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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΜΕ−
ΔΙΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32475/1563/ΠΟ4/5/00114/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδο−
νίας, ολοκληρώνεται η επένδυση της ατομικής επι−
χείρησης «ΜΕΔΙΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ», που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό− επέκταση κτιριακής υποδομής 
μονάδας πάχυνσης αρνιών στην Τ.Κ. Αγίου Παντελεή−
μονα του Δήμου Αμυνταίου της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των εκατό ενενήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
ενενήντα ένα ευρώ και εβδομήντα λεπτών (198.691,70) 
και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
ογδόντα εννιά χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και 
είκοσι επτά (89.411,27), που αποτελεί το 45% του ενι−
σχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των πενήντα 
μία χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ευρώ και σαράντα τρι−
ών λεπτών (51.860,43), που αποτελεί ποσοστό 25% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης.

Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού πενήντα επτά 
χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι ευρώ (57.420,00).

Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
28−9−2010.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα τεσσά−
ρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα ένα ευρώ και είκοσι 
επτά λεπτών #44.861,27#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
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(2)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Ν. ΓΚΛΙ−

ΑΓΙΑ Α.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ», οριστικοποίηση του κό−
στους αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32424/1543/ΠΟ4/5/00004/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «ΑΦΟΙ Ν. 
ΓΚΛΙΑΓΙΑ Α.Β.Ε. ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ», που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας επεξεργασίας γούνας στο 11° χλμ. Ε.Ο. 
Καστοριάς−Κοζάνης του Δήμου Ορεστίδος της Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδο−
μήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.575.000,00) και το ενισχυ−
όμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
πεντακοσίων πενήντα μία χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
ευρώ (551.250,00), που αποτελεί το 35% του ενισχυόμε−
νου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ενός εκα−
τομμυρίου είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
ευρώ (1.023.750,00), που αποτελεί ποσοστό 65% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

30−6−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων 
ογδόντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ 
#288.750,00#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ
F

(3)
    Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΚΙ−

ΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32449/1554/ΠΟ4/5/0023/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, 
ολοκληρώνεται η επένδυση της ατομικής επιχείρησης 
«ΚΙΒΡΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό βιολογικής χοιροτροφικής μονάδας στην 
περιοχή Αγρόκτημα Ασπροκάμπου της Τ.Κ. Μυρσίνης 
του Δήμου Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακε−
δονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000,00) 
και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00), που αποτελεί το 
45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των εκατό δέκα 

χιλιάδων ευρώ (110.000,00), που αποτελεί ποσοστό 55% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

4−2−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα πέντε 
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα 
πέντε λεπτών #45.329,95#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
F

(4)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «Ε. ΜΠΑΤΣΑ−

ΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής 
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32463/1557/ΠΟ4/4/00046/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, 
ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «Ε. ΜΠΑ−
ΤΣΑΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», που αναφέρεται στην επέκταση 
και μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε παραδοσιακό 
κατάλυμα Β τάξης στην Τ.Κ. Νυμφαίου του Δήμου Αμυ−
νταίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιεί−
ται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιά−
δων τετρακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα 
ένα λεπτών (465.485,91) και το ενισχυόμενο στο ίδιο 
ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
διακοσίων σαράντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων εβδο−
μήντα οκτώ ευρώ και πενήντα εννιά λεπτών (249.778,59), 
που αναλύεται ως εξής: α) ποσό επιχορήγησης 
#27.286,46# € ήτοι ποσοστό 45% για συνολική δαπάνη 
ποσού #60.636,57# € που αφορά δαπάνες επέκτασης, β) 
ποσό επιχορήγησης (220.742,13) ήτοι ποσοστό 55% για 
συνολική δαπάνη ποσού #401.349,34# που αφορά δαπά−
νες μετατροπής και γ) ποσό επιχορήγησης #1.750,00# 
€ ήτοι ποσοστό 50% στη δαπάνη για μελέτες ποσού 
#3.500,00#€.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των διακοσίων 
δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων επτά ευρώ και τριάντα 
δύο λεπτών (215.707,32).

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

14−10−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατό είκοσι οκτώ 
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και τριάντα 
εννιά λεπτών #128.527,39#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
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(5)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΣΑ−

ΠΟΥΝΤΖΗ O.E.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής 
και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32467/1560/ΠΟ4/4/00033/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας, 
ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «ΥΙΟΙ ΒΑΣ. 
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ O.E.», που αναφέρεται στη μετεγκατάστα−
ση− εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας κρέατος 
στην Τ.Κ. Μαυροχωρίου του Δήμου Καστοριάς της Πε−
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των οκτακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εκατό 
ενενήντα πέντε ευρώ και ενός λεπτών (857.195,01) και 
το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
τετρακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενε−
νήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (428.597,50), που 
αποτελεί το 50% του ενισχυόμενου κόστους της επέν−
δυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των τετρακο−
σίων είκοσι οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα επτά 
ευρώ και πενήντα ένα λεπτών (428.597,51), που αποτελεί 
ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

27−5−2009.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων δέκα 
έξι χιλιάδων ενενήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών 
#216.097,50#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
F

(6)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 

«ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

   Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32488/1566/ΠΟ4/5/00131 
/Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
ολοκληρώνεται η επένδυση της ατομικής επιχείρησης 
«ΔΕΛΛΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ», που αναφέρεται στην ίδρυση 
διαλογητηρίου−συσκευαστηρίου στην Τ.Κ Λιθιάς του Δή−
μου Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των εκατό ενενήντα εννιά χιλιάδων πεντα−
κοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών 
(199.594,50) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
ογδόντα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων δέκα επτά ευρώ 
και πενήντα τριών λεπτών (89.817,53), που αποτελεί το 
45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των εκατό εννιά 
χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα 
επτά λεπτών (109.776,97), που αποτελεί ποσοστό 55% 
του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου..
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

18−3−2011.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα επτά χι−
λιάδων σαράντα επτά ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών 
#47.047,28#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
F

(7)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ−

ΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυ−
τής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32407/1533/ΠΟ4/4/00044/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας ανακύκλωσης αυτοκινήτων − οχημάτων στην 
Τ.Κ. Βατερού του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας Δυ−
τικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων πέντε 
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και πενήντα 
δύο λεπτών (1.305.328,52) και το ενισχυόμενο στο ίδιο 
ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
πεντακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων εκατό τριάντα ένα 
ευρώ και σαράντα ένα λεπτών (522.131,41), που αποτελεί 
το 40% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων 
σαράντα μία χιλιάδων εξήντα ευρώ και εβδομήντα ένα 
λεπτών (341.060,71), που αποτελεί ποσοστό 26% του 
συνολικού κόστους της επένδυσης.

Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού τετρακοσίων 
σαράντα δύο χιλιάδων εκατό τριάντα έξι ευρώ και σα−
ράντα λεπτών (442.136,40).

Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
15−3−2011.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων χιλιά−
δων πεντακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα 
ένα λεπτών #200.577,81 #.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
F

(8)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΓΕ−

ΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32441/1551/ΠΟ4/5/00142/Ε/
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Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
ολοκληρώνεται η επένδυση της ατομικής επιχείρησης 
«ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ», που αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό και την επέκταση γεωργικής επιχείρησης βιο−
λογικής γεωργίας στην Τ.Κ. Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των εκατό ενενήντα εννιά χιλιάδων εννια−
κοσίων ευρώ (199.900,00) και το ενισχυόμενο στο ίδιο 
ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
ογδόντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα πέντε 
ευρώ (89.955,00), που αποτελεί το 45% του ενισχυόμε−
νου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των εκατό εννιά 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (109.945,00), 
που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου..
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

21−7−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού σαράντα τεσσά−
ρων χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και 
πενήντα λεπτών #44.977,50#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
F

(9)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΑΡ−

ΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ», οριστικοποίηση του κόστους αυ−
τής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32433/1548/ΠΟ4/5/00148/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
ολοκληρώνεται η επένδυση της ατομικής επιχείρησης 
«ΑΡΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ», που αναφέρεται στον εκσυγχρο−
νισμό και την επέκταση μονάδας βιολογικής γεωργίας 
στην Τ.Κ Πτελέας του Δήμου Κοζάνης της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των εκατόν εξήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
σαράντα ευρώ (166.840,00) και το ενισχυόμενο στο ίδιο 
ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ 
(75.078,00), που αποτελεί το 45% του ενισχυόμενου 
κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ενενήντα 
μιας χιλιάδων επτακοσίων εξήντα δύο ευρώ (91.762,00), 
που αποτελεί ποσοστό 55% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

Δεν έγινε χρήση τραπεζικού δανείου..
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

06−12−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο−

λοίπου της επιχορήγησης ποσού τριάντα επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα εννέα ευρώ #37.539,00#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
F

(10)
   Ολοκλήρωση επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΣΙΠΑ 

O.E.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας. 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση 32417/1538/ΠΟ4/4/00070/
Ε/Ν. 3299/04/20−6−2011 της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 
ολοκληρώνεται η επένδυση της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΤΣΙ−
ΠΑ O.E.», που αναφέρεται στην επέκταση και παράλληλη 
αναβάθμιση υφιστάμενου ξενοδοχείου (τύπου επιπλω−
μένων διαμερισμάτων) σε 3 αστέρων στην Τ. Κ. Αγίου 
Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα 
οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και πέ−
ντε λεπτών (1.518.365,05) και το ενισχυόμενο στο ίδιο 
ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
επτακοσίων πενήντα εννιά χιλιάδων εκατό ογδόντα 
δύο ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (759.182,53), που 
αποτελεί ποσοστό 50% του ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των τετρακο−
σίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα 
πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (424.835,11), που αποτελεί 
ποσοστό 28% του συνολικού ύψους της πραγματοποι−
ηθείσας επένδυσης.

Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού #334.347,41 #€.
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 

29−3−2010.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων δέκα 
επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και πενή−
ντα τριών λεπτών #417.932,53#.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ − ΜΠΑΣΤΑ 
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Αριθμ. 1225/67555 (11)
   Έγκριση Τροποποίησης ορίων και Ανανέωσης 

απαγόρευσης θήρας ορισμένου χρόνου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ − ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

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

που προστέθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 177/85 
«Περί αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξε−
ων τινών του Ν.Δ. 86/69 περί Δασικού Κώδικα», (ΦΕΚ 
7/τ.Α΄./1969).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
− Πρόγραμμα Καλλικράτης, (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) Άρθρο 
280 «Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένης Διοίκησης» παρ. 
Ι και VI.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας − Στερεάς Ελ−
λάδας», (ΦΕΚ 231/τ.Α΄/27−12−2010).

4. Την αριθμ. 1669/33104/31−3−2011 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Θ.−
Σ.Ε «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής κ.λπ.», (ΦΕΚ 
648/τ.Β΄/19−4−2011).

5. Την υπ’ αριθμ. 78006/2538/1−7−1994 Δ/γή του Υπουρ−
γείου Γεωργίας «Απαγορεύσεις κυνηγίου ορισμένου 
χρόνου». 

6. Τις διατάξεις της αριθμ. 414985/29−11−1985 (ΦΕΚ 
757/τ.Β΄/18−12−1985) κοινή υπουργική απόφαση Εθνικής 
Οικονομίας και Υπουργού Γεωργίας «Περί μέτρων δι−
αχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει με την αριθμ. Η.Π. 37338/1807/ 
Ε. 103/1−9−2010 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών 
Οικονομικών − Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας − Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την 
διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας κτλ», (ΦΕΚ 1495/
τ.Β΄/6−9−2010).

7. Την αριθμ. 2898/47036/12−6−2008 απόφαση Γ.Γ.Π. 
Θεσσαλίας για τριετή απαγόρευση θήρας σε έκταση 
10.990 στρεμμάτων στις θέσεις «Δερματάς, Κορομηλιές, 
Παληοκάλυβα, Κουμπούρα, Ξηρόρεμα, Βαλταράχη κ.λ.π.» 
της Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζα−
κίου και της Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς του Δήμου 
Λίμνης Πλαστήρα, (Φ.Ε.Κ. 1284/τ.Β΄/2−7−2008).

8. Την αριθμ. 1823/61289 /14−6−2011 αναφορά − εισήγηση 
του Δασαρχείου Μουζακίου.

9. Το γεγονός ότι στην εν λόγω περιοχή επιβάλλεται 
η απαγόρευση του κυνηγίου για την ανάπτυξη και προ−
στασία της πανίδας.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ανανέωση της απαγόρευσης θή−
ρας που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2898/47036/
12−6− 2008 απόφαση του  Γ. Γ. Π Θεσσαλίας, με ταυτό−
χρονη τροποποίηση των ορίων και απαγορεύουμε τη 
θήρα όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια ήτοι 
από 20−8−2011 έως 20−8−2016 σε έκταση 8.940 στρεμμά−
των, η οποία καταλαμβάνει έκταση της Τοπικής Κοινό−
τητας Ανθοχωρίου του Δήμου Μουζακίου και πολύ μικρό 
τμήμα της Τοπικής Κοινότητας Κερασιάς του Δήμου 
Λίμνης Πλαστήρα που ορίζεται ως εξής :

Αρχίζει από την θέση «Νερόμυλος» στο ρέμα «Αν−
θοχωρίτη» επί του επαρχιακού δρόμου Ανθοχωρίου 
− Κερασιάς. 

Ακολουθεί το ρέμα με κατεύθυνση δυτική − νοτι−
οδυτική, περνάει από την θέση «Εννέα Βρύσες» και 
συνεχίζει μέχρι την θέση «Περδικόβρυση» όπου και 
καταλήγει. 

Κατόπιν ακολουθεί κατεύθυνση νότια μέχρι να συ−
ναντήσει κορυφογραμμή όρια με Κοινοτικό δάσος Πε−
τρίλου. Στη συνέχεια ακολουθεί την κορυφογραμμή 
με κατεύθυνση ανατολική, περνάει από την κορυφή 
«Κόκκινο» και κατεβαίνει την ράχη ακολουθώντας τα 
όρια με το Κοινοτικό δάσος Φυλακτής. Συνεχίζει να 
ακολουθεί την ράχη όρια με Συνιδιόκτητο δάσος Κρυ−
ονερίου με κατεύθυνση βόρεια μέχρι να συναντήσει 
το ρέμα «Κερασιώτικο» στη θέση «Τροχός Πλακιά». 
Ανεβαίνει το ρέμα μα κατεύθυνση νοτιοδυτική μέχρι 
την θέση «Ιτιά» και από εκεί ακολουθεί το ρέμα «Ξη−
ρορέμα» όπου όριο με Δημοτικό δάσος Ανθοχωρίου 
με κατεύθυνση βορειοδυτική μέχρι να συναντήσει τον 
δασικό δρόμο στη θέση «Αλώνι − Κουμπούρα» και τον 
ακολουθεί με κατεύθυνση βορειοανατολική μέχρι την 
θέση «Βρύση Καλεσάκη». Από εκεί περνάει στη θέση 
«Καστανούλα» και ακολουθεί τη ράχη με κατεύθυνση 
βορειοανατολική όπου και όριο Δημοτικού δάσους Κε−
ρασιάς με Δημοτικό δάσος Ανθοχωρίου. Περνάει από 
τις θέσεις «Καραβίδα», «Κιούγκι», «Τρύπες» μέχρι να 
καταλήξει στη θέση «Παπαρδέλια» επί του επαρχιακού 
δρόμου Ανθοχωρίου − Κερασιάς και τον ακολουθεί 
μέχρι τη θέση «Νερόμυλος» από όπου άρχισε.

Η τήρηση της ανατίθεται στα όργανα της δασικής 
Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Ζ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Θεσ−
σαλίας, Κυνηγετικό Σύλλογο Μουζακίου και σε κάθε φι−
λόνομο πολίτη. Το Δασαρχείο Μουζακίου παρακαλείται 
για την έκδοση της σχετικής Δ.Α.Δ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 21 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ο Διευθυντής Δασών Καρδίτσας
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ
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Αριθμ. 7560 (12)
    Κατάργηση ΔΟΚΑΠΗ και ΚΑΠΗ των πρώην καποδιστρι−

ακών Δήμων Ν. Αλικαρνασσού, Τεμένους, Γοργολα−
ϊνη (και νυν Δήμου Ηρακλείου). 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 136/2010, «Ορ−
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 241 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 219 του Ν. 3584/2007, 
«Κύρωση του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ−
λήλων».

5. Την αριθμ. 373/27−1−2011 εξουσιοδοτική απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης (ΦΕΚ Β΄459/23−3−2011) περί μεταβίβασης δικαι−
ώματος υπογραφής:

6. Την αριθ. 7385/04−04−2006 (ΦΕΚ Β΄ 585/10−05−2006) 
του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, με την 
οποία έγινε η συγχώνευση Δημοτικών Νομικών Προ−
σώπων (ΚΑΠΗ) και σύσταση ενιαίου με την επωνυμία 
«Δημοτικός Οργανισμός Κέντρων Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων Ηρακλείου (ΔΟΚΑΠΗ)».

7. Την αριθ. 17544/12−07−1985 απόφαση του Νομάρχη 
(ΦΕΚ Β΄555/19−09−1985) με την οποία συστήθηκε ίδιο 
Κοινοτικό Πρόσωπο με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΑΠΗ) Κοινότητας Νέας 
Αλικαρνασσού», η οποία εν συνεχεία τροποποιήθηκε 
με την αριθ. 27084/27−11−2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β’ 2595/22−
12−2008).

8. Την αριθ. 7176/04−05−1999 (ΦΕΚ Β΄ 598/07−05−1999) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρή−
της με την οποία συστήθηκε ίδιο Δημοτικό Νομικό Πρό−

σωπο με την επωνυμία «ΚΑΠΗ Δήμου Τεμένους Ν. Ηρα−
κλείου», η οποία τροποποιήθηκε εν συνεχεία με την αριθ. 
11060/25−05−2009 (ΦΕΚ Β’ 1126/10−06−2009) όμοια της.

9. Την αριθ. 7361/04−05−1999 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ Β΄1042/04−
06−1999) με την οποία συστήθηκε ίδιο Δημοτικό Νομικό 
Πρόσωπο με την ονομασία «ΚΑΠΗ Δήμου Γοργολαϊ−
νη».

10. Την υπ’ αρ. 69/2011 σε ορθή επανάληψη απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, με την οποία 
αποφασίζεται η κατάργηση του ΔΟΚΑΠΗ και ΚΑΠΗ των 
πρώην καποδιστριακών Δήμων Ν. Αλικαρνασσού, Τεμέ−
νους, Γοργολαϊνη καθώς και η αυτοδίκαιη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων και προσωπικού στο Δήμο Ηρακλείου, 
αποφασίζουμε:

Την κατάργηση των κατωτέρων ΝΠΔΔ του Δήμου 
Ηρακλείου:

1. «Δημοτικός Οργανισμός Κέντρων Ανοικτής Προστα−
σίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου (ΔΟΚΑΠΗ)».

2. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 
Νέας Αλικαρνασσού».

3. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 
Τεμένους».

4. «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δήμου 
Γοργολαϊνη».

Από τη δημοσίευση της απόφασης για την κατάρ−
γηση των Νομικών Προσώπων, η περιουσία τους περι−
έρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος 
αναλαμβάνει την εκπλήρωση των σκοπών τους, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 75 παρ. 1, εδάφιο 
ε του Ν.3463/2006. Για την άσκηση των εν λόγω αρ−
μοδιοτήτων θα τροποποιηθεί ο σε ισχύ Οργανισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

Το κάτωθι προσωπικό των καταργούμενων Νομικών 
Προσώπων μεταφέρεται στο Δήμο Ηρακλείου σε συ−
νιστώμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ως 
εξής::

Α /
Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΑΤΗΓΟ−

ΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

2 ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΕΡΑΣΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

3 ΑΛΕΞΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

4 ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

6 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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7 ΠΟΛΥΜΙΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

8 ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

9 ΧΑΛΚΟΥΤΣΑΚΗ ΣΟΥΜΕΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ TE ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

10 ΑΓΟΡΑΚΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

11 ΑΧΛΑΔΙΑΝΑΚΗ ΘΕΟΝΥΜΦΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

12 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

13 ΚΑΤΣΙΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

14 KOZOPΩNH ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

15 ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ−
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

16 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

17 ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

18 ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

19 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ TE ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

20 ΒΑΣΙΛΟΚΩΝΣΤΑΝ 
ΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

21 ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΖΑΧΑΡΙΑΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

22 ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ−
ΤΖΑΤΖΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

23 ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

24 ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

25 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

26 ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ−
ΠΛΑΙΤΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

27 ΤΡΙΓΩΝΑΚΗ−
ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

28 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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29 ΕΡΓΑΖΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

30 ΚΟΝΤΟΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

31 ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

32 ΜΑΝΙΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

33 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑ−
ΚΗ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 

ΒΟΗΘΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

34 ΜΠΡΑΓΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ YE ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

35 ΣΑΝΤΙΞΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

36 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΒΟΗΘΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

37 ΒΑΡΔΑΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

38 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

39 ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ

40 ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

41 ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

42 ΠΑΝΤΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

43 ΤΣΙΚΑΛΑ−ΦΥΝΤΙ−
ΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TE ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ−

ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

44 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙ−
ΤΟΥΡΓΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

45 ΤΖΑΦΕΡΗ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥ−
ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

46 ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟ−
ΚΟΜΩΝ ΜΟΝΙΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

47 ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ ΑΓΛΑΪΑ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

48 ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
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Το προσωπικό με σύμβαση μίσθωσης έργου που υπη−
ρετεί στα ανωτέρω ΚΑΠΗ μεταφέρεται στο Δήμο και 
εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του μέχρι τη λήξη 
της σύμβασης.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί επιβάρυνση του 
προϋπολογισμού του Δήμου − Ηρακλείου με το κόστος 
μισθοδοσίας του απασχολούμενου προσωπικού στα 
καταργούμενα ΚΑΠΗ η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
795.198,235 € και έχει εγγραφεί πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του Δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος στους 
Κ.Α. 15−6011.001, 15−6021.001, 15−6041.001 ΚΑΙ 15−6117.001, 
ενώ ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας ύψους 1.590.396,47 € 
προκαλείται για κάθε ένα από τα επόμενα έτη και θα 
προβλέπεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς του 
Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ηράκλειο, 23 Ιουνίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η Γενική Διευθύντρια Εσωτερικής λειτουργίας

ΜΑΝΕΛΙΑ ΔΙΑΛΥΝΑ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02015662706110012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

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

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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