 του Αστικού Κώδικα.

2. Τα Β΄/2−3−2010, Ε΄/3−8−2010 και ΣΤ΄/15−10−2010 πρα−
κτικά συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπή του 
Ιδρύματος.

3. Την αριθμ. 23/25−10−2010 γνωμοδότηση του Συμβου−
λίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.

4. Την Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 (ΦΕΚ 1725/Β΄) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονομικών, αναφορικά με την ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά.

Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομικών απο−
φασίζουμε:
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Άρθρο μόνο.
Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 1 

εδάφιο β΄ και παρ. 2, του άρθρου 2, του άρθρου 6 παρ. 1,
του άρθρου 8 παρ. 2, 4 και 5, του άρθρου 11 παρ. 2, του 
άρθρου 14 περιπτώσεις α΄ και ε΄ και του άρθρου 15 
παρ. 4 του οργανισμού του κοινωφελούς ιδρύματος με 
την επωνυμία «Μακρυγιάννειον Ίδρυμα» ως κατωτέρω 
καθώς και την αντικατάσταση των όρων «προίκισις» και 
«άπορος» με τους όρους «γαμήλιο βοήθημα» και «οικονο−
μικά αδύνατος» αντίστοιχα και όπου αυτοί αναφέρονται 
στον οργανισμό.

Άρθρο 1
Νομική μορφή − επωνυμία − έδρα − σφραγίδα

α) Η παρ. 1 τροποποιείται ως προς την έδρα του 
Ιδρύματος από Αθήνα σε Κομοτηνή. 

β) Στην παρ. 2 αντικαθίσταται η λέξη «ΑΘΗΝΑΙ» με τη 
λέξη «ΚΟΜΟΤΗΝΗ».

Άρθρο 2
Σκοπός

Αντικαθίσταται η φράση «δια δραχμών τουλάχιστον δέκα 
χιλιάδων» με τη φράση «τουλάχιστον δύο χιλιάδων ευρώ».

Άρθρο 6
Εκτελεστική Επιτροπή − Αρμοδιότητες

α) Στο τέλος του α΄ εδαφίου της παρ. 1 προστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής:

«Ο Διευθυντής (Διοικητής) και οι Α΄ και Β΄ Αναπληρω−
τές και Διάδοχοι αυτού να είναι κάτοικοι Κομοτηνής».

β) Στο β΄ εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται η φράση 
«εν Αθήναις» με τη φράση «εν Κομοτηνή».

Άρθρο 8
Διαχείριση

α) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
2. «Τα έσοδα της περιουσίας του ιδρύματος κατατίθε−

νται σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται 
στο άρθρο 73 του α.ν. 2039/1939, έχοντας την ευχέρεια 
να παρακρατείται από αυτά ένα μικρό ποσό που είναι 
αναγκαίο για την πληρωμή έκτακτων και επειγουσών 
δαπανών του ιδρύματος, το ύψος του οποίου καθορί−
ζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στην 
αρχή κάθε έτους».

β) Η παρ. 4 καταργείται.
γ) Η παρ. 5 αναριθμείται σε παρ. 4.

Άρθρο 11
Εκτέλεση σκοπού

Στο β΄ εδάφιο της παρ. 2 διαγράφεται η φράση «ποσού 
των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών» και αντ’ αυτής τί−
θεται η φράση «ποσού δύο χιλιάδων (2.000,00) ευρώ».

Άρθρο 14
Δικαιολογητικά των υποψηφίων

α) Η περίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής: α) «Πιστο−
ποιητικό του Δήμου περί του έτους γεννήσεως, της ελ−
ληνικής ιθαγένειας και της αγαμίας της υποψηφίας».

β) Η περίπτωση ε΄ αντικαθίσταται ως εξής: ε) «Αντί−
γραφο Εκκαθαριστικού Φορολογικής Δηλώσεως της 
υποψηφίας και των γονέων της».

Άρθρο 15
Επιλογή και ανάδειξη δικαιούχων

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
4.«Εάν ο αριθμός τέτοιων υποψηφίων και μετά τις 

διακρίσεις των προηγουμένων εδαφίων είναι ανώτε−

ρος του καθορισθέντος για γαμήλιο βοήθημα αριθμού, 
ενεργείται από την Επιτροπή, ενώπιον συμβολαιογρά−
φου, κλήρωση μεταξύ αυτών, εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
από αυτή».

Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
στον Υφυπουργό Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσί−
ευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος. 

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   Αριθμ. 30773 (2)
Τροποποίηση − συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτε−

ρικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 17 του «Κώδικα Οργα−

νισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λει−
τουργών», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1756/1988 (Α΄ 35), όπως αντικαταστάθηκε από το άρ−
θρο 5 του ν. 1868/1989, και όπως τελικά αντικαταστάθηκε 
η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου 
με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.

β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. Α΄ του ν. 2812/2000 (Α΄ 67).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

2. Την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (Β΄ 842/
2004), όπως ισχύει.

3. Τη με αριθμό 2/2011 απόφαση της Ολομέλειας του 
Εφετείου Θεσσαλονίκης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της τροποποίησης − συμπλήρωσης του Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
όπως διαμορφώθηκε με τη με αριθμό 2/2011 απόφαση 
της Ολομέλειάς του, η οποία έχει ως εξής:

«Ι) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την τροποποίηση − συμπλήρωση του 
ισχύοντος κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας του Εφε−
τείου Θεσσαλονίκης, ως εξής:

Ια) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ το άρθρο 62 του Κανονισμού Εσω−
τερικής Λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, από 
«Η Γραμματεία του Εφετείου Θεσσαλονίκης διαιρείται 
στα παρακάτω επτά (7) Τμήματά της, με το πιο κάτω 
αναφερόμενο για το καθένα χωριστά αντικείμενο» σε 
«Η Γραμματεία του Εφετείου Θεσσαλονίκης διαιρείται 
στα παρακάτω οκτώ (8) Τμήματά της, με το πιο κάτω 
αναφερόμενο για το καθένα χωριστά αντικείμενο».
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Ιβ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ομόφωνα, το άρθρο 64 του Κανονι−
σμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Εφετείου Θεσσα−
λονίκης, και ορίζει, την ονομασία του ήδη υπάρχοντος 
τμήματος από Τμήμα «Διοικητικού−Μηχανογράφησης και 
Πληροφορικής» σε «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ» τμήμα, και τις εργασίες 
του ως εξής: Στο Τμήμα αυτό υπάγεται κάθε εργασία και 
ενέργεια σχετική με την Γενική Διεύθυνση της Γραμμα−
τείας, καθώς και αυτή που αφορά την εν γένει διοικητική 
υπηρεσία του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η τήρηση της 
αλληλογραφίας του Προϊσταμένου του Εφετείου και 
του Προϊσταμένου Διευθύνσεως της Γραμματείας, οι 
αποφάσεις του Συμβουλίου των Εφετών σε Συμβούλιο 
και Ολομέλεια, η τήρηση του Μητρώου Δικαστών και 
Υπαλλήλων, η τήρηση των κατά το άρθρο 87 παρ. 1
Ν.Δ. 1025/71 ατομικών φακέλων των Υπαλλήλων, η τήρη−
ση των βιβλίων αδειών Δικαστών και Υπαλλήλων, βιβλίου 
Εκθέσεων Γραμματέως, σχετικών βιβλίων πειθαρχικών 
συμβουλίων κατ’ άρθρο 28 παρ. 4 του Ν.Δ. 74/1974, ως τού−
το αντικαταστάθηκε δια του άρθρου 27 του Νόμου 184/
1975 (Ειρηνοδικών − Πταισματοδικών), Συμβολαιογρά−
φων, Υποθηκοφυλάκων, του βιβλίου βιβλιοθήκης, τα βι−
βλία Πρωτοκόλλων διοικητικής αλληλογραφίας, Προϊ−
σταμένου του Εφετείου και Προϊσταμένου Διεύθυνσης 
της Γραμματείας του Εφετείου, η τήρηση των σχετικών 
εκθέσεων Επιθεωρήσεως, του σχετικού βιβλίου Πράξεων 
Προέδρου Εφετών, Ορισμού Λαϊκών Μελών της 6/1945 
Σ.Π. Επιπροσθέτως δε και κάθε εργασία που ανάγεται 
στις Πειθαρχικές Δικαιοδοσίες κατά Δικαστικών Λει−
τουργών περιφερειών των Εφετείων Θεσσαλονίκης, 
Θράκης και Λάρισας, καθώς και στη μετακίνηση Δικα−
στών εκτός έδρας, προς συγκρότηση Δικαστηρίων.

Ιγ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουρ−
γίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, με τη σύσταση νέου 
τμήματος και με τις προσθήκες σε αυτόν των παρακάτω 
διατάξεων: 1) προστίθεται στο τέλος του άρθρου 64 
του πιο πάνω κανονισμού του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 
το ακόλουθο εδάφιο «Άρθρο 64α», 2) με την επωνυμία
αα) ΤΜΗΜΑ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ −ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ − ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ», 3) 
με αντικείμενο του τμήματος αυτού: «Στο τμήμα αυτό 
υπάγεται κάθε εργασία και ενέργεια σχετική, α] με τα 
λογιστικά θέματα του Εφετείου, β] με τη σύνταξη μι−
σθοδοτικών καταστάσεων, γ] με τα θέματα μηχανογρά−
φησης και πληροφορικής, δ] τήρηση βιβλίου Κινητής 
Περιουσίας (Επίπλων και Σκευών) και ε] με την ανάθεση 
υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης ηλεκτρομηχανο−
λογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, 
εξοπλισμού πληροφορικής, μηχανών γραφείου, κλιματι−
στικών μηχανημάτων, πυρασφάλειας, φύλαξης, προμή−
θειας γραφικής ύλης, αναλώσιμων υλικών των ως άνω 
μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων και ειδών υγιεινής ή 
καθαριότητας, την διενέργεια των σχετικών κατά πε−
ρίπτωση διαγωνισμών και την διαχείριση κάθε τακτικής 
ή έκτακτης επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των 
ανωτέρω αναγκών, που αφορούν τις ανάγκες των Υπο−
θηκοφυλακείων, των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών, των 
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων, καθώς και κάθε άλλης 
Υπηρεσίας αρμοδιότητος Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δια−
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Περιφέρειας 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης πλην του Πρωτοδικείου 
Θεσ/νίκης, της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσ/νίκης και 
των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της έδρας». 
Και 4) στελεχώνεται από ένα προϊστάμενο, που ορίζεται 

κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, 
και από δικαστικούς υπαλλήλους, κατά την κρίση του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου.

II) ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ τα εξής:
ΙIα) Παραμένουν στο Δ Τμήμα του Δημοσίου, όπως 

είναι και σήμερα.
«Οι αυτοκινητικές και οι εργατικές υποθέσεις, στις 

οποίες ένας τουλάχιστον διάδικος είναι το Δημόσιο ή 
άλλο ΝΠΔΔ με αμιγή δημόσιο χαρακτήρα».

ΙΙβ) Παραμένουν στα αντίστοιχα Ε΄ και Γ΄ Τμήματα. «Οι 
αυτοκινητικές και οι εργατικές υποθέσεις, στις οποίες 
ένας τουλάχιστον διάδικος είναι οι Οργανισμοί Κοινής 
Ωφελείας − ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΘ, ΟΛΘ, κ.λ.π.), 
οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δημο−
τικές Επιχειρήσεις κ.λ.π.».

ΙΙγ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ το άρθρο 19 του Κανονισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης στα 
κεφάλαια Γ΄, Δ΄ και Ε΄ ως εξής:

1) Το κεφάλαιο Γ΄ (Γ΄ ΤΡΙΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) με 
προσθήκη περίπτωσης 4 ως εξής: «4. Διαφορές των 
προηγουμένων περιπτώσεων στις οποίες ένας τουλά−
χιστον διάδικος είναι οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας −
ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΘ, ΟΛΘ, κ.λ.π.), οι Δικη−
γορικοί Σύλλογοι, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δημοτικές 
Επιχειρήσεις κ.λ.π.».

2) Το κεφάλαιο Δ΄ (Δ΄ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) με 
προσθήκη στο τέλος της περίπτωσης 3 (ή άλλο νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου) της φράσης «με αμιγή δη−
μόσιο χαρακτήρα». Και

3) Το κεφάλαιο Ε΄ (Ε΄ ΠΕΜΠΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ) 
με προσθήκη περίπτωσης 7 ως εξής «7. Διαφορές των 
προηγουμένων περιπτώσεων στις οποίες ένας τουλά−
χιστον διάδικος είναι οι Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας 
− ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΣΕ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑΘ, ΟΛΘ, κ.λ.π.), οι Δικη−
γορικοί Σύλλογοι, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Δημοτικές 
Επιχειρήσεις κ.λ.π.».

Αποφασίσθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 11 Μαρτίου 2011 
και εκδόθηκε στον ίδιο τόπο στις 28 Μαρτίου 2011.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΙΒΑ
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Μαΐου 2011

Ο Γενικός Γραμματέας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΗΡΟΣ 

F
   Αριθμ. 1906/49810 (3)
Παράταση ισχύος απαγόρευσης κυνηγίου στο περια−

στικό δάσος λόφου «Γορίτσα», Δημοτικών Ενοτήτων 
Ιωλκού και Πορταριάς, Δήμου Βόλου.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 Ν.Δ. 86/69 (ΦΕΚ 

7/Α΄/11.1.69) του Δασικού Κώδικα όπως τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.3 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 
205/Α΄/1975) καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2637/1998 
(ΦΕΚ 200/Α΄/27.8.2000).
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2. Την 414985/29.11.85 (ΦΕΚ 757/Β΄/18.12.85) κοινή από−
φαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Αναπλη−
ρωτή Υπ. Γεωργίας (μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη−
νοπανίδας), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 294283/ 
23.12.97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4.2.98) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

3. Την αρίθμ. 1669/33104/31−3−2011 (ΦΕΚ 648/Β΄2001) 
απόφαση της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε. «Μεταβίβαση δικαιώματος 
υπογραφής κ.λ.π.».

4. Την αριθμ. 1521/3−7−96 απόφαση της Περιφερειακής 
Διοίκησης Μαγνησίας με την οποία απαγορεύτηκε το κυ−
νήγι όλων των θηραμάτων για δέκα χρόνια, από 1−8−1996
έως 31−7−2006, στην θέση λόφος «Γορίτσα» περιοχής 
των Δήμων Ιωλκού και Πορταριάς.

5. Την αριθμ. 3782/7−7−2006 απόφαση του Γ.Γ. Περι−
φέρειας Θεσσαλίας με την οποία παρατάθηκε η ισχύς 
απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων, για πέντε 
χρόνια, από 1 −8−2006 μέχρι 31 −7−2011 στην θέση λόφος 
«Γορίτσα» περιοχής των Δήμων Ιωλκού και Πορταριάς, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την ισχύ απαγόρευσης κυνηγίου, όλων 
των θηραμάτων για 5 (πέντε) χρόνια, από 1−8−2011 μέχρι 
31−7−2016, με σκοπό την προστασία της άγριας πανίδας, 
την αύξηση του πληθυσμού της, και την διατήρηση της 
βιολογικής ποικιλότητας, σε έκταση 1215 στρεμμάτων, 

στην θέση λόφος «Γορίτσα «περιοχής Δημοτικών Ενοτή−
των Ιωλκού και Πορταριάς, η οποία ορίζεται ως εξής:

Ανατολικά: Με οριοθετημένη έκταση τσιμεντοβιομη−
χανίας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ.

Δυτικά: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βόλου.
Βόρεια: Με όρια κατοικημένης περιοχής Δήμου Βό−

λου και δασική έκταση Δημοτικών Ενοτήτων Ιωλκού 
και Πορταριάς.

Νότια: Με επαρχιακό δρόμο Βόλου − Αγριάς.
Η τήρηση αυτής ανατίθεται στα όργανα της Δασικής 

Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Αγροφυ−
λακής, (άρθρο 289 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/69) και τις Κυ−
νηγετικές Οργανώσεις. Οι παραβάτες της παρούσας 
τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 287 Ν.Δ. 86/69 
Δασικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 
Ν.Δ. 996/71 και με το άρθρο 12 του Ν. 177/75.

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

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Μαΐου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Δασάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 
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(4)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από αλλοδαπούς 

με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα που ενηλικιώθηκαν 
πριν την 24−3−2010, ΣΤΑΡΙΑ ΑΡΙΓΙΑΝ του ΡΟΝΤΟΛΦ 
και της ΑΛΚΕΤΑ κ.λ.π. 

 1. Με την αρ. πρωτ. 1447/10−05−2011 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των παρ. 2
και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια, 
που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και την αριθμ. 
684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί παροχής εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμέ−
νους των οργανικών μονάδων αυτής» γίνεται αποδεκτή 
η από 05−10−2010 αίτηση του ΣΤΑΡΙΑ ΑΡΙΓΙΑΝ του ΡΟ−
ΝΤΟΛΦ που γεννήθηκε στην Κορυτσά Αλβανίας στις 
29−04−1989 και κατοικεί στο Δήμο Καβάλας, για την 
απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλά−
δα την 30−06−2004 σύμφωνα με την αριθμ. Φ 21.1/870/
14−02−2011 βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης.

2. Με την αρ. πρωτ. 1307/10−05−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των παρ. 2
και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια, που 
κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και την αριθμ. 684/
11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί παροχής εξουσιο−
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής» γίνεται αποδεκτή η από 
09−11−2010 αίτηση του ΜΠΟΤΣΙ ΕΡΤΙΓΚΕΝ του ΛΑΜΠΗ 
που γεννήθηκε στην Αυλώνα Αλβανίας στις 02−05−1987 
και κατοικεί στο Δήμο Καβάλας, για την απόκτηση 
της ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαε−
τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την
30−06−2003 σύμφωνα με την αριθμ. Φ 21.1/1916/04−04−2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης.

3. Με την αρ. πρωτ. 6478/10−05−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των παρ. 
2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια, 
που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), και την αριθμ. 
684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί παροχής εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμέ−
νους των οργανικών μονάδων αυτής» γίνεται αποδεκτή η 
από 21−09−2010 αίτηση του ΜΠΟΤΣΙ ΟΡΛΙΝΤΟ του ΛΑΜΠΗ 
που γεννήθηκε στην Αυλώνα Αλβανίας την 10−05−1990
και κατοικεί στο Δήμο Καβάλας, για την απόκτηση 

της ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαε−
τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την
15−06−2003 σύμφωνα με την αριθμ. Φ 21.1/1917/04−04−2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης.

4. Με την αρ. πρωτ. 3349/10−05−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − 
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 παρ 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των παρ. 2
και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια, 
που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και την αριθμ. 
684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί παροχής εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο της Γενικής
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμέ−
νους των οργανικών μονάδων αυτής» γίνεται αποδεκτή 
η από 04−08−2010 αίτηση της ΤΣΕΠΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΧΡΗ−
ΣΤΟ που γεννήθηκε στο Γκόλεμ, Λούσνιε Αλβανίας στις
17−03−1991 και κατοικεί στο Δήμο Καβάλας, για την από−
κτηση της ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξα−
ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30−06−2009 σύμφωνα με την αριθμ. Φ 21. 1/790/10−02−2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης.

5. Με την αρ. πρωτ. 3348/10−05−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των παρ. 2
και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια, που 
κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄), και την αριθμ. 684/
11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί παροχής εξου−
σιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με 
εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο της Γενικής 
Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους Προϊσταμέ−
νους των οργανικών μονάδων αυτής» γίνεται αποδεκτή 
η από 03−08−2010 αίτηση του ΤΣΕΠΑ ΒΑΣΙΛ του ΧΡΗ−
ΣΤΟ που γεννήθηκε στην Κορυτσά Αλβανίας την 26−09−
1988 και κατοικεί στο Δήμο Καβάλας, για την απόκτηση 
της ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξαε−
τούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την
30−06−2006 σύμφωνα με την αριθμ. Φ 21.1/791/10−02−2011 
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης.

6. Με την αρ. πρωτ. οικ. 7123/11−05−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και 
των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένεια, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και 
την αριθμ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγρά−
φων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής» γίνεται 
αποδεκτή η από 07−10−2010 αίτηση της ΣΕΛΑΛΑ ΕΡΙΝΤΟ−
ΝΑ του ΝΙΚΟΛ που γεννήθηκε στο Λεζε Αλβανίας στις
07−03−1992 και κατοικεί στο Δήμο Καβάλας, για την 
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απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης 
εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
15−06−2004 σύμφωνα με την αριθμ. Φ 21.1/892/16−02−2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ 
F

(5)
   Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από αλλοδαπούς 

με εξαετή φοίτηση στην Ελλάδα που ενηλικιώθηκαν 
πριν την 24−3−2010 ΜΙΛΑ ΜΠΕΡΤΟΛ του ΘΑΝΑΣ και 
της ΡΟΖΕΤΑ, κ.λ.π. 

 1. Με την αρ. πρωτ. 3366/10−05−2011 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και των παρ. 2
και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένεια, που 
κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και την αριθμ. 684/
11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί παροχής εξουσιο−
δότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο της Γενικής Δ/νσης 
Εσωτερικής λειτουργίας και στους Προϊσταμένους των 
οργανικών μονάδων αυτής», γίνεται αποδεκτή η από
03−09−2010 αίτηση του ΜΙΛΑ ΜΠΕΡΤΟΛ του ΘΑΝΑΣ που 
γεννήθηκε στο Σκεντερμπεϊ, Ελμπασάν Αλβανίας στις 
04−12−1990 και κατοικεί στο Δήμο Καβάλας, για την από−
κτηση της ελληνικής Ιθαγένειας, λόγω συμπλήρωσης εξα−
ετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα την 
30−06−2007 σύμφωνα με την αριθμ. Φ 21.1/1337/11−03−2011
βεβαίωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδο−
νίας − Θράκης.

2. Με την αρ. πρωτ. οικ. 7122/11−05−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και 
των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένεια, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και 
την αριθμ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β) απόφαση περί πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγρά−
φων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής», γίνε−
ται αποδεκτή η από 07−10−2010 αίτηση του ΜΙΝΑΣΙΑΝ 
ΓΚΡΙΣΑ του ΑΡΣΑΚ, που γεννήθηκε στην πόλη Ετσμι−
ατζίν Αρμενίας στις 15−12−1989 και κατοικεί στο Δήμο 
Νέστου, για την απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας, 
λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα την 30−06−2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ 21.1/4663/17−09−2010 βεβαίωση της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης.

3. Με την αρ. πρωτ. οικ. 7120/11−05−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 3838/2010 (49 Α΄) και 

των παρ. 2 και 6 του άρθρου 1Α του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένεια, που κυρώθηκε με το Ν. 3284/2004 (217 Α΄) και 
την αριθμ. 684/11−01−2011 (ΦΕΚ 88/Β΄) απόφαση περί πα−
ροχής εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγρά−
φων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης» στον προϊστάμενο 
της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής», γίνε−
ται αποδεκτή η από 07−10−2010 αίτηση της ΜΙΝΑΣΙΑΝ 
ΣΟΝΑ του ΑΡΣΑΚ, που γεννήθηκε στην πόλη Ετσμια−
τζίν Αρμενίας στις 15−12−1989 και κατοικεί στο Δήμο 
Νέστου, για την απόκτηση της ελληνικής Ιθαγένειας, 
λόγω συμπλήρωσης εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό 
σχολείο στην Ελλάδα την 30−06−2008 σύμφωνα με την 
αριθμ. Φ 21.1/4664/17−09−2010 βεβαίωση της Περιφερει−
ακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΛΤΣΟΥ 
F

(6)
   Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΕΛΑΙΟΚΙ−

ΝΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ − ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.» 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή. 

 Με την αριθ. ΔΙΣΑΔΕ/33463/1612/Π09/5/88/Ε/Ν.3299/2004/ 
20−4−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και πι−
στοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της 
επιχείρησης «ΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΪΑΣ − ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.» για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιουργείου, 
στην ΑΝΩ ΑΧΑΪΑ, ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, Περιφε−
ρειακή Ενότητα Αχαΐας:

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 334.035,99 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 86.713,16 € που αποτελεί ποσοστό 25,96% του συ−
νολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού 
334.035,99 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
146.975,83 € που αποτελεί ποσοστό 44% του συνολικού 
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού 
334.035,99 ευρώ.

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των 100.347,00 € που αποτελεί ποσοστό 30,4% του συ−
νολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυ−
σης ποσού 334.035,99 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε 
από την επένδυση αυτή, ορίστηκε η 27−9−2010.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής της 12−04−2011 (πρακτικά 76ης 
Συνεδρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 75.761,83 ευρώ.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(7)

   Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρη−
σης του ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ, οριστικοποίηση του 
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της γεωργικής εκμετάλλευσης 
που προήλθε από την επένδυση αυτή. 

 Με την αριθ. ΔΙΣΑΔΕ/35354/1671/Π09/5/411/Ε/2−5−2011 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και 
πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της γεωργικής εκμετάλλευσης που προήλθε από την 
επένδυση αυτή, της ατομικής επιχείρησης του ΠΑΠΑ−
ΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗ, που αναφέρεται στην επέκταση μονά−
δας γεωργικής εκμετάλλευσης παραγωγής βιολογικών 
οπωροκηπευτικών, στο Ευηνοχώρι του Δήμου της Ιεράς 
Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής Ενότητας Αιτω−
λοακαρνανίας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 199.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 119.400,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
199.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
79.600,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 199.000,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της γεωργικής εκ−
μετάλλευσης που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
ορίστηκε η 21−8−2009.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 12−4−2011 (πρακτικά 76ης Συνε−
δρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
συνόλου της επιχορήγησης ύψους 79.600,00 ευρώ,

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F

(8)
   Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΓΕΩΡΓΙ−

ΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως 
ισχύει. 

 Με την αριθ. ΔΙΣΑΔΕ/36682/1725/Π09/5/517/Ε/501916/
5−5−2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος 
και Ιονίου, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004 όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΦΛΟΙΩΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΤΑΤΑΣ (Κ.Α. ΣΤΑ−
ΚΟΔ 2003: 153.1), στη Θέση «Πραΐμενα» Κατοχής του 
Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της Περιφερειακής 
ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ογδό−
ντα πέντε (146.585,00 €) ευρώ και συνολικού κόστους 
επένδυσης (166.301,79 €) ευρώ και με επιχορήγηση συ−
νολικού ύψους εξήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια είκοσι 
εννέα και δέκα (67.429,10 €) ευρώ, ήτοι ποσοστού 46,00% 
της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: −1 − Ε.Μ.Ε.
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 03−03−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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