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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή επένδυσης της Ε. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ − Ε. ΟΡ−
ΦΑΝΟΥ − Ν. ΣΗΦΑΚΗΣ Ο.Ε στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 41417/ΥΠΕ/5/02363/Ε/Ν. 3299/2004/ 
26−9−2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της, επιχείρησης Ε. 
ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ − Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ − Ν. ΣΗΦΑΚΗΣ Ο.Ε. για 
την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας πα−
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (κατασκευή 
Φ/Β σταθμού) στη θέση «ΡΥΚΑΚΙΑ Ή ΑΒΟΛΑΚΟΥΣ», του 
Δήμου Γόρτυνας , του Νομού Ηρακλείου, συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων 



31962 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

(288.000) €, με ποσοστό επιχορήγησης (40%) δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εκατόν δέκα πέντε χιλιάδες δια−
κόσια (115.200) €.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 5.5.2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(2)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ 
& ΠΑΝ O.E.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 31826/ΥΠΕ/5/01532/Ε/Ν.3299/2004/ 
14.6.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΘΕ−
ΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ & ΠΑΝ O.E.» για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού 
σταθμού (4011 Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 2003) στην περιοχή ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.Δ. ΦΑΡΡΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ, συνολικής ενισχυό−
μενης δαπάνης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000 €), 
με ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό εκατόν 
είκοσι χιλιάδων ευρώ (240.000 €).

Με την επένδυση δημιουργείται μία (1) νέα θέση απα−
σχόλησης (1 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 3−3−2011.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
(3)

    Υπαγωγή της επιχείρησης ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟ−
ΝΙΑ II ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 41133/ΥΠΕ/5/02973/Ε/Ν. 3299/04/23.9.11 
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ II ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ−
γειας, στη θέση ΝΕΡΑΙΔΑ − ΠΥΡΓΟΣ −ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΤΡΑ, 
των ΔΗΜΩΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΑΙΑΝΗΣ, του ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑ−
ΝΗΣ, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης πενήντα εν−
νέα εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων 
τριακοσίων ενενήντα τριών (59.542.393) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 27,596% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης δεκαέξι εκατομμύρια τετρα−
κόσιες τριάντα μια χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (16.431.358,95).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 31−3−2011  
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F

(4)
     Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. 

«ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την υπ’ αριθμ. 39199/ΥΠΕ/5/03072/Ε/Ν. 3299/2004/ 
13.9.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΣΠΡΟΙ 
ΒΡΑΧΟΙ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΣΠΡΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ», 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό 
ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας 4 
αστέρων «Άσπροι Βράχοι» στην Κεφαλονιά, συνολικής 
δαπάνης έξη εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 44% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμύρια εξακόσιες σαρά−
ντα χιλιάδες ευρώ (2.640.000 €).

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το 
ποσό των 2.604.800 € που αναλογεί στην αρχική επέν−
δυση ύψους 5.920.000 € (ήτοι ποσοστό 44%) και από το 
ποσό των 35.200 € που αναλογεί στις δαπάνες μελετών 
και συμβούλων ύψους 80.000 € (ήτοι ποσοστό 44%).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 31.3.2011. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. 104690/Δ4 (5)

Ίδρυση και Προαγωγή Δημοτικών Σχολείων

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 11 παρ. 1 και 5 του Ν. 1966/1991 (Φ.Ε.Κ. 

147 τ.Α΄) «Μεταγραφές φοιτητών ΑΕΙ, σπουδαστών ΤΕΙ 
και άλλες διατάξεις».

β) του άρθρου 113 του Ν. 1892/90 (Φ.Ε.Κ. 101 τ.Α΄) «Για τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

δ) του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ/Α΄/7.6.2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
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ε) του άρθρου 59, παρ. 15 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/
τ.Α΄/24−05−2011) «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πει−
ραματικών Σχολείων, ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι−
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις».

στ) του Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213, τ.Α΄) «Ανασύσταση 
Υπουργείου Οικονομικών κ.λπ.».

ζ) της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 
194/Α΄/22−11−2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» και του ΠΔ 63/2011 (ΦΕΚ 145/Α΄/17−06−2011 
«Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 τ.Β΄/8−01−2010) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χρι−
στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Την αριθμ. Υ350/08−07−2011 (ΦΕΚ 1603/Β΄/11−07−2011) 
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου».

4. Τις προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και των 
Περιφερειακών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης.

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται α) Σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη 
ύψους 3.931,28 ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 
11.793,84 ευρώ, περίπου, για καθένα από τα επόμενα 
πέντε οικονομικά έτη για τις ιδρύσεις και προαγωγές 
Δημοτικών Σχολείων.

Η δαπάνη ύψους 3.931,28 ευρώ (1.651,52 ευρώ επίδομα 
θέσης και 2.279,76 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) 
οικονομικού έτους 2011 θα αντιμετωπισθεί από πιστώ−
σεις του προϋπολογισμού του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΕΦ. 19−210, 
ΚΑΕ 0227).

Η εκ 11.793,84 ευρώ (4.954,56 ευρώ επίδομα θέσης και 
6.839,28 ευρώ επίδομα ειδικής απασχόλησης) ετήσια 
δαπάνη για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπιστεί με την πρόβλεψη και εγγραφή 
ισόποσης πίστωσης στον ΚΑΕ 0227 του ΕΦ. 19−210 του 
Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ στον κατ’ έτος προϋπολογισμό ενός εκάστου 
των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών.

β) Σε βάρος του προϋπολογισμού των οικείων ΟΤΑ Α΄ 
βαθμού δαπάνη ύψους 4.000,00 Ευρώ περίπου (λειτουρ−
γικές δαπάνες) έτους 2011 που θα καλυφθεί από τους 
ΚΑΠ των οικείων Δήμων και Κοινοτήτων.

Η εκ 12.000,00 ευρώ περίπου ετήσια δαπάνη (λειτουρ−
γικές δαπάνες) για καθένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή και πρόβλεψη 
ισόποσης πίστωσης στους ΚΑΠ των οικείων Δήμων και 
Κοινοτήτων.

γ) Σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΣΚ δαπάνη 
ύψους 12.000,00 ευρώ (εξοπλισμός) που θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2011 του ΟΣΚ ή από 
αποθέματα του εξοπλισμού του και εποπτικού υλικού.

6. α) την αριθμ. 100057/ΙΒ/06−09−2011 βεβαίωση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας Δ. 
Β.Μ.Θ για τη δέσμευση της οικονομικής πίστωσης.

β) τις αριθμ. 63356/19−09−2011 και 29484/26−09−2011 βε−
βαιώσεις των οικονομικών υπηρεσιών των οικείων ΟΤΑ 
για τη δέσμευση των οικονομικών πιστώσεων.

γ) την αριθμ. 39.00/18253/23−09−2011 βεβαίωση της 
οικονομικής υπηρεσίας του ΟΣΚ για τη δέσμευση της 
οικονομικής πίστωσης, αποφασίζουμε:

Α) Ιδρύουμε από το σχολικό έτος 2011−2012 τις παρα−
κάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύθυνση, 
ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟ−

ΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
− 3° 12/θ Δημοτικό Σχολείο Διονύσου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ & ΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ−

ΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
− 5° 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ευκαρπίας
Β) Προάγουμε από το σχολικό έτος 2011 − 2012 τις 

παρακάτω σχολικές μονάδες κατά Περιφερειακή Διεύ−
θυνση, ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑ−

ΝΗΣ
− Το 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης από 6/θ σε 10/θ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙ−

ΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
− Το Δημοτικό Σχολείο Εξοχής από 4/θ σε 12/θ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 110989/Γ2 (6)
Τροποποίηση−συμπλήρωση της ΥΑ 118842/Γ2/17−09−2008 

(ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, 
Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000 

«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006 
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).

2. Την Υ.Α. 59609/Γ2/25−05−2011 «Ωρολόγιο πρόγραμμα 
των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 
1213 Β΄).

3. Την Υ.Α. 118842/Γ2/17−09−2008 «Αναθέσεις μαθημάτων 
Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 
Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 26 του 
ν. 1566/1985.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 33 του ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
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νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 
118Α΄), και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα εκδοθεί η 
υπουργική απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου.

6. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
92514/Γ2/11−08−2011 έγγραφό του ζήτησε από το Παιδαγω−
γικό Ινστιτούτο την εισήγησή του σχετικά με την ανάθεση 
του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία (Project)» και πέρασε 
άπρακτη η καταληκτική ημερομηνία αποστολής της.

7. Τις διατάξεις της Υ.Α. 1120/Η/07−01−2010 Απόφασης 
περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων» (ΦΕΚ 1 Β΄).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 
Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις 
διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε−συμπληρώνουμε την Υ.Α. 118842/Γ2/ 
17.9.2008 ως ακολούθως:

Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)», που προ−
βλέπεται ως υποχρεωτικό μάθημα της Α΄ Τάξης του 
Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ σε όλους 
τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου−ειδικό−
τητας που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 118842/Γ2/17−09−2008, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 63639 (7)

Απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου σε περιοχή 
ευθύνης της Περιφέρειας Δασαρχείου Νιγρίτας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/1997 τ.Α΄) «Διοί−

κηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση 
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7−6−2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το υπ’αριθμ. ΠΔ 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α727−12−2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδο−
νίας − Θράκης».

4. Την με αριθμ. 1425/19−1−2011 (ΦΕΚ 452/Β΄/22−3−2011) 
απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Μ.Θ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της Α.Δ.Μ. 
Θ. και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτη−
ση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ−
μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ΝΔ 86/69 «Περί Δασικού Κώδικα», 
άρθρο 258 παρ. 5.

7. Τις διατάξεις του Ν. 998/79 «Περί προστασίας δασών 
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας».

8. Τις διατάξεις του Ν. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδικο−
ποιήσεως......».

9. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69».

10. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (ΦΕΚ 7 Α΄), του Ν. 
2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» (ΦΕΚ 
200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 253 και 
254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από 
τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (ΦΕΚ 205 Α΄).

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 414 985/29−11−85 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18−12−1985) των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις 366599/16−12−96 (ΦΕΚ 1188/Β΄/31−12−90) και 
294283/23−12−97 (ΦΕΚ 68/Β΄/4−2−98), κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

12. Την αριθμ. 217056/2441/1−8−2011 απόφαση Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με 
θέμα «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2011−
12» με ΦΕΚ 1763/Β/2011.

13. Την αριθμ. 13089/21−9−2011 εισήγηση του Δασαρ−
χείου Νιγρίτας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του 
κυνηγίου για την προστασία ειδών της άγριας πανίδας 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απαγόρευση κυνηγίου παντός θηρά−
ματος για το χρονικό διάστημα από 21−09−2011 έως και 
31−10−2011, στην ευρύτερη περιοχή του Τ.Κ. Λυγαριάς 
Δήμου Βισαλτίας, λόγω εμφάνισης έκτακτου γεγονότος, 
εγκλωβισμού ατόμων αγριόχοιρου σε αρδευτικό κανάλι 
της περιοχής.

Τα όρια της έκτασης ορίζονται όπως κατωτέρω και 
φαίνονται στο σχετικό χάρτη κλίμακας 1: 50.000 που 
συνοδεύει το έγγραφο αυτό ως εξής:

Από οικισμό Νικόκλειας ακολουθεί την επαρχιακή οδό 
Νικόκλειας − Βέργης, μέχρι τον οικισμό Βέργης. Συνεχί−
ζει στην επαρχιακή οδό Βέργης προς Λυγαριά έως τη 
διασταύρωση με επαρχιακή οδό προς Δημητρήτσι και 
συνεχίζει ακολουθώντας το Ρέμα Σκαπάνης μέχρι να 
συναντήσει την αγροτική οδό προς Σησαμιά, την οποία 
και ακολουθεί μέχρι τον οικισμό Σησαμιάς. Συνεχίζει 
ακολουθώντας την αγροτική οδό Σησαμιάς − Νικόκλειας 
μέχρι τον οικισμό Νικόκλειας απ’ όπου ξεκίνησε.

Το Δασαρχείο Νιγρίτας να μεριμνήσει για την έκδοση 
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένη Διοίκησης

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
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    Αριθμ. οικ. 4854 (8)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της 

Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Π.Ε. Δράμας της Π.Α.Μ.Θ. για το Β΄ εξάμηνο του 
Έτους 2011.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ τ.Α΄/7−06−2010).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 25 του 

Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 τ. Α΄/09−09−1999).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 

297 τ.Α΄/23−12−2003).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152/

τ. Α΄/1−7−2011) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής μεσοπρόθε−
σμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015».

5. Την με αριθμό 2/72757/0022/31.12.2003 ερμηνευτική 
εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. που αφορά την παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/τ.Α΄/2003).

6. Το αριθμ. 144/2010 Π.Δ. (ΦΕΚ 237/27−12−2010) «Ορ−
γανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης».

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/96 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Την με αριθμό 39/14−1−2011 (ΦΕΚ 122 τ.Β΄/8−2−2011) 
απόφαση του Περιφερειάρχη A.M.Θ. με την οποία μετα−
βίβασε αρμοδιότητες στους άμεσα εκλεγμένους Αντι−
περιφερειάρχες.

9. Την αριθμ. 3951/εγκ. 3/20−09/2006 του Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου σχετικά με την διενέργεια ελέγχων 
στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, από 
αρμόδια όργανα της υγειονομικής υπηρεσίας.

10. Το αριθμ. οικ.7136/19−02−2011 έγγραφο (ΑΔΑ:4Α95Θ−
Ω) της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής του Υ.Υ. και Κ.Α.

11. Την ανάγκη λειτουργίας της Δ/νσης Δημόσιας 
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας πέραν του κανονικού 
ωραρίου αυτής, λόγω έλλειψης προσωπικού και αύξησης 
των προς διεκπεραίωση υποθέσεων αυτής.

12. Το γεγονός ότι για τη σχετική δαπάνη ύψους 3.711,262 
€ υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον ισχύοντα προϋ−
πολογισμό οικονομικού έτους 2011 της Π.Ε. Δράμας της 
Π.Α.Μ.Θ. στον Ε.Φ. 1151 ΚΑΕ0511, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση 
κατά τις απογευματινές ώρες εργασίμων ημερών μέχρι 
22η ώρα, έως 20 ώρες/μήνα για το χρονικό διάστημα που 
ξεκινά ένα (1) μήνα πριν τη δημοσίευση του παρόντος 
έως 31/12/2011, ως εξής:

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: οκτώ (8) υπάλληλοι 
της Διεύθυνσης Δ. Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. 
Δράμας, ΠΑΜΘ.

ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: συνολικά πεντακόσιες 
ενενήντα (590) ώρες.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ: 3.711,262 €.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο πραγ−

ματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης καθώς και 
για την έκδοση απόφασης συγκρότησης συνεργείου πα−
ροχής υπερωριακής εργασίας, ορίζεται ο Προϊστάμενος 
της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Π.Α.Μ.Θ.

Η απόφαση αυτή που ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δη−
μοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Δράμα, 22 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

(9)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Γκουλιαμτζή Παναγιώτα του Χα−
ραλάμπους. 

 Με την υπ’ αριθμ. 5947/13−09−2011 απόφαση του Πε−
ριφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που 
εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 
6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 247), του άρθρου 1 παρ. 4 του 
Π.Δ. 23/1992 (Α΄ 6), του Π.Δ. 93/1993 (Α’ 39), του άρθρου 
1 του Ν.2026/1992 (Α΄ 43) και του άρθρου 186 παρ. II περ. 
Ζ αριθ. 17 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87) χορηγείται στην Γκου−
λιαμτζή Παναγιώτα του Χαραλάμπους, κάτοικο Αλεξαν−
δρούπολης, άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού, για να παρέχει τις υπηρεσίες της στα πλαί−
σια οργανωμένων κοινωνικών υπηρεσιών του δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα. 

 Με εντολή Περιφερειάρχη

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ 

F
(10)

   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/8496/Π07/5/00236/Ε/Ν. 3299/ 
04/30−6−2009 απόφασης του Γεν. Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυσης της 
υπό σύσταση εταιρείας ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για 
ίδρυση μονάδας κοπής και επεξεργασίας ξύλου, στο 
ΔΔ Καναλακίου του Δήμου Φαναρίου του Νομού 
Πρέβεζας. 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/60411/1209/Π07/5/00236/Ε/Ν. 3299/04/ 
9−9−2011 απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου, ανακα−
λείται η με αριθμ. ΙΕ/8496/Π07/5/00236/Ε/Ν. 3299/04/30−6−
2009 (ΦΕΚ ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 1436/17−7−2009) απόφαση υπαγω−
γής στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της επένδυσης της υπό 
σύσταση εταιρείας ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ για 
ίδρυση μονάδας κοπής και επεξεργασίας ξύλου στο ΔΔ 
Καναλακίου του Δήμου Φαναρίου του Νομού Πρέβεζας 
συνολικού κόστους 519.500€, έπειτα από αίτηση της ανω−
τέρω εταιρείας λόγω μη υλοποίησης της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F

(11)
     Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−

στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «Γ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.».

   Με την υπ’ αριθμ. 1483/Π03/4/00359/Ε/Ν. 3299/04/13.9.11 
απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης 
«Γ. ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 6263/Π03/4/00359/
Ε/Ν. 3299/04/18−5−2007 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 
τ.Β΄/894/6−6−07) και αναφέρεται στη ίδρυση μονάδας 
κατασκευής ξύλινων κουφωμάτων και αλουμινίου και 
επίπλων κουζίνας στο Τοπικό Διαμέρισμα Νέας Γωνιάς 
του Δήμου Νέας Προποντίδας της Περιφερειακής Ενό−
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τητας Χαλκιδικής, στο συνολικό κόστος των εξακοσίων 
τεσσάρων χιλιάδων (604.000,00) €, με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 40% του επιχορηγούμενου κόστους, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης διακοσίων σαράντα μιας χιλιάδων 
εξακοσίων (241.600,00) ευρώ.

Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά 
στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν εξήντα 
τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (164.720,00) €.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 18−5−2011.

Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε 
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων (128.000,00) €.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 24442/1−6−2011 (εδάφιο 4 παρ. ε) της Γενικής 
Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ.α.α.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(12)

    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. οικ. 2355/Π03/4/00233/Ε/Ν.3299/2004/ 
12−9−2011 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρ−
χη Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυ−
ση της επιχείρησης «ΜΥΛΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», η 
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/04 με 
την 3585/Π03/4/00233/Ε/Ν.3299/04/22−12−2006 απόφα−
ση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ τ.Β΄/20/16−1−07) και αναφέρεται 
στη μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης 
μονάδας επεξεργασίας δημητριακών, στην περιοχή του 
Στρυμονικού του Δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής 
Ενότητας Σερρών, στο συνολικό κόστος των τεσσάρων 
εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα 
(4.020.940,00) €, με ποσοστό επιχορήγησης 45% του 
επιχορηγούμενου κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 
ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων εννέα χιλιάδων τετρα−
κοσίων είκοσι τριών (1.809.423,00) ευρώ.

Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά 
στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των ενός εκατομμυ−
ρίου δέκα πέντε χιλιάδων (1.015.000,00) ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 24−5−2011.

Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε 
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού 
ενός εκατομμυρίου είκοσι μιας χιλιάδων εννιακοσίων 
είκοσι τριών (1.021.923,00) ευρώ.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα 
με την Εγκύκλιο 24442/1−6−2011 (εδάφιο 4 παρ. ε) της 
Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ.α.α.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(13)

    Τροποποίηση, ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κό−
στους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης που πραγματοποίησε η επι−
χείρηση «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Ε.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. οικ. 2354/Π03/5/00182/Ε/Ν. 3299/2004/ 
12−9−2011 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κε−
ντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΥ Ε.Ε.», η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 με την 3840/Π03/5/00182/
Ε/Ν. 3299/04/31−12−2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ.Μ. (ΦΕΚ 
τ.Β΄/136/29−1−09) και αναφέρεται στη στην επέκταση και 
εκσυγχρονισμό ξηραντηρίου δημητριακών στο Βαλτοτόπι 
του Δήμου Εμμανουήλ Παπά της Περιφερειακής Ενότη−
τας Σερρών, στο συνολικό κόστος των εξακοσίων πενή−
ντα μιας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (651.630,00)€, με πο−
σοστό επιχορήγησης 45% του επιχορηγούμενου κόστους, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων ενενήντα τριών 
χιλιάδων διακοσίων τριάντα τριών (293.233,00) ευρώ.

Το μεσομακροπρόθεσμο τραπεζικό δάνειο που αφορά 
στην επένδυση ορίστηκε στο ποσό των εκατόν ογδόντα 
εννέα χιλιάδων (189.000,00) €.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 20−6−2011.

Με την ίδια απόφαση πιστοποιήθηκε η έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εγκρίθηκε 
η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσού 
εκατόν πενήντα μιας χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα 
τριών (151.483,00) €.

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση επιτροπής σύμφωνα 
με την Εγκύκλιο 24442/1−6−2011 (εδάφιο 4 παρ. ε) της 
Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του 
Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ.α.α.

Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(14)

    Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στην Παπαδάκη Σμαραγδή του Ελευ−
θέριου. 

 Με την υπ’ αριθμ. 3921/21−09−2011 απόφαση του Αντι−
περιφερειάρχη Λασιθίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του Ν.Δ. 4018/1959 (Α΄ 
247), του άρθρου 1 παρ. 4 του Π.Δ. 23/1992 (Α΄6), του 
Π.Δ.93/1993 (Α΄39), του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 (Α΄43) 
και του άρθρου 186 παρ. II περ. αριθ. 17 του Ν. 3852/ 2010 
(Α΄87) χορηγείται στην Παπαδάκη Σμαραγδή του Ελευθέ−
ριου, κάτοικο Δήμου Ιεράπετρας Λασιθίου, άδεια άσκησης 
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επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, για να παρέχει 
τις υπηρεσίες της στα πλαίσια οργανωμένων κοινωνικών 
υπηρεσιών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 
   F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(15)

    Στην υπ’ αριθμ. Φ.109106/53066/10/23−3−2011 περίλη−
ψη, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 697/29−4−2011 (τ.Β΄) 
και αφορά στην υπ’ αριθμ. Φ. 109106/53066/10/3.3.2011 
απόφαση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού 
ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΗ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, διορθώνεται ως 
προς την ημερομηνία γέννησης: 

Από το εσφαλμένο: «24−3−1965», 
στο ορθό «24−3−1966».

   (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)

    (16)
    Στην Φ.1083/9103/ΟΙΚ.1102/9−2−2011 απόφαση της Γε−

νικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί−
ρου − Δυτικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
435/17.03.2011 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 6429 στην Α΄ στήλη, 
στον 23ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται:

Από το εσφαλμένο «.... Μουτσάϊ ....», 
στο ορθό «.... Μούτσαϊ ......».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας)

 F
(17)

       Στην υπ’ αριθμ. οικ. 3115/1.8.2011 απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής 
Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2042/τ.Β΄/13.9.2011, 
στη σελίδα 27936, γίνεται η εξής διόρθωση:

Από το εσφαλμένο: «Βαλεντίνο (Valentina)»,
στο ορθό: «Βαλεντίνα (Valentina)». 

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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