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Αρ. Φύλλου 1609
12 Αυγούστου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Κατανομή θέσεων διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) και
Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στο Τμήμα
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, στο Παράρ−
τημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας. ....
Υπερωριακή απασχόληση ενός υπαλλήλου με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του
Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Παν/κών
Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης για το β΄ εξάμηνο 2008.................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφα−
σης υπ’ αριθμ. 313007/20.9.2006 (Β΄ 1436) «Καθο−
ρισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της έν−
δειξης, “Τοπικός Οίνος Σιάτιστας”».................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 235309/7.2.2002 υπουρ−
γικής απόφασης «Έγκριση παραδοσιακών ενδεί−
ξεων οίνων».........................................................................................
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ.
351699/5.5.2000 υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδει−
ξης, “Τοπικός Οίνος Φλώρινας”, ως περιγραφικού
στοιχείου οίνων».............................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 309063/30.11.2006 υπουρ−
γικής απόφασης «Προϋποθέσεις αναπαραγωγής,
διατήρησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλι−
κού τοπικών ποικιλιών γεωργικών (αροτριαίων)
και κηπευτικών φυτικών ειδών που κινδυνεύουν
από γενετική διάβρωση»..........................................................
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−
νή ΣΛΟΜΠΟΝΤΙΑΝΙΚ (SLOBODYANYK) ΟΛΕΞΑΝΤΡ
(OLEKSANDR) του ΑΝΑΤΟΛΙΪ και της ΝΑΤΑΛΙΑ
κ.λπ. ............................................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/742/Π07/4/00103/
ν. 3299/2004/31.5.2006 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπα−
γωγή επένδυσης της επιχείρησης ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΣ
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, ορι−
στικοποίηση του κόστους, ολοκλήρωση και έναρ−
ξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.......
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7450/Π07/4/00207/Ε/
ν. 3299/2004/8.12.2006 απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επέν−
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δυσης της εταιρείας «PORTOFRUIT ΑΕ» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, οριστικοποίηση
του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης. .............................................. 9
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/2040/Π07/1/371/Ε/
ν. 2601/1998/4.1.2005 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή
επένδυσης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥ−
ΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ» στις διατά−
ξεις του ν. 2601/1998 όπως ισχύει και ολοκλήρωση
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας αυτής........... 10
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/4868/Π07/4/00166/Ε/
ν. 3299/2004/27.112006 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγω−
γή επένδυσης της εταιρείας «ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥΣΕ−
ΒΕΙΑ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ο.Ε.» του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει και ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας αυτής. ....................................................................... 11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 102988/Ε5
(1)
Κατανομή θέσεων διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.) και Ει−
δικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στο Τμήμα Δι−
οίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού, στο Παράρτημα
Γρεβενών του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6

7

8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ
173/τ.Α΄),
β) των άρθρων 1 και 4 του π.δ. 64/2008 (ΦΕΚ 92/τ.Α΄)
με τα οποία ιδρύεται το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων
Εφοδιασμού, στο Παράρτημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτι−
κής Μακεδονίας και γίνεται η σύσταση θέσεων διοικη−
τικού προσωπικού και Ε.Τ.Π.
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
Κατανέμουμε στο Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφο−
διασμού, στο Παράρτημα Γρεβενών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Μακεδονίας, τις ακόλουθες θέσεις, οι οποίες συστή−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

θηκαν με το άρθρο 4 του π.δ. 64/2008 (ΦΕΚ 92/τ.Α΄),
ως εξής:
Α) Διοικητικό Προσωπικό
Κατηγορία Π.Ε.− Κλάδος Π.Ε. Διοικητικού−Οικονομι−
κού 1.
Κατηγορία Τ.Ε. − Κλάδος Τ.Ε. Διοικητικού−Οικονο−
μικού 1.
Κατηγορία Δ.Ε. − Κλάδος Δ.Ε. Διοικητικών Γραμμα−
τέων 1.
Κατηγορία Υ.Ε.− Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού 1.
Β) Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.) 1.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 83169/Β2
(2)
Υπερωριακή απασχόληση ενός υπαλλήλου με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Τα−
μείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Παν/κών Δασών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για
το β΄ εξάμηνο 2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.... και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ
297/τ.Α΄/23.12.12.2003).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3205/2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ.Α΄/30.8.1988).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ
215/τ.Β΄/5.2.2004).
5. Το υπ’ αριθμ. 336/13.6.2008 έγγραφο του Ταμείου
Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του
Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης, από το οποίο
προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραί−
τητη για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών
υπηρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού και συγκε−
κριμένα για τη φύλαξη των κτηριακών εγκαταστάσεων
στο Πανεπιστημιακό Δάσος Περτουλίου στο πλαίσιο
της αντιπυρικής προστασίας αυτού.
6. Την υπ’ αριθμ. 148/26.5.2008 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί−
ας (Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Θεσ−
σαλίας − Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Τρικάλων).
7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την
εν λόγω απασχόληση συνολικού ύψους 610,32 Ευρώ θα
καλυφθεί από πιστώσεις που έχουν προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει−

ρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών έτους 2008 (10 ΚΑΕ
0261).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1944) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋπολο−
γισμού έτους 2008 του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχει−
ρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών σε έναν (1) υπάλληλο,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
του ανωτέρω Ταμείου, για δύο (2) ώρες την ημέρα εκτός
Σαββάτου και Κυριακής μέχρι να συμπληρωθούν εκατόν
είκοσι (120) ώρες για το β΄ εξάμηνο του 2008.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης, συνολικού ύψους εξακοσίων δέκα
Ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (610,32 Ευρώ), δεν μπορεί
σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμ−
μένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον Προϋπολο−
γισμό του Ταμείου Διοικήσεως και Διαχειρίσεως Πανε−
πιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
μέχρι 31.12.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 320082
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση υπουργικής απόφασης
υπ’ αριθμ. 313007/20.9.2006 (Β΄ 1436) «Καθορισμός
προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, “Το−
πικός Οίνος Σιάτιστας”».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών
και Γεωργίας, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου “Το−
πικός Οίνος” ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου
οίνου» (Β΄ 1985), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 όμοια απόφαση (Β΄ 1723).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου όσον

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
αφορά την περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
313007/20.9.2006 (Β΄ 1436) απόφασή μας ως ακολού−
θως:
1. Προσθέτουμε νέα παράγραφο 1Δ.
«1Δ. Οίνος λιαστός/Liastos.
α. Παράγεται από γλεύκη λιασμένων σταφυλιών από
τις λευκές και ερυθρές ποικιλίες, που περιλαμβάνονται
στην ποικιλιακή σύνθεση του τοπικού οίνου και σε οποι−
οδήποτε ποσοστό.
β. Παράγεται χωρίς εμπλουτισμό, από σταφύλια που
έχουν αφεθεί στον ήλιο ή στη σκιά, για μερική αφυ−
δάτωση.
γ. Έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% Vol
(ή 272 γραμ. σακχάρων ανά λίτρο).
δ. Έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% Vol και
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 10% Vol.
2. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 ως προς το υψόμε−
τρο των αμπελώνων, το οποίο ορίζεται «από 600 μέτρα
και άνω».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 313007/20.9.2006
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 320080
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 235309/7.2.2002 υπουργι−
κής απόφασης «Έγκριση παραδοσιακών ενδείξεων
οίνων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου (L 179/1999),
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και
ειδικά την παράγραφο 4 του παραρτήματος Ι.
2. Τον Καν (ΕΚ) 1622/2000 της Επιτροπής (L 194/2000),
για τον καθορισμό ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν (ΕΚ) 1493/1999 για την κοινή οργάνωση της
αμπελοοινικής αγοράς και για την καθιέρωση κοινοτικού
κώδικα των οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών.
3. Τον Καν (ΕΚ) 2790/2000 της Επιτροπής (L 316/2000),
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής όσον αφορά
τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα.
4. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κε−
ντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ),
σχετικά με το θέμα.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 235309/7.2.2002 απόφασή
μας ως προς την παρ. 11 Λιαστός/Liastos/Vin de Paille, η
οποία επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως:
1. «11. Λιαστός/Liastos/ Vin de Paille.
α. Επιφυλάσσεται για γλυκό οίνο Προστατευόμενης
Ονομασίας Προέλευσης ή Προστατευόμενης Γεωγρα−
φικής Ένδειξης (Τοπικός οίνος) εφ’ όσον πληρούνται οι
παρακάτω προϋποθέσεις σχετικά με τον τρόπο παρα−
σκευής και τη σύστασή του.
β. Παράγεται χωρίς εμπλουτισμό από σταφύλια, που
έχουν αφεθεί στον ήλιο ή στη σκιά για μερική αφυδά−
τωση.
γ. Έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% Vol
(ή 272 γραμ. σακχάρων ανά λίτρο).
δ. Έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% Vol και
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 9% Vol.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 235309/7.2.2002
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 320084
(5)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 351699/
5.5.2000 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋ−
ποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, “Τοπικός Οί−
νος Φλώρινας”, ως περιγραφικού στοιχείου οίνων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α΄ 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α΄ 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ. 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής
αγοράς, όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29ης Απρι−
λίου 2002 «για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών
εφαρμογής του Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου όσον
αφορά την περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση
και την προστασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊό−
ντων» και τις σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄ 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του
όρου “Τοπικός Οίνος” ως περιγραφικού στοιχείου επι−
τραπέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
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5. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 351699/
5.5.2000, απόφασή μας «περί καθορισμού προϋποθέσεων
χρησιμοποίησης της ένδειξης, Τοπικός Οίνος Φλώρι−
νας».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Τοπικός Οίνος Φλώρινας» για την περιγραφή λευκών,
ερυθρών και ερυθρωπών ξηρών, ημίξηρων, ημίγλυκων
και γλυκών οίνων καθώς και ημιαφρωδών λευκών ξη−
ρών και ημίξηρων οίνων, που παράγονται από σταφύλια
αμπελώνων, που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του
Νομού Φλώρινας και οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
Α. Λευκός, ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος, γλυκός επι−
τραπέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Ροδίτης, Μαλαγουζιά,
Ασύρτικο, Sauvignon blanc, Chardonnay, Gewurtztraminer,
Riesling και Ξινόμαυρο σε οποιοδήποτε ποσοστό συμ−
μετοχής.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10.5% Vol και ο
αποκτημένος αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 11% Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
επιτραπέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Ξυνόμαυρο, Λημνιό,
Μαυροδάφνη, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc,
Barbera, Montepulciano, Negro amaro, Pinot noir, Merlot,
Syrah και Tannat σε οποιοδήποτε ποσοστό συμμετο−
χής.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
μέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών, είναι η κλασική μέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11.5% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός
επιτραπέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις λευκές και ερυθρές ποικιλίες
του Τοπικού Οίνου σε οποιοδήποτε ποσοστό.

β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση πρέπει να
είναι μικρότερη των 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11.5% Vol.
Δ. Ημιαφρώδης λευκός, ξηρός και ημίξηρος επιτρα−
πέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Ροδίτης, Μαλαγουζιά,
Ασύρτικο, Sauvignon blanc, Chardonnay, Gewurtztraminer,
Riesling και Ξυνόμαυρο σε οποιοδήποτε ποσοστό συμ−
μετοχής.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοσή τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 11% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β΄
1985) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (ΒΊ723) κοινή
υπουργική απόφαση.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος
περιλαμβάνει τα γράμματα ΦΛ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης του όρου «Τοπικός Οί−
νος Φλώρινας» έχουν παράλληλα εφαρμογή οι γενικές
και ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Αμπε−
λοοινικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται
με την παρούσα απόφαση.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στην επισήμανση και
στην συσκευασία του ανωτέρω οίνου, όπως αυτές ορί−
ζονται με το Παράρτημα VII του ΚΑΝ. (ΕΚ) 1493/1999
του Συμβουλίου, του ονόματος των ποικιλιών Λημνιό
και Barbera, διότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο
19 και το Παράρτημα II του Καν. (ΕΚ) 753/2002 και του
ονόματος της ποικιλίας Μαυροδάφνη, διότι έρχεται σε
αντίθεση με το άρθρο 3 του ν. 427/1976 που τροποποί−
ησε το ν.δ. 243/1969.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Από τη δημοσίευση της παρούσας, καταργείται η
υπ’ αριθμ. 351699/5.5.2000 απόφαση του Υπουργού Γε−
ωργίας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποιήσεως
της ένδειξης Τοπικός Οίνος Φλώρινας, ως περιγραφικού
στοιχείου οίνου».
7. Η απόδοση της ονομασίας του τοπικού οίνου στην
Αγγλική γλώσσα είναι «Regional wine of Fiorina».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 317790/7656
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 309063/30.11.2006 υπουρ−
γικής απόφασης «Προϋποθέσεις αναπαραγωγής, δι−
ατήρησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού
τοπικών ποικιλιών γεωργικών (αροτριαίων) και κη−
πευτικών φυτικών ειδών που κινδυνεύουν από γενε−
τική διάβρωση».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 1564/1985 «Οργά−
νωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α΄).
β) Του άρθρου 7 παρ. 3 περ. β της υπ’ αριθμ.
135644/6.7.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρ−
μογή του Μέτρου 3.8 «Διατήρηση Εκτατικών καλλιερ−
γειών που κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση» του
Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά Μέτρα» του Εγγράφου
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000−
2006» (ΦΕΚ 1015 Β΄).
γ) Του άρθρου 24 της υπ’ αριθμ. 225021/31.3.2003 κοινής
υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου
και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων
και κλωστικών φυτών» (ΦΕΚ 478 Β΄).
δ) Του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. 225018/31.3.2003 κοινής
υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου
και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων προς σπορά» (ΦΕΚ
493 Β).
ε) Του άρθρου 23 της υπ’ αριθμ. 225020/31.3.2003
κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός
Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων δημητριακών προς
σπορά» (ΦΕΚ 492 Β).
στ) Του άρθρου 16 της υπ’ αριθμ. 250744/17.6.2003
κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός
Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτη−
νοτροφικών φυτών» (ΦΕΚ 861 Β΄).
ζ) Του άρθρου 40 της υπ’ αριθμ. 236989/12.5.2003 κοι−
νής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός Απο−
δοχής Ποικιλιών και Ελέγχου και Πιστοποίησης Σπόρων
κηπευτικών προς σπορά» (ΦΕΚ 705 Β΄).
η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
2. Του π.δ. 80/1990 «Προστασία του φυτικού γενετικού
υλικού της χώρας» (ΦΕΚ 40Α).

23035

3. Την υπ’ αριθμ. 218151/23.6.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέ−
ρειες Εφαρμογής του μέτρου 3.8 «Διατήρηση Εκτατικών
καλλιεργειών που κινδυνεύουν από Γενετική Διάβρωση»
του Άξονα 3 «Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα» του Εγγρά−
φου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)
2000−2006» (ΦΕΚ 823 Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 309063/30.11.2006 υπουργική από−
φαση «Προϋποθέσεις αναπαραγωγής, διατήρησης και
εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τοπικών ποικιλιών
γεωργικών (αροτριαίων) και κηπευτικών φυτικών ειδών
που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση».
5. Την από 14.4.2008 εισήγηση της Δ/νσης Εισροών
Φυτικής Παραγωγής.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Το παράρτημα 3 της υπ’ αριθμ. 309063/30.11.2006
υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις αναπαραγωγής,
διατήρησης και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού το−
πικών ποικιλιών γεωργικών (αροτριαίων) και κηπευτικών
φυτικών ειδών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση»
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ
Α/Α ΦΥΤΙΚΟ
ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ / ΒΑΡΟΣ

1

Αγγινάρα α) 10.000 σπόροι
β) 2.000 φυτά

2

Αγγούρι

3

Κολοκύθι 2.500 γραμμάρια

4

Κρεμμύδι α) 2.000 γραμμάρια
σπόρου
β) 150 κιλά κοκκάρι

5

Πεπόνι

750 γραμμάρια

6

Πιπεριά

200 γραμμάρια

7

Σκόρδο

100 κιλά βολβούς
(σκελίδες)

8

Τομάτα

100 γραμμάρια

9

Ρόκα

1.500 γραμμάρια

10 Φασόλι

500 γραμμάρια

20 κιλά

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞ. ΚΟΝΤΟΣ

F
(7)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογε−
νή ΣΛΟΜΠΟΝΤΙΑΝΙΚ (SLOBODYANYK) ΟΛΕΞΑΝΤΡ
(OLEKSANDR) του ΑΝΑΤΟΛΙΪ και της ΝΑΤΑΛΙΑ κ.λπ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. Φ. 23990/13527/24.7.2008 απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής γίνεται απο−
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δεκτή η αίτηση του ΣΛΟΜΠΟΝΤΙΑΝΙΚ (SLOBODYANYK)
ΟΛΕΞΑΝΤΡ (OLEKSANDR) του ΑΝΑΤΟΛΙΪ και της ΝΑΤΑ−
ΛΙΑ, περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις 15 και 35 του ν. 3284/10.11.2004
(ΦΕΚ 217 Α΄) «Περί κυρώσεως του Κώδικα της Ελληνικής
Ιθαγένειας» και εγκρίνεται ο εξελληνισμός του ονόματος
του από ΟΛΕΞΑΝΤΡ σε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Η Γενική Διεύθυντρια
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΙΑΒΑΣΗ
F
(8)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/742/Π07/4/00103/
ν. 3299/2004/31.5.2006 απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επέν−
δυσης της επιχείρησης ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΣ στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, οριστικοποίηση
του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4889/Π07/4/00103/ν. 3299/2004/
18.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/742/Π07/4/00103/ν.
3299/2004/31.5.2006 απόφαση υπαγωγής στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, της επένδυσης της επιχείρησης ΠΑΥ−
ΛΟΣ ΜΙΧΑΣ που πραγματοποιείται στο Δ.Δ. Κωστακίων
του Δ. Άρτας Ν. Άρτας και αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό πτηνοτροφείου πάχυνσης πουλερικών και
εγκρίνεται η αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως:
συνολικό κόστος € 199.000,00 αντί του προβλεπόμενου
στην απόφαση υπαγωγής € 190.000,00, με επιχορήγηση
40% επί του συνολικού κόστους δηλαδή € 79.600,00, και
ίδια συμμετοχή € 119.400,00 − ποσοοτό 60%.
Δημιουργείται μία (1) νέα θέση εργασίας πλήρους
απασχόλησης. (ΕΜΕ: 1).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 2.2.2008.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ήτοι € 79.600,00.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F
(9)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/7450/Π07/4/00207/Ε/
ν. 3299/2004/8.12.2006 απόφασης του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επέν−
δυσης της εταιρείας «PORTOFRUIT ΑΕ» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, οριστικοποίηση
του κόστους, ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4633/Π07/4/00207/Ε/ν. 3299/2004/
18.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ηπείρου τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΙΕ/7450/Π07/4/00207/
Ε/ν. 3299/2004/8.12.2006 απόφαση υπαγωγής στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004, της επένδυσης της εταιρεί−

ας «PORTOFRUIT ΑΕ» που πραγματοποιείται στο Δ.Δ.
Γλυκόριζου του Δήμου Αρταίων του Νομού Άρτας και
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας τυποποίησης, συσκευ−
ασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων (εσπερι−
δοειδή και ακτινίδια) και εγκρίνεται η αναμόρφωση του
κόστους ως ακολούθως: συνολικό κόστος 996.000 €
αντί του προβλεπόμενου στην απόφαση υπαγωγής
885.000 € δηλαδή ποσοστιαία αύξηση 12,5% περίπου,
με επιχορήγηση 40% επί του συνολικού κόστους δηλα−
δή ποσό 398.400 €, ίδια συμμετοχή 29% περίπου ήτοι
ποσό 287.850 € και τραπεζικό δάνειο 31% περίπου ήτοι
ποσό 309.750 €.
Οι νέες θέσεις εργασίας είναι 2 μόνιμες και 9 εποχι−
ακές για 8 μήνες.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 17.7.2008.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του
υπόλοιπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 228.645 €.
Ημερομηνία συνεδρίασης της γνωμοδοτικής
17.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ
F
(10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/2040/Π07/1/371/Ε/
ν. 2601/1998/4.1.2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή επένδυ−
σης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ−
ΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ» στις διατάξεις του ν.
2601/1998 όπως ισχύει και ολοκλήρωση και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5241/Π07/1/371/Ε/ν. 2601/1998/
18.7.2008 απόφασή του τροποποιεί την υπ’ αριθμ.
ΙΕ/2040/Π07/1/371/Ε/ν. 2601/1998/4.1.2005 απόφαση υπα−
γωγής στις διατάξεις του ν. 2601/1998, της επένδυσης
του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΩ−
ΑΝΝΙΝΩΝ «Η ΠΙΝΔΟΣ» που πραγματοποιείται στο Δ.Δ.
Ροδοτοπίου του Δήμου Πασσαρώνος του Νομού Ιωαν−
νίνων και αναφέρεται αφ’ ενός στον εκσυγχρονισμό
πτηνοσφαγείου και αφ’ ετέρου στην προστασία του
περιβάλλοντος μονάδας πτηνοσφαγείου και εγκρίνει
την αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό
κόστος 1.924.052,00 € αντί του προβλεπόμενου στην
απόφαση υπαγωγής 2.020.000,00 € δηλαδή ποσοστιαία
μείωση 4,75%, με επιχορήγηση 38,69% επί του συνολι−
κού κόστους δηλαδή 744.375,90 €, ίδια συμμετοχή 40%
ήτοι ποσό 769.620,80 € και δάνειο 410.055,30 €.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 17.7.2008.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο−
λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 513.135,90 €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(11)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΙΕ/4868/Π07/4/00166/Ε/
ν. 3299/2004/27.112006 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Ηπείρου για την υπαγωγή
επένδυσης της εταιρείας «ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥΣΕΒΕΙΑ
ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ Ο.Ε.» του ν. 3299/2004 όπως ισχύει και
ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5253/Π07/4/00166/Ε/ν. 3299/2004/
18.7.2008 απόφασή του τροποποιεί την υπ’ αριθμ.
ΙΕ/4868/Π07/4/00166/Ε/ν. 3299/2004/27.11.2006 απόφαση
υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΓΛΥΚΕΡΙΑ & ΕΥΣΕΒΕΙΑ ΘΕΟΧΑ−
ΡΟΥΣ Ο.Ε.» που πραγματοποιείται στο Δ.Δ. Ελάτης του
Δήμου Κεντρικού Ζαγορίου του Νομού Ιωαννίνων και
αναφέρεται στην ΙΔΡΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

23037

ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3 ΑΣΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΙ−
ΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΔΩΜΑΤΙΩΝ, 28 ΚΛΙΝΩΝ και εγκρίνει την
αναμόρφωση του κόστους ως ακολούθως: συνολικό
κόστος 1.202.201,00 € αντί του προβλεπόμενου στην
απόφαση υπαγωγής 1.108.000,00 € δηλαδή ποσοστιαία
αύξηση 8,5%, με επιχορήγηση 55% επί του συνολικού
κόστους δηλαδή 661.210,55 €, ίδια συμμετοχή 26,54%
ήτοι ποσό 319.090,45 € και δάνειο 221.600,00 €.
Δημιουργούνται μια νέα θέση εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης ορίζεται η 17.7.2008.
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο−
λοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 356.510,55 €.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

23038

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• 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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
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.ΜΗ.

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, Α.Α.Π., 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 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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 5279000.
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 και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02016091208080008*

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

