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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Hawar Saedoon του
Mustafa και της Hamdie για Τελωνειακή Παράβα−
ση. ..............................................................................................................
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Hawar Saedoon του
Mustafa και της Hamdie για Τελωνειακή Παράβα−
ση. ..............................................................................................................
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Ηawar Saedoon του
Mustafa και της Hamdie για Τελωνειακή Παράβα−
ση. ..............................................................................................................
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής βοοειδών στα γε−
νεαλογικά βιβλία, τρόπος τήρησης και κατάρτισης
αυτών, έλεγχος των αποδόσεων και αναγνώριση
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ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΑΧΑΪΑΣ» οριστι−
κοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μο−
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βάρος του Hawar Saedoon του Mustafa και της Hamdie,
κάτοικο Κουμουνδούρου 25 Αθήνα και νυν αγνώστου
διαμονής και με ΑΦΜ: 139608220.
Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 150 § 1 του Ν. 2960/01. Το ανωτέρω
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
60 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Υποδιευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
F
(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Hawar Saedoon του
Mustafa και της Hamdie για Τελωνειακή Παράβαση.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Hawar Saedoon του
Mustafa και της Hamdie για Τελωνειακή Παράβαση.
Δυνάμει της αρ. 70/06/2011 Καταλογιστικής Πράξης
του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθη−
νών που εκδόθηκε την 01−08−2011 κατά τις διατάξεις
των αρθ. 142 § 2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού
Τελωνειακού Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 152 § 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθεί−
σα τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), σε

Δυνάμει της αρ. 71/06/2011 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών
που εκδόθηκε την 01−08−2011 κατά τις διατάξεις των αρθ.
142 § 2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
§ 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνει−
ακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), σε βάρος του
Hawar Saedoon του Mustafa και της Hamdie, κάτοικο
Κουμουνδούρου 25 Αθήνα και νυν αγνώστου διαμονής
και με ΑΦΜ: 139608220.
Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 150 § 1 του Ν. 2960/01. Το ανωτέρω
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
60 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Υποδιευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
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(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους στον Ηawar Saedoon του
Mustafa και της Hamdie για Τελωνειακή Παράβαση.
Δυνάμει της αρ. 72/06/2011 Καταλογιστικής Πράξης του
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του Τελωνείου Αθηνών
που εκδόθηκε την 01−08−2011 κατά τις διατάξεις των αρθ.
142 § 2 και 155 του Ν. 2960/01 «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα», και δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 152
§ 5 του ιδίου ως άνω νόμου, για διαπραχθείσα τελωνει−
ακή παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), σε βάρος του
Ηawar Saedoon του Mustafa και της Hamdie, κάτοικο
Κουμουνδούρου 25 Αθήνα και νυν αγνώστου διαμονής
και με ΑΦΜ: 139608220.
Επιβλήθηκε στον ως άνω πολλαπλό τέλος ποσού χι−
λίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 150 § 1 του Ν. 2960/01. Το ανωτέρω
ποσό υπόκειται κατά την είσπραξή του σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.
(2,4%) σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.
Κατά της άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον
του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών εντός
60 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης κ.α.α.
Ο Υποδιευθυντής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ
F
Αριθμ. 172684
(4)
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής βοοειδών στα γενε−
αλογικά βιβλία, τρόπος τήρησης και κατάρτισης αυ−
τών, έλεγχος των αποδόσεων και αναγνώριση νέων
φυλών των βοοειδών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 185/1973 «Περί
μέτρων βελτίωσης της Κτηνοτροφίας» (ΦΕΚ Α΄ 262),
όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την περ. β΄ της παρ. 1
του άρθρου 32 του ν. 1845/1989 (ΦΕΚ Α΄ 102).
β) Του άρθρου 33 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση της
κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά
φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 242), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
α) αριθ. 84/419/ΕΟΚ (L 237/5.9.1984) «για τον καθορισμό
των κριτηρίων εγγραφής των βοοειδών στα γενεαλο−
γικά βιβλία».
β) αριθ. 2002/8/ΕΚ (L 3/5.1.2002) «για τη θέσπιση των
μεθόδων γενετικής ταυτοποίησης των καθαρόαιμων
βοοειδών αναπαραγωγής και για την τροποποίηση των
αποφάσεων 88/124/ΕΟΚ και 96/80/ΕΚ».
γ) αριθ. 2005/379/ΕΚ (L 125/18.5.2005) «για τα γενεαλο−
γικά πιστοποιητικά και τα στοιχεία που πρέπει να ανα−
φέρονται για τα καθαρόαιμα βοοειδή αναπαραγωγής,
το σπέρμα, τα ωάρια και τα έμβρυά τους».

δ) αριθ. 2006/139/ΕΚ (L 54/24.2.2006) «περί εφαρμο−
γής της οδηγίας 94/28/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
κατάλογο των εγκεκριμένων αρχών τρίτων χωρών για
την τήρηση γενεαλογικού βιβλίου ή μητρώου ορισμένων
ζώων».
ε) αριθ. 2006/427/ΕΚ (L169/22.6.2006) «για καθορισμό
των μεθόδων ελέγχου των αποδόσεων και των μεθόδων
εκτιμήσεως της γενετικής αξίας των αναπαραγωγικών
βοοειδών καθαρής φυλής».
στ) αριθ. 2007/371/ΕΚ (L 140/1.6.2007) «για την τροπο−
ποίηση των αποφάσεων 84/247/ΕΟΚ και 84/419/ΕΟΚ σχε−
τικά με τα γενεαλογικά βιβλία για φυλές βοοειδών».
3. Την αριθμ. 155540/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Δριβελέγκα» (ΦΕΚ
Β΄1588/30.06.2011).
4. Την από 08−6−2011 εισήγηση της Δ/νσης Εισροών
Ζωικής Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παρα−
γωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός
των όρων και προϋποθέσεων εγγραφής βοοειδών στα
γενεαλογικά βιβλία, του τρόπου τήρησης και κατάρτισης
αυτών, του ελέγχου των αποδόσεων και της αναγνώρι−
σης νέων φυλών των βοοειδών.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας νο−
ούνται:
1. Ως «Φορέας τήρησης και κατάρτισης γενεαλογικού
βιβλίου»: Ο φορέας που τηρεί και καταρτίζει το γενεα−
λογικό βιβλίο ανά φυλή βοοειδών και ο οποίος είναι:
α) Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ή η Ένωση Εκτροφέ−
ων που έχει αναγνωριστεί ως φορέας αναπαραγωγής
καθαρής φυλής, σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ.
303082/1997 απόφασης του Υπουργού Γεωργίας «Ανα−
γνώριση φορέων που τηρούν ή καταρτίζουν γενεαλο−
γικά βιβλία βοοειδών αναπαραγωγής καθαρής φυλής
και εφαρμόζουν πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ή
διάσωσης− διατήρησης σπάνιων φυλών αυτών» (ΦΕΚ
Β΄ 241), ή
β) Τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων (εφεξής
Κ.Γ.Β.Ζ.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, τα οποία τηρούν και καταρτίζουν τα γενεαλογικά
βιβλία σύμφωνα με τις ανάγκες και το ενδιαφέρον των
κτηνοτρόφων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
2. Ως «Γενεαλογικό βιβλίο»: Κάθε βιβλίο, μητρώο, σύ−
στημα καρτελών ή μηχανογραφικό σύστημα στο οποίο
εγγράφονται τα βοοειδή αναπαραγωγής συγκεκριμένης
φυλής τα οποία ανταποκρίνονται σε προκαθορισμένα
φαινοτυπικά, παραγωγικά ή/και γενετικά πρότυπα, όπως
αυτά ορίζονται στον κανονισμό των γενεαλογικών βι−
βλίων της παρ. 4 του άρθρου 3 της παρούσας.
3. Ως «Έλεγχος αποδόσεων των ζώων»: Η διαδικασία
της συλλογής, της καταγραφής και της επεξεργασίας
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των στοιχείων για τις αποδόσεις των επιλεκτικών χα−
ρακτηριστικών των ζώων. Τα επεξεργασμένα στοιχεία
καταγράφονται σε μητρώα και γενεαλογικά βιβλία ή
εισάγονται σε βάσεις δεδομένων ηλεκτρονικών υπολο−
γιστών και αποτελούν τις πληροφοριακές πηγές για την
παραγωγική και γενετική αξιολόγηση των ζώων.
4. Ως «Αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ.»: Το Κέντρο Γενετικής Βελ−
τίωσης Ζώων στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου
έχει την έδρα του ο φορέας τήρησης και κατάρτισης
γενεαλογικού βιβλίου της περ. α) της παρ. 1.
Άρθρο 3
Έκδοση και περιεχόμενο κανονισμού
γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών
1. Τα γενεαλογικά βιβλία των βοοειδών, που τηρούνται
από τους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας,
καταρτίζονται βάσει κανονισμού.
2. Ο κανονισμός του γενεαλογικού βιβλίου μιας φυλής
εκδίδεται από τους φορείς τήρησης του γενεαλογικού
βιβλίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, και
δύναται να μεταβάλλεται σύμφωνα με την εξέλιξη της
φυλής, τις επιστημονικές εξελίξεις, τις συνθήκες εκτρο−
φής και τις απαιτήσεις της αγοράς.
3. Στην περίπτωση του φορέα της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 2 της παρούσας, η τήρηση και η κατάρτιση
του κανονισμού τελεί υπό την εποπτεία και έγκριση του
αρμόδιου Κ.Γ.Β.Ζ..
4. Ο κανονισμός του γενεαλογικού βιβλίου μιας φυλής
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του γενεαλογικού βιβλίου
της φυλής και περιλαμβάνει:
α) τα φαινοτυπικά, παραγωγικά ή/και γενετικά, πρό−

τυπα (standards) της φυλής των βοοειδών, τα οποία
περιλαμβάνουν το σύνολο των επιθυμητών, και μη, χα−
ρακτηριστικών της φυλής, καθώς και τους επιλεκτικούς
στόχους από πλευράς παραγωγής. Τα φαινοτυπικά, πα−
ραγωγικά ή/και γενετικά, πρότυπα (standards) της φυλής
των βοοειδών, επιδέχονται αλλαγής σύμφωνα με την
εξέλιξη της φυλής, τις επιστημονικές εξελίξεις, τις συν−
θήκες εκτροφής και τις απαιτήσεις της αγοράς.
β) τα κριτήρια και τις διαδικασίες εγγραφής των βο−
οειδών στο γενεαλογικό βιβλίο,
γ) τη δομή και την αρχιτεκτονική του γενεαλογικού
βιβλίου της φυλής των βοοειδών,
δ) την περιγραφή των γενεαλογικών και παραγωγικών
δεδομένων και στοιχείων υγείας των βοοειδών που εγ−
γράφονται στο γενεαλογικό βιβλίο, και
ε) τις υποχρεώσεις των κτηνοτρόφων κατόχων των
βοοειδών προς εγγραφή στο γενεαλογικό βιβλίο.
5. Με ευθύνη της Δ/νσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής
της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κανονισμός του
γενεαλογικού βιβλίου αναρτάται σε διαδικτυακό τόπο
του Υπουργείου προκειμένου να είναι προσβάσιμος σε
κάθε ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 4
Καθορισμός φυλών στα γενεαλογικά βιβλία
ανά φορέα τήρησης και κατάρτισης
1. Τα γενεαλογικά βιβλία ανά φυλή βοοειδών, ανάλογα
με τον φορέα τήρησης και κατάρτισης αυτών, ορίζονται
ως εξής:

α/α

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
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1

Φυλής Ασπρόμαυρης και Ασπροκόκκινης

Ένωση Φυλής Χολστάϊν Ελλάδας

2

Φυλής Ελληνικής κόκκινης

Κ.Γ.Β.Ζ Καρδίτσας

3

Φυλής Κατερίνης

Κ.Γ.Β.Ζ Καρδίτσας

4

Φυλής Βραχυκερατικής

Κ.Γ.Β.Ζ Αθηνών

5

Φυλής Ελληνικής Ξανθόχρωμης

Κ.Γ.Β.Ζ. Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης

6

Φυλής Σαρολαίζ (Charolaise)

Κ.Γ.Β.Ζ. Νέας Μεσήμβριας Θεσσαλονίκης

7

Φυλής Λιμουζίν (Limouzine)

Κ.Γ.Β.Ζ Δράμας

8

Φυλής Μπλοντακιταίν (Blonde d’ Aquitaine

Κ.Γ.Β.Ζ Δράμας

2. Οι φορείς τήρησης και κατάρτισης των γενεαλογι−
κών βιβλίων ανά φυλή βοοειδών της περ. α) της παρ. 1
του άρθρου 2 της παρούσας, τελούν υπό την εποπτεία
και τον έλεγχο του αρμόδιου Κ.Γ.Β.Ζ., για την εφαρμογή
των διατάξεων της παρούσας και την ορθή τήρηση,
κατάρτιση και εφαρμογή του γενεαλογικού βιβλίου.
3. Στην περίπτωση που αναγνωριστεί και δραστη−
ριοποιηθεί νέος φορέας τήρησης και κατάρτισης της
περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2, σε ένα από τα γενεα−
λογικά βιβλία της παρ. 1, τότε το Κ.Γ.Β.Ζ. παύει να έχει
αρμοδιότητα για την τήρηση και κατάρτιση αυτού του
γενεαλογικού βιβλίου και αρμόδιος για τον σκοπό αυτό
καθίσταται ο νέος φορέας.
Άρθρο 5
Δομή γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών
και κριτήρια εγγραφής σε αυτά
1. Τα γενεαλογικά βιβλία των βοοειδών αποτελούνται
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από κύριο τμήμα και παράρτημα.
2. Τα κριτήρια εγγραφής των βοοειδών στο κύριο τμή−
μα και στο παράρτημα των γενεαλογικών βιβλίων, είναι,
αντίστοιχα, τα εξής:
α) Στο κύριο τμήμα εγγράφονται τα βοοειδή που πλη−
ρούν τα κριτήρια του άρθρου 1 της αριθ. 84/419/ΕΟΚ
απόφασης της Επιτροπής, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 1) του άρθρου 2 της αριθ. 2007/371/ΕΚ από−
φασης της Επιτροπής.
β) Στο παράρτημα εγγράφονται τα βοοειδή που πλη−
ρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 της αριθμ. 84/419/ΕΟΚ
απόφασης της Επιτροπής, όπως αυτό τροποποιήθηκε
με την παρ. 2) του άρθρου 2 της αριθ. 2007/371/ΕΚ από−
φασης της Επιτροπής.
3. Το κύριο τμήμα και το παράρτημα αποτελούνται
από δυο κατηγορίες που έχουν ως εξής:
α) Κατηγορία Α΄, στην οποία εγγράφονται όλα τα
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αρσενικά βοοειδή που έχουν επιλεγεί και χρησιμοποι−
ούνται στην αναπαραγωγή.
β) Κατηγορία Β΄, στην οποία εγγράφονται όλα τα
θηλυκά βοοειδή αναπαραγωγής άνω των 16 μηνών.
Άρθρο 6
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής
των βοοειδών στα γενεαλογικά βιβλία
1. Προκειμένου ένα βοοειδές να εγγραφεί στο γενεα−
λογικό βιβλίο, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
α) Να φέρει σήμανση σύμφωνα με την εθνική και κοι−
νοτική νομοθεσία.
β) Να είναι απαλλαγμένο από βρουκέλωση και να μην
φέρει κληρονομικές ανωμαλίες ή δυσμορφίες.
γ) Ο κτηνοτρόφος, ιδιοκτήτης αυτού, να:
αα) είναι μέλος του φορέα τήρησης του γενεαλογι−
κού βιβλίου της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2 της
παρούσας, ή εφόσον στην φυλή στην οποία ανήκουν
τα ζώα του δεν δραστηριοποιείται τέτοιος φορέας, να
συμμετέχει στο γενεαλογικό βιβλίο που τηρείται από το
οικείο Κ.Γ.Β.Ζ., αποδεχόμενος όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον κανονισμό του γενεαλογικού βιβλί−
ου. Η αποδοχή των υποχρεώσεων γίνεται με υπεύθυνη
δήλωση του ν. 1599/1986, που υποβάλλει ο κτηνοτρόφος
στο Κ.Γ.Β.Ζ., της περιοχής στην οποία έχει την έδρα της
κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης.
ββ) τηρεί τους όρους της πολλαπλής συμμόρφω−
σης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του Καν. (ΕΚ) αριθ.
1974/2006 της Επιτροπής, τα άρθρα 4, 5 και 6 και τα
Παραρτήματα ΙΙ και IΙΙ του Καν. (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του
Συμβουλίου.
2. Τα καθαρόαιμα βοοειδή προέλευσης κράτους μέ−
λους της Ε.Ε. εγγράφονται στα γενεαλογικά βιβλία της
παρ. 1, εφόσον πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 της
αριθ. 267195/2010 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθαρόαιμα βοοειδή αναπα−
ραγωγής, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/157/
ΕΚ του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009» (ΦΕΚ Β΄
661).
3. Τα καθαρόαιμα βοοειδή προέλευσης τρίτων χωρών
εγγράφονται στα γενεαλογικά βιβλία της παρ. 1, εφόσον
συνοδεύονται από γενεαλογικά πιστοποιητικά εγκεκρι−
μένων αρχών, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα
της αριθ. 2006/139/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής, όπως
αυτό κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 7
Μεταφορά και εγγραφή στο κύριο τμήμα
γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών αναπαραγωγής
1. Το θηλυκό βοοειδές, σύμφωνα με το άρθρο 4 της
αριθ. 84/419/ΕΟΚ απόφασης της Επιτροπής, μεταφέρε−
ται και εγγράφεται στο κύριο τμήμα του γενεαλογικού
βιβλίου εφόσον πληρούνται τα κατωτέρω:
α) η μητέρα και η γιαγιά από την πλευρά της μητέρας
είναι εγγεγραμμένες στο παράρτημα του γενεαλογικού
βιβλίου, και
β) ο πατέρας και οι δυο παππούδες είναι εγγεγραμ−
μένοι στο κύριο τμήμα του γενεαλογικού βιβλίου.
2. Για την ταυτοποίηση των καθαρόαιμων βοοειδών
αναπαραγωγής πέραν της ανάλυσης της ομάδας αί−
ματος, σύμφωνα με το άρθρο 1 της αριθ. 2002/8/ΕΚ
απόφασης της Επιτροπής εγκρίνεται και οποιαδήποτε
άλλη δοκιμή βάσει της ανάλυσης γονιδιώματος με βαθ−
μό βεβαιότητας 99%. Σε αυτή την περίπτωση το ζώο

εγγράφεται απευθείας στο κύριο τμήμα του γενεαλο−
γικού βιβλίου της φυλής στην οποία αυτό ανήκει.
Άρθρο 8
Έκδοση γενεαλογικών πιστοποιητικών
(Pedigree) και βεβαιώσεων
1. Οι φορείς τήρησης και κατάρτισης του γενεαλογικού
βιβλίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, εκδί−
δουν γενεαλογικά πιστοποιητικά (Pedigree) για όλα τα
βοοειδή που είναι εγγεγραμμένα στο κύριο τμήμα του
γενεαλογικού βιβλίου. Τα γενεαλογικά πιστοποιητικά
(Pedigree) των βοοειδών περιέχουν τα στοιχεία που
ορίζονται στο άρθρο 2 της αριθ. 2005/379/ΕΚ απόφα−
σης της Επιτροπής. Όλα τα γενεαλογικά πιστοποιητικά
προκειμένου να είναι έγκυρα πρέπει να φέρουν την
σφραγίδα και την υπογραφή του Προϊσταμένου του
αρμόδιου Κ.Γ.Β.Ζ..
2. Για όλα τα βοοειδή που είναι εγγεγραμμένα στο
παράρτημα του γενεαλογικού βιβλίου, οι φορείς τήρη−
σης και κατάρτισης αυτού, δεν εκδίδουν γενεαλογικό
πιστοποιητικό (Pedigree), αλλά βεβαίωση στην οποία
αναγράφεται ότι τα βοοειδή αυτά είναι εγγεγραμμένα
στο παράρτημα του γενεαλογικού βιβλίου και ότι δύ−
νανται να εγγραφούν στο κύριο τμήμα του, σύμφωνα
με το άρθρο 7 της παρούσας.
Άρθρο 9
Έλεγχος αποδόσεων των βοοειδών
1. Ο έλεγχος των αποδόσεων των βοοειδών γίνεται
από:
α) Τους φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 2
της παρούσας, και
β) Τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Ενώσεις
εκτροφέων, που δεν έχουν αναγνωριστεί ως φορείς
αναπαραγωγής καθαρής φυλής σύμφωνα με τις δια−
τάξεις της αριθ. 303082/1997 απόφασης του Υπουργού
Γεωργίας, αλλά έχουν εγκριθεί στα πλαίσια εθνικού ή
κοινοτικού προγράμματος ελέγχου αποδόσεων ζώων,
από τη Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής για το σκοπό
αυτό.
Ο έλεγχος των αποδόσεων των βοοειδών πραγμα−
τοποιείται υπό την εποπτεία και την ευθύνη των αρ−
μόδιων Κ.Γ.Β.Ζ., καθώς και της Δ/νσης Εισροών Ζωικής
Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Ζωικής Παραγωγής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Οι μέθοδοι ελέγχου των αποδόσεων καθώς και οι
μέθοδοι της γενετικής αξίας των βοοειδών αναπαρα−
γωγής καθαρής φυλής, είναι αυτές που καθορίζονται
στο Παράρτημα Ι της αριθ. 2006/427/ΕΚ απόφασης της
Επιτροπής, βάσει του οποίου τα Κέντρα Γενετικής Βελ−
τίωσης Ζώων εκδίδουν Κανονισμό ελέγχου αποδόσεων
και γενετικής αξιολόγησης ανά φυλή, ο οποίος επικαιρο−
ποιείται και μεταβάλλεται ανάλογα με τις επιστημονικές
εξελίξεις, την εξέλιξη της φυλής, τις συνθήκες εκτροφής
και τις απαιτήσεις της αγοράς.
3. Εφόσον, ο φορέας της περ. α) της παρ. 1 του άρ−
θρου 2 της παρούσας, τηρεί και καταρτίζει γενεαλογικό
βιβλίο μιας φυλής βοοειδών και εφαρμόζει έλεγχο απο−
δόσεων και γενετικής αξιολόγησης των βοοειδών του,
την ευθύνη έκδοσης και επικαιροποίησης του σχετικού
Κανονισμού την έχει ο φορέας αυτός, υπό την εποπτεία
και την έγκριση του αρμόδιου Κ.Γ.Β.Ζ..
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Άρθρο 10
Αναγνώριση νέων φυλών βοοειδών
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης
Ως νέες φυλές Βοοειδών κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης, αναγνωρίζονται οι εξής:
Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΗΣ
ΦΥΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ – ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (STANDARDS)

1

Ελληνική Κόκκινη

α) Το χρώμα του τριχώματος είναι χρυσό−κόκκινο. Ορισμένες χρωματικές αποκλίσεις
προς το ανοιχτό καστανό− γκρίζο – καφέ μπορεί να γίνουν αποδεκτές.
β) Κάθε αρσενικό ή θηλυκό με μια ενιαία περιοχή τριχώματος αταίριαστου χρώματος
και η οποία είναι μεγαλύτερη από 1,25εκ. σε διάμετρο, δεν είναι αποδεκτό. Εξαίρεση
αποτελούν οι περιοχές τριχώματος που βρίσκονται κάτω από την ευθεία γραμμή
που εκτείνεται από το σημείο όπου ο λαγόνιος μυς συναντά την εξωτερική πλευρά
του οπίσθιου ποδιού έως το στέρνο και δεν περιλαμβάνει τα πόδια.
γ) Είναι μεγαλόσωμα ζώα και η κεφαλή είναι κοντή με ευρύ μέτωπο και ευρύ ρύγχος.
Επιτρέπεται η παρουσία ή απουσία κεράτων. Εάν υπάρχουν κέρατα είναι κηρόχροα,
λεπτά και κυρτωμένα προς τα εμπρός με ελαφρώς υψωμένες άκρες οι οποίες έχουν
ανοιχτότερο χρώμα από το υπόλοιπο κέρατο.
δ) Έχουν δέρμα λεπτό.

2

Ελληνική Ξανθόχρωμη α) Το χρώμα του τριχώματος είναι χρυσό−σταρένιο, συχνά με πιο ανοιχτόχρωμους
δακτυλίους γύρω από τα μάτια και το ρύγχος, στην εσωτερική πλευρά των άκρων,
κάτω από την κοιλιά και στις κνήμες
β) Έχει μεγάλο μήκος σώματος και τετραγωνισμένη μορφή. Τριγωνικό πρόσωπο με
πλατύ μέτωπο και ρύγχος.
γ) Η κεφαλή των ζώων είναι μακρά από την κορυφή μέχρι το ρύγχος. Επιτρέπεται η
παρουσία ή απουσία κεράτων. Εάν υπάρχουν κέρατα είναι παχιά και ανοιχτόχρωμα
στη βάση με διαβάθμιση σε σκουρότερες άκρες.
δ) Έχουν δέρμα παχύ.
Άρθρο 11
Διασφάλιση στοιχείων

1. Όταν ο φορέας της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου
2 της παρούσας, δραστηριοποιείται σε μια φυλή βοο−
ειδών, αντίγραφο του γενεαλογικού βιβλίου, πλήρως
ενημερωμένο με τα στοιχεία ελέγχου αποδόσεων των
βοοειδών καθώς και της γενετικής αξιολόγησής τους,
τηρείται στο αρμόδιο Κ.Γ.Β.Ζ.. Ο ως άνω φορέας οφείλει,
σε περίπτωση αλλαγής των παραπάνω στοιχείων, να
ενημερώνει άμεσα το Κ.Γ.Β.Ζ..
2. Ο τρόπος και ο χρόνος αποστολής των στοιχείων
της παρ. 1 υποδεικνύονται από το κατά τόπο αρμόδιο
Κ.Γ.Β.Ζ..
Άρθρο 12
Δημοσιοποίηση στοιχείων
Οι φορείς τήρησης και κατάρτισης του γενεαλογικού
βιβλίου της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας, οφεί−
λουν να δημοσιοποιούν σε διαδικτυακό τόπο ο οποίος
είναι εύκολα προσβάσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο, τα
στοιχεία και τα αποτελέσματα της κατάστασης της
φυλής, όπως: του πληθυσμού της, της γεωγραφικής δια−
σποράς της, καθώς και των παραγωγικών και γενετικών
δεικτών αυτής.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
Στους φορείς τήρησης και κατάρτισης των γενεα−

λογικών βιβλίων βοοειδών της περ. α) της παρ. 1 του
άρθρου 2 της παρούσας, που παραβαίνουν τις διατάξεις
της παρούσας, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέ−
πονται στην αριθ. 303082/1997 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 241).
Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, η αριθ.
222576/287/11.3.1980 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας
«περί γενεαλογικών βιβλίων βοοειδών», καταργείται.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι διατά−
ξεις της αριθ. 331492/29.5.1986 απόφασης του Υπουργού
Γεωργίας «Γενεαλογικά βιβλία αγροτικών ζώων», δεν
έχουν εφαρμογή στα βοοειδή. Κατά τα λοιπά, εφαρμο−
γής τυγχάνουν οι διατάξεις της ως άνω απόφασης που
αναφέρονται στα αιγοπρόβατα.
Άρθρο 15
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ
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(5)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «ΤΥΡΟΠΑ−
ΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και
πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.
Με την απόφαση ΔΙΑΠ/124149/914/Π09/5/429/Ε/8−8−2011
του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, ολοκληρώθηκε η
επένδυση Ν. 3299/2004, και πιστοποιήθηκε η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε
από την επένδυση αυτή, της επιχείρησης «ΤΥΡΟΠΑΝΗ
ΑΦΟΙ Ο.Ε», που αναφέρεται στην μετατροπή χαρακτη−
ρισμένου διατηρητέου κτηρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα
Β΄ τάξης, δυνάμεως, τριών (3) δωματίων − έξι (6) κλινών,
(ΣΤΑΚΟΔ 2003: 551.2) στο Δήμο Ναυπάκτου, Περιφερει−
ακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 100.248,00 ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 49.122,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 49 % του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
100.248,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
51.126,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 51 % του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 100.248,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 1/4/2011.
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 25.563,00 ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
F
(6)
Ολοκλήρωση της επένδυσης της επιχείρησης «Σ. ΜΠΙ−
ΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΑΧΑΪΑΣ» οριστικοποίηση του
κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από
την επένδυση αυτή.
Με την απόφαση ΔΙ.Α.Π/124208/916/Π09/5/406/Ε/293377/
Ν. 3299/2004/ 08−08−2011 του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και
πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή,
επιχείρησης «Σ. ΜΠΙΤΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕ−
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», με δ.τ. «ΜΥΛΟΙ ΑΧΑΪΑΣ», που

αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό σε νέα θέση μονάδας
παραγωγής αλεύρων, στην Δαφνούλα Σταροχωρίου του
Δήμου Ερυμάνθου, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.
− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 2.100.000,00 ευρώ ευρώ.
− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό
των 1.176.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 56% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους
2.100.000,00 ευρώ.
− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
924.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 44% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης
ποσού 2.100.000,00 ευρώ.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που
προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 1−6−2011.
− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
συνόλου της επιχορήγησης ύψους 924.000,00 ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ
F
Αριθμ. 454
(7)
Κατάταξη προσωπικού στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 254 του
Ν. 3852/2010.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1− Τις διατάξεις των άρθρων 254, 257, 258, 104 και 102
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2− Τις διατάξεις του Ν. 3870 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές
δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυ−
τών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
3− Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163 Α΄) Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις».
4− Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
5− Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη−
ση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε:
1. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων στο Δήμο Κ.
Νευροκοπίου σε προσωποπαγείς θέσεις της αντίστοι−
χης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας ως εξής:
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Α.A ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΛΑΔΟΣ

1

Αμπατζίδης

Παναγιώτης Ιωάννης

ΔΕ1

Διοικητικών

2

Αρμεν

Δημήτριος

Πασχάλης

ΔΕ1

Διοικητικών

3

Βασιλειάδης

Δημήτριος

Μιλτιάδης

ΔΕ24

Ηλεκτρoλόγων

4

Γαβρά

Σοφία

Θεολόγος

ΔΕ1

Διοικητικών

5

Κακαρέλης

Ζήσης

Πολυμένης

ΔΕ1

Διοικητικών

6

Καρυπίδης

Χαράλαμπος Γεώργιος

ΔΕ1

Διοικητικών

7

Κεφαλίδης

Μωϋσής

Λάζαρος

ΔΕ1

Διοικητικών

8

Κοκκινάκη

Ελένη

Γεώργιος

ΠΕ1

Διοικητικού − Οικονομικού

9

Κοτανίδου

Ευμορφίλη

Ιωάννης

ΔΕ1

Διοικητικών

10

Μοχωρίδης

Λεωνίδας

Φώτιος

ΔΕ30

Τεχνιτών (Γενικά)

11

Μπεγλερίδης

Ηλίας

Νικόλαος

ΤΕ4

Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

12

Παπαδημητρίου

Δημήτριος

Γεώργιος

ΔΕ30

Τεχνιτών (Γενικά)

13

Παπαϊγνατίου

Κων/νος

Γεώργιος

ΔΕ1

Διοικητικών

14

Σαραφίδης

Χαράλαμπος Κων/νος

ΔΕ1

Διοικητικών

15

Σπυριδοπούλου

Δόμνα

Κοσμάς

ΔΕ1

Διοικητικών

16

Τενεκετζής

Αθανάσιος

Ηλίας

ΥΕ16

Εργατών γενικά

17

Χαριζάνης

Δημήτριος

Γεώργιος

ΤΕ5

Τεχνολόγων Τοπογράφων

18

Χατζηδάφνης

Κων/νος

Βασίλειος

ΔΕ1

Διοικητικών

19

Αρμεν

Βασίλειος

Προκόπιος

ΠΕ

Οικονομικού − Λογιστικού

20

Βασιλειάδης

Αναστάσιος Αθανάσιος

ΥΕ16

Εργατών καθαριότητας

21

Γλάβας

Θεόδωρος

Δημήτριος

ΔΕ28

Χειριστών Μηχανημάτων έργων

22

Θεοφανίδου

Ευανθία

Αλέξανδρος

ΥΕ16

Εργατών καθαριότητας

23

Καρπιτσάρη

Θεοδώρα

Χριστόδουλος ΠΕ1

Διοικητικών − Οικονομικών

24

Κεσίδου

Ντιάνα

Γεώργιος

ΔΕ

Διεκπεραίωση Πολιτών

25

Μπαντιάνη

Αικατερίνη

Αντώνιος

ΔΕ5

Δομικών έργων

26

Ναλμπάντης

Φίλιππος

Λεωνίδας

ΤΕ17

Διοικητικού − Λογιστικού

27

Νικηφορίδου

Σπυριδούλα

Χαράλαμπος

TE

Διεκπεραίωση Πολιτών

28

Παπαχριστοδούλου Κων/νος

Νικόλαος

ΔΕ29

Οδηγών αυτοκίνητων (απορριμματοφόρων)

29

Πέντσα

Ιωάννα

Χρήστος

ΥΕ1

Κλητήρων

30 Τσεκερίδου

Άννα

Ευστάθιος

TE

Διεκπεραίωση Πολιτών

31

Χαλκίδης

Γεώργιος

Λάζαρος

ΔΕ29

Οδηγών αυτοκινήτων (απορριμματοφόρων)

32

Χαρισμίδου

Ευθυμία

Δημήτριος

ΠΕ3

Πολιτικών Μηχανικών

33

Σακελλαρίου

Κωνσταντίνα Αχιλλέας

ΠΕ

Γεωπόνων

34

Σέντα

Όλγα

Αγγελος

ΠΕ

Γεωπόνων

35

Καρατζιώτου

Ευδοξία

Μιχαλάκος

TE

Τεχνολόγων Γεωπονίας

36

Λαζαρίδης

Γεώργιος

Νικόλαος

TE

Πληροφορικής

37

Παπαστεργίου

Γεώργιος

Ιωάννης

TE

Μηχανικών Μηχανολογίας
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38

Λαφαζανίδου

Ελένη

Ιωάννης

ΠΕ

Διοικητικού − Οικονομικού

39

Καρυπίδου

Δέσποινα

Μιχαήλ

ΔΕ1

Διοικητικού − Λογιστικού

40 Τσαϊρίδης

Τρύφων

Ιωάννης

YE

Φύλακας

41

Σαχινίδου

Μαρία

Γεώργιος

YE

Καθαριστριών

42

Ουζουνίδου

Βασιλική

Νικόλαος

YE

Καθαριστριών

43

Μάτσιου

Πασχαλία

Δημήτριος

YE

Καθαριστριών

44

Παγκαλίδου

Καλλιόπη

Ιωάννης

YE

Καθαριστριών

45

Ζυρίνογλου

Αναστασία

Νικόλαος

YE

Καθαριστριών

46

Παπαδοπούλου

Βασιλική

Αναστάσιος

YE

Καθαριστριών

47

Σωτηριάδου

Σοφία

Ιωάννης

YE

Καθαριστριών

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1−1−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κ. Νευροκόπι, 17 Ιανουαρίου 2011
Ο Δήμαρχος
ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
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