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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794
Β΄/15.11.2010) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση
στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτε−
ροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κα−
τηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες,
σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού ει−
σακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ156/Α΄)» .....................................
Αποστολή των παιδιών των υπαλλήλων του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας σε παιδικούς
− βρεφονηπιακούς σταθμούς. ..............................................
Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης των δια−
δικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωρ−
γικές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙ−
ΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ». ..................
Μετάταξη υπαλλήλου καταργούμενου ΠΙΝΕΠ, ήτοι
του ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου, στην Δ/νση Αστικής
Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
της Κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα
την Τρίπολη. .......................................................................................
Μετάταξη υπαλλήλου καταργούμενου ΠΙΝΕΠ, ήτοι
του ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου, στην Δ/νση Αστικής
Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης,
της Κρατικής Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα
την Τρίπολη. .......................................................................................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με
δ.τ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε». .............................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και
έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
της ατομικής επιχείρησης του ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ
ΑΝΤΩΝΗ. ................................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.........
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Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης
«ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/
2004. ..........................................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΝΙΚΗΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/
2004.
Υπαγωγή επένδυσης της πιχείρησης «Ν. ΙΜΙΡΖΙΑΔΗΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004. ..........
Τροποποίηση των αριθμ. 1314/Π14/4/00051 /Ε/
Ν.3299/04/ 14.12.2006 και αριθμ. 377/Π14/4/00051/
Ε/Ν.3299/ 04/19.7.2010 αποφάσεων του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου όπως ισχύ−
ουν, με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ένταξη
και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης−έναρξης παρα−
γωγικής λειτουργίας αντίστοιχα, επένδυσης της
ατομικής επιχείρησης του ΣΠΑΝΤΙΔΕΑ ΗΛΙΑ στις
διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, λόγω αλ−
λαγής του φορέα. ..........................................................................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος μετατάξης υπαλλήλου .............
Διόρθωση σφάλματος μετατάξης υπαλλήλου .............
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
4

5

Αριθμ. Φ.253/151703/Β6
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β΄/
15.11.2010) Υπουργικής Απόφασης «Πρόσβαση στη Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχό−
ντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ’
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ156/Α΄)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

6

7
8

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν.3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α΄.
2. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/ 143554/Β6 (ΦΕΚ 1794
Β΄/15−11−2010 Υπουργικής Απόφασης.
3. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1B΄/8−1−10) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπ. Παιδείας
Δ.Β.Μ.Θ....».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. 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.
5. Το γεγονός ότι κρίνεται αναγκαία η παράταση προ−
θεσμίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων από
το σύνολο των υποψηφίων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.253/143554/Β6 (ΦΕΚ 1794
Β΄/15−11−2010) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στη
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των
πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5%
καθ» υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α΄)»
ως προς την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
μηχανογραφικών δελτίων προτιμήσεων για το ακαδη−
μαϊκό έτος 2010−11 και στο τέλος της τρίτης περιόδου,
της πρώτης παραγράφου, του άρθρου 3 της ως άνω
απόφασης, η φράση: «έως 24 Νοεμβρίου» αντικαθίσταται
από τη φράση: «έως 26 Νοεμβρίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 23844/1967
(2)
Αποστολή των παιδιών των υπαλλήλων του Οργανι−
σμού Εργατικής Κατοικίας σε παιδικούς − βρεφονη−
πιακούς σταθμούς.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του Ν. 1849/89 «Επέ−
κταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμά−
των του ΟΕΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113/Α/89).
β) Του άρθρου 18 παρ. 5 του Ν. 2224/94 «Ρύθμιση θε−
μάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κ.λπ.»
(ΦΕΚ 112/Α/94).
γ) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 και του άρθρου 12 του
Ν.Δ. 2963/54 «Περί ιδρύσεως Αυτόνομου Οργανισμού
Εργατικής Κατοικίας» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέ−
στερα (ΦΕΚ 195/Α/24−8−54).
δ) Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/95).
ε) Του άρθρου 22 του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/95)
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/05).
ζ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο−
σίου» (ΦΕΚ 150/Α/07).
η) Του ΠΔ 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κ.τλ.» (ΦΕΚ 213/Α/09).
2. Την υπ’ αριθμ. 2673/3−12−2009 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών
Φίλιππου Σαχινίδη» (Β΄/2408).

3. Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9.8.2010 απόφαση του Υπ.
Οικονομικών, που αναφέρεται στην «Αύξηση των χρημα−
τικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη
σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια
προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» (ΦΕΚ
1291/Τεύχος Β΄/11.8.2010).
4. Την αδυναμία ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπι−
ακών και Παιδικών Σταθμών από τον Ο.Ε.Κ.
5. Την αριθμ. 25/26−08−2010 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ο.Ε.Κ., η οποία μας διαβιβάστηκε με το
αριθμ. 31230/31.8.2010 έγγραφο του Οργανισμού.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Κ.
οικονομικού έτους 2010 ύψους 91.630,25 ευρώ, για τους
μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο του 2010, η οποία
θα βαρύνει τον ΚΑΕ 4123 «Δαπάνες κάθε είδους λει−
τουργίας ειδικών σχολείων», στον οποίο έχει εγγραφεί
πίστωση ύψους 270.000,00 ευρώ, ενώ η υπόλοιπη δα−
πάνη ποσού 160.352,95, για τους μήνες από Ιανουάριο
έως και Ιούλιο του 2011, θα βαρύνει τις πιστώσεις του
οικονομικού έτους 2011, όπου θα υπάρχει η σχετική πρό−
βλεψη, αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε την απόφαση που έλαβε το Δ.Σ. του
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας κατά την συνεδρίαση
του υπ’ αριθμ. 25/26−08−2010 και εγκρίνουμε την αποστο−
λή 100 περίπου παιδιών των υπαλλήλων του Οργανισμού
σε παιδικούς −βρεφονηπιακούς σταθμούς και τη διάθεση
2.692,92 ευρώ για κάθε βρέφος και 2.404,44 ευρώ για
κάθε νήπιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τη σχολική
χρονιά 2010−2011.
2. Για την εξόφληση της σχετικής δαπάνης απαιτείται
δελτίο παροχής υπηρεσιών, φορολογική ενημερότητα
και κάθε άλλο δικαιολογητικό προβλεπόμενο από τις
κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΟΥΚΙΑ− ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 11302
(3)
Προσαρμογή στο Πρόγραμμα Καλλικράτης των δια−
δικασιών που αφορούν το καθεστώς ενισχύσεων
για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στις γεωργι−
κές εκμεταλλεύσεις. Μέτρο 121: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛ−ΛΕΥΣΕΩΝ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του Π.Δ. 402/1988 (ΦΕΚ 187/Α/88) «Οργανισμός
Υπουργείου Γεωργίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύ−
ει.
1.2. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κώδικας Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
1.3. Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/03) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μόνιμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντίστοιχων της Ελληνικής Αστυ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει κάθε φορά.
1.4. Του ν. 3614/07 (ΦΕΚ 267/Α΄/07) «Διαχείριση, έλεγ−
χος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007−2013» όπως ισχύει κάθε
φορά και ειδικότερα το άρθρο 37, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με τον ν. 3840/10 (ΦΕΚ 53/Α΄/10).
1.5. Του ν. 3852/2007 (ΦΕΚ 87/Α΄/10) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».
1.6. Την με αριθμ. 27156/2002 (ΦΕΚ 1042/Β΄/02) από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανισμού Πληρωμής από 1/9/2002»,
όπως ισχύει κάθε φορά.
1.7. Την με αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (ΦΕΚ 1205/Β΄/07), όπως ισχύει κάθε φορά.
1.8. Της με αριθμ. 8932/22−09−08 (ΦΕΚ 2153/Β/08) Από−
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων θέσπισης του Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου
του ΠΑΑ 2007−2013, όπως ισχύει κάθε φορά.
1.9. Της με αριθμ. 9828/21−10−08 Απόφασης του Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκχώρησης
αρμοδιοτήτων από την ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013 στην Ειδική
Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων Μέτρων και Πράξεων
Αγροτικής Ανάπτυξης για την προκήρυξη των μέτρων
της παρούσας, όπως ισχύει κάθε φορά.
1.10. Την με αριθμ. 9830/22−10−2008 «Επιστολής Ενημέ−
ρωσης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πρά−
ξης από το ΠΑΑ 2007−2013» της ΕΥΔ ΠΑΑ 2007−2013.
1.11. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/09) «Καθορισμός και
ανακατανομή των Υπουργείων».
1.12. Την με αριθμ. 37501/3−4−2009 μεταφορά της Δημό−
σιας Δαπάνης στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την πληρωμή των
Μέτρων του Π.Α.Α. και του Ε.Π.ΑΛ. περιόδου 2007 – 2013
και της πρόωρης συνταξιοδότησης αλιέων του Μέτρου
4.2 «Κοινωνικοοικονομικά Μέτρα» του Ε.Π.ΑΛ περιόδου
2000 – 2006 από το ΠΔΕ, καθώς και ρύθμιση σχετικών
θεμάτων για την εφαρμογή του.
1.13. Την με αριθμ. 4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτική
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΚΥΑ 724/10) που αφορά τα Κα−
θεστώτα Ενισχύσεων του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος
«Αγροτική Ανάπτυξη τους Ελλάδας 2007−2013».
2. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
2.1. Τον Καν (ΕΕ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης
Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της Κοινής Γεωργι−
κής Πολιτικής καθώς και τους σχετικούς εφαρμοστικούς
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
2.2. Τον Καν (ΕΕ) 1698/2005 του Συμβουλίου της 5ης
Σεπτεμβρίου 2006 για τη στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τους σχετικούς εφαρμοστικούς
κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
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2.3. Τον Καν (ΕΕ) 1320/2006 της Επιτροπής της 5ης
Σεπτεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων
όσο αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης που
προβλέπεται από τον Καν (ΕΕ) αριθμ. 1698/2005 του
Συμβουλίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
2.4. Καν (ΕΚ) 259/2008 της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου
2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής
του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου σχετι−
κά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τους δικαι−
ούχους κονδυλίων προερχόμενων από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
2.5. Την με αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του «Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 − 2013»,
όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιή−
σεις του ΠΑΑ που δεν απαιτούν τροποποίηση της αριθμ.
Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφασης της Επιτροπής των
Ε.Κ. για την έγκριση του ΠΑΑ.
3. Το γεγονός ότι:
3.1. Για την αποτελεσματική εφαρμογή της με αριθμ.
4985/21−6−2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/10) Κοινής Υπουργικής Από−
φασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγροτική Ανάπτυξης
και Τροφίμων που αφορά τα Καθεστώτα Ενισχύσεων
του Μέτρου 121: «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκ−
μεταλλεύσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυ−
ξη τους Ελλάδας 2007−2013», απαιτείται η εναρμόνιση
των διαδικασιών ενημέρωσης – αξιολόγησης στον νόμο
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
3.2. Από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Oι αρμοδιότητες της παραγράφου 5 του άρθρου 13
της με αριθμ. πρωτ. 4985/21.6.2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομι−
κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ασκούνται από τις
Διευθύνσεις Γεωργικής Ανάπτυξης των Περιφερειών της
Χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/2010).
2. Οι αρμόδιότητες της παραγράφου 1 του άρθρου 16
της με αριθμ. πρωτ. 4985/21.6.2010 (ΦΕΚ 1026/Β΄/2010)
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέ−
ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δύνανται να ασκούνται
και από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ − Αντα−
γωνιστικότητα με την υποστήριξη μιας ή περισσοτέρων
ομάδων έργου αξιολόγησης του άρθρου 17 και μιας ή
περισσότερων Γνωμοδοτικών Επιτροπών του άρθρου
18 της πιο πάνω κοινής υπουργικής απόφασης που συ−
νιστώνται για το σκοπό αυτό στην Ειδική Υπηρεσία
Εφαρμογής ΠΑΑ − Ανταγωνιστικότητα. Η σύσταση των
ομάδων έργου αξιολόγησης και των Γνωμοδοτικών Επι−
τροπών γίνεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με ίδια ή όμοια απόφαση
ορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη σύνθεση,
τη λειτουργία και το έργο τους. Η συγκρότηση των

30330

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

πιο πάνω οργάνων γίνεται με απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών Πόρων
και Υποδομών.
3. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό χώρο της
Ειδικής Γραμματείας του Διοικητικού Τομέα Κοινοτικών
Πόρων και Υποδομών και να δημοσιευθεί στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 32614/16433
(4)
Μετάταξη υπαλλήλου καταργούμενου ΠΙΝΕΠ, ήτοι του
ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου, στην Δ/νση Αστικής Κατάστα−
σης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Κρα−
τικής Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα την Τρί−
πολη.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 280 παρ. VIII 2 περ. ε του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκη−
ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση
θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δια−
τάξεις».
3. Του άρθρου 76 παρ. 13 περ. γ του Ν. 2910/2001.
4. Το Π.Δ. 60/2002 «Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κα−
τάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου».
5. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», που αφορούν
στην υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων
υπαλλήλων.
6. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.2009) «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω−
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ/Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
8. Την εμπρόθεσμη αίτηση, ήτοι την από 30−09−2010
(αριθμ. 32614/16433/30−09−2010 της Δ/νσης Διοίκησης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου) της υπαλλήλου ΜΠΑΡ−
ΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ του Δημητρίου, του κλάδου ΔΕ Διοι−
κητικού Λογιστικού με Α΄ βαθμό, μονίμου υπαλλήλου
του καταργούμενου ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου, για μετάταξη
της, στην Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης, της Κρατικής Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου με έδρα την Τρίπολη, σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. VIII. 2 περ. ε, του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Μετατάσσουμε την μόνιμη υπάλληλο, του κα−
ταργούμενου, με το άρθρο 280 παρ. VIII. 2 περ. ε, του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου,
ΜΠΑΡΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του Δημητρίου. του κλάδου ΔΕ
Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Α΄ και με ΑΔΤ ΑΕ
253442, σε συνιστώμενη, με την παρούσα απόφαση μας,
προσωποπαγή θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή
ειδικότητας, στην Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλο−
δαπών και Μετανάστευσης, της Κρατικής Περιφέρειας
Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, με το βαθμό και
το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 31.12.2010.
Γ. Ο χρόνος προϋπηρεσίας της αναγνωρίζεται για
όλες τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.
Δ. Το εν λόγω προσωπικό διέπεται από το ασφαλι−
στικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, του άρθρου 4 πα−
ράγραφος 17 του Ν.3513/2006. Τυχόν επιπλέον τακτικές
αποδοχές καθώς και τα πάσης φύσεως επιδόματα που
ελάμβαναν ως υπάλληλοι των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ σε
σχέση με το μισθολογικό καθεστώς του φορέα μετάτα−
ξης τους, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.
Ε. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας
η μισθοδοσία της ανωτέρω αναφερομένης μετατασ−
σόμενης υπαλλήλου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του ΕΚΔΔΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 25 Νοεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθμ. 32613/16432
(5)
Μετάταξη υπαλλήλου καταργούμενου ΠΙΝΕΠ, ήτοι του
ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου, στην Δ/νση Αστικής Κατάστα−
σης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, της Κρα−
τικής Περιφέρειας Πελοποννήσου με έδρα την Τρί−
πολη.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 280 παρ. VIII 2 περ. ε του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Του άρθρου 76 παρ. 13 περ. γ του Ν. 2910/2001.
4. Το Π.Δ. 60/2002 «Σύσταση Διεύθυνσης Αστικής Κα−
τάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου».
5. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/9.2.2007) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι−
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», που αφορούν
στην υπηρεσιακή κατάσταση των μονίμων δημοσίων
υπαλλήλων.
6. Του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.2009) «Ρυθμίσεις
θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνω−
σης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/τ.Α΄/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
8. Την εμπρόθεσμη αίτηση, ήτοι την από 30−09−2010
(αριθμ. 32613/16432/30−09−2010 της Δ/νσης Διοίκησης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου) αίτηση του υπαλλήλου
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Σπυρίδωνα, του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής, με βαθμό Β΄, μονίμου υπαλλήλου του
καταργούμενου ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου, για μετάταξη του,
στην Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, της Κρατικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου, με έδρα την Τρίπολη, σύμφωνα με τη διάταξη
της παρ. VIII. 2 περ. ε του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Μετατάσσουμε τον μόνιμο υπάλληλο, του κα−
ταργούμενου, με το άρθρο 280 παρ. VIII. 2 περ. ε, του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7.6.2010) ΠΙΝΕΠ Πελοποννήσου,
ΨΥΧΟΓΙΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ του Σπυρίδωνα, του κλάδου ΠΕ
Πληροφορικής, με βαθμό Β΄ με ΑΔΤ Χ 049963, σε συνι−
στώμενη, με την παρούσα απόφαση μας, προσωποπαγή
θέση αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας,
στην Δ/νση Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και
Μετανάστευσης, της Κρατικής Περιφέρειας Πελοπον−
νήσου, με έδρα την Τρίπολη, με το βαθμό και το μισθο−
λογικό κλιμάκιο που κατέχει.
Β. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 31.12.2010.
Γ. Ο χρόνος προϋπηρεσία του αναγνωρίζεται για όλες
τις υπηρεσιακές και μισθολογικές συνέπειες.
Δ. Το εν λόγω προσωπικό διέπεται από το ασφα−
λιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς, του άρθρου 4
παράγραφος 17 του Ν.3513/2006.
Τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα πά−
σης φύσεως επιδόματα που ελάμβαναν ως υπάλληλοι
των καταργούμενων ΠΙΝΕΠ σε σχέση με το μισθολογικό
καθεστώς του φορέα μετάταξης τους, διατηρούνται ως
προσωπική διαφορά.
Ε. Μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας
η μισθοδοσία του ανωτέρω αναφερομένου μετατασ−
σόμενου υπαλλήλου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του ΕΚΔΔΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 25 Νοεμβρίου 2010
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(6)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης που έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της επιχείρησης
«ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με δ.τ «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑ−
ΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε».
Με την υπ’ αριθμ. 38628/7140/Π08/4/00117/Ε/Ν.3299/2004/
25.11.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 7 παρ. 11 περ. γ του Ν. 3299/2004),
ολοκληρώθηκε και έγινε έναρξη παραγωγικής λειτουρ−
γίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥ−

30331

ΝΤΑΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» και με δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.» που
αναφέρεται σε Επέκταση Βιομηχανικής Μονάδας ΠΑ−
ΡΑΓΩΓΗΣ Δομικών Υλικών από σκυρόδεμα και τσιμέ−
ντο , στη Θέση «ΚΙΟΣΚΙΑ» του Δ.Δ. Νέας Κίου του Δή−
μου Νέας Κίου του Νομού Αργολίδας.
Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
οριστικοποιείται στο ποσό των επτακοσίων είκοσι οκτώ
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (728.300,00 €).
Το ύφος της ίδιας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό
των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων
ενενήντα πέντε ευρώ (293.395,,00 €) η οποία αποτελεί
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και αποτελεί ποσοστό
40,28% του συνολικού ύψους της πραγματοποιηθείσας
επένδυσης ποσού επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων
τριακοσίων ευρώ (728.300,00 €).
Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου ορίζεται στο ποσό
των εκατόν ογδόντα χιλιάδων ευρώ (180.000,00 €), που
αποτελεί ποσοστό 24,72% του συνολικού ύψους της
παραγωγικής επένδυσης ποσού επτακοσίων είκοσι οκτώ
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (728.300,00 €).
Το ύφος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των
διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων
πέντε ευρώ (254.905,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35
% του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης
ποσού επτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων
ευρώ (728.300,00 €).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 01.11.2010.
Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν−
δυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Με την επένδυση δημιουργήθηκε μία (1) νέα θέση ερ−
γασίας (1 Ε.Μ.Ε.).
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης, ποσού εκατόν τριάντα επτά
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (137.655,00€)
προς την εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ−
ΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ Α.ΚΕ.Ε».
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής η
24.11.2010.
Η περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(7)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και έναρξη
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης που έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, της ατομικής
επιχείρησης του ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗ.
Με την υπ’ αριθμ. 38641/7150/Π08/5/00214/Ε/Ν.3299/
2004/25.11.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 11 περ. γ του
Ν.3299/2004), ολοκληρώθηκε και έγινε έναρξη παραγω−
γικής λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχεί−
ρησης του ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗ που αναφέρεται σε
Ίδρυση Εργαστηρίου Ζαχαροπλαστικής, επί της οδού
Αρτέμιδος 98, του Δ.Δ. Καλαμάτας του Δήμου Καλαμά−
τας του Νομού Μεσσηνίας.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
οριστικοποιείται στο ποσό των εκατόν ογδόντα εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομή−
ντα τεσσάρων λεπτών (189.581,74 €).
Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίζεται στο ποσό
των εβδομήντα πέντε χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα
δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (75.832,70 €) η οποία
αποτελείται εξ’ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί
ποσοστό 40,00% του συνολικού ύψους της πραγματο−
ποιηθείσας επένδυσης ποσού εκατόν ογδόντα εννέα
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδο−
μήντα τεσσάρων των (189.581,74 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των
εκατόν δεκατριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα
ευρώ και τεσσάρων λεπτώv (113.749,04 €) που αποτελεί
ποσοστό 60 % του συνολικού ύψους της παραγωγικής
επένδυσης ποσού εκατόν ογδόντα εννέα χιλιάδων πε−
ντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων
λεεπτών (189.581,74 €).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 09.09.2010.
Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν−
δυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Με την επένδυση δημιουργήθηκαν δύο (2) νέες θέσεις
εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.).
Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του
συνόλου της επιχορήγησης, ποσού εκατόν δεκατριών
χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τεσσά−
ρων λεπτών (113.749,04 €) προς την ατομική επιχείρηση
του ΘΑΡΟΥΝΙΑΤΗ ΑΝΤΩΝΗ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής η
24.11.2010.
Η περίληψη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 38525/7096/Π08/5/00408/Ε/Ν.3299/
2004/25.11.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 11 περ. γ του
Ν.3299/2004), εγκρίθηκε το αίτημα της για υπαγωγή της
επιχείρησης ΜΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ στις διατάξεις
του Ν.3299/2004 επένδυσης που αναφέρεται σε Επέ−
κταση — Εκσυγχρονισμό Μονάδας Αρτοποιΐας — Ζαχα−
ροπλαστικής (ΚΑ. ΣΤΑΚΟΑ 158.1, 158.5, 155.2), στην εκτός
σχεδίου και εντός ζώνης θέση «ΚΑΡΥΑ» του Δ.Δ. Γαρ−
γαλιάνων του Δήμου Γαργαλιάνων στο Νομό Μεσσηνί−
ας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου οκτακοσί−
ων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.895.000,00 €), με
επιχορήγηση ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα
έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.136.200,00 €), το οποίο
αναλύεται ως εξής:
Ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα δύο
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (1.132.200,00 €) για την αρχική
επένδυση ύφους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδό−
ντα επτά χιλιάδων (1.887.000,00 €) ήτοι ποσοστό 60%
και ποσό ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €)

για τις δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων, ύψους
οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), ήτοι ποσοστό 50%.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρακο−
σίων εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα
ευρώ (473.750,00 €) ,δηλαδή ποσοστό 25,00% επί του
συνολικού κόστους της επένδυσης ποσού ενός εκα−
τομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(1.895.000,00 €).
Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεί−
ου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του
επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει στο ποσό των διακοσί−
ων ογδόντα πέντε χιλιάδων πενήντα ευρώ (285.050,00€),
ήτοι ποσοστό 15,042% επί του συνολικού ύψους της
επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενε−
νήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.895.000,00 €).
Νέες θέσεις εργασίας: 3 θέσεις απασχόλησης (2
Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης
«ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/
2004.
Με την υπ’ αριθμ.38644/7152/Π08/5/00545/Ε/Ν.3299/
2004/25−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 παρ 11 περ .γ του
Ν. 3299/2004), εγκρίθηκε το αίτημα της υπό σύσταση
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΙΧΑ Ο.Ε.», για υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν.3299/2004 επένδυσης που αναφέρε−
ται σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4*, με μετατρο−
πή παραδοσιακού κτιρίου και προσθήκη νέου κτιρίου
δυναμικότητας είκοσι (20) κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.1),
που βρίσκεται στο Χαρίσιον, του Δήμου Σπάρτης στο
Νομό Λακωνίας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρί−
ου διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (1.210.000,00 €), με
επιχορήγηση επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ
(725.000,00 €) το οποίο αναλύεται ως εξής:
Ποσό επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (720.000,00€)
για την αρχική επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου δι−
ακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.200.000,00 €) ήτοι ποσοστό
60% και ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για τις
δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) ήτοι ποσοστό 50%.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τριακοσί−
ων δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (302.500,00 €)
δηλαδή ποσοστό 25% επί του συνολικού παραγωγικού
κόστους της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου δι−
ακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (1.210.000,00€).
Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα
δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (182.500,00 €), ήτοι
ποσοστό 15,083 % επί του συνολικού ύψους της επένδυ−
σης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων δέκα χιλιάδων
ευρώ (1.210.000,00 €).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν 2 νέες θέσεις εργασίας (2 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24.11.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης (τεύχος Β΄) σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 παρ. 12 του Ν. 3299/2004.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(10)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΓΕΩΡ−
ΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 38570/7110/Π08/5/00490/Ε/Ν.3299/
2004/25.11.2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 11 περ. γ του
Ν.3299/2004), εγκρίθηκε το αίτημα της ΝΙΚΗΤΕΑΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για υπαγωγή της επιχείρησης στις
διατάξεις του Ν.3299/2004 επένδυσης που αναφέρεται
σε Εκσυγχρονισμό Μονάδας Παραγωγής Άρτου και Λοι−
πών Αρτοσκευασμάτων, Ειδών Ζαχαροπλαστικής κλπ.
με αλλαγή θέση αυτής (Κ.Λ. ΣΤΑΚΟΔ 158.1, 158.2), στην
εκτός οικισμού θέση «ΠΑΕΣΣΛ» του Δ.Δ. Αφισσού του
Δήμου Σπάρτης στο Νομό Λακωνίας, συνολικής δαπά−
νης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα πέντε χιλι−
άδων ευρώ (1.745.000,00€), με επιχορήγηση ποσού ενός
εκατομμυρίου σαράντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(1.046.200,00 €),το οποίο αναλύεται ως εξής:
Ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου σαράντα δύο χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (1.042.200,00 €) για την αρχική επένδυση
ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα επτά
χιλιάδων (1.737.000,00€) ήτοι ποσοστό 60% και ποσό
ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για τις
δαπάνες μελετών & αμοιβές συμβούλων, ύψους οκτώ
χιλιάδων ευρώ (8.000,00 €), ήτοι ποσοστό 50%.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων
ενενήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ( 698.800,00€)
,δηλαδή ποσοστό 40,046% επί του συνολικού κόστους
της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων
σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.745.000,00 €).
Νέες θέσεις εργασίας: 3 θέσεις μόνιμης απασχόλησης
(3 Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(11)
Υπαγωγή επένδυσης της πιχείρησης «Ν. ΙΜΙΡΖΙΑΔΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 38584/7122/Π08/5/00507/Ε/Ν.3299/
2004/25−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με
τις διατάξεις του αρ. 7 παρ. 11 περ .γ του Ν.3299/2004),
εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «Ν. ΙΜΙΡΖΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/2004 επένδυ−
σης που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 3*,
δυναμικότητας είκοσι μιας (21) κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.1),
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που βρίσκεται στην θέση «ΣΤΑΦΙΔΟΒΡΥΣΗ», του Δήμου Κυ−
παρισσίας στο Νομό Μεσσηνίας, συνολικής δαπάνης ενός
εκατομμυρίου και πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.050.000,00 €),
με επιχορήγηση εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων ευρώ
(629.000,00 €) το οποίο αναλύεται ως εξής:
Ποσό εξακοσίων είκοσι τεσσάρων (624.000,00€) για
την αρχική επένδυση ύψους ενός εκατομμυρίου σαρά−
ντα χιλιάδων ευρώ (1.040.000,00€) ήτοι ποσοστό 60% &
ποσό πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) για τις δαπάνες
μελετών & αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα χιλιάδων
ευρώ (10.000,00 €) ήτοι ποσοστό 50%.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων
εξήντα δύο χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (262.500,00€)
δηλαδή ποσοστό 25% επί του συνολικού παραγωγικού
κόστους της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου και
πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.050.000,00€).
Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δα−
νείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της
επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πενήντα
οκτώ χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (158.500,00€), ήτοι
ποσοστό 15,095 % επί του συνολικού ύψους της επέν−
δυσης ποσού ενός εκατομμυρίου και πενήντα χιλιάδων
ευρώ (1.050.000,00€).
Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν 3 νέες θέσεις εργασίας (3 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24.11.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(12)
Τροποποίηση των αριθμ. 1314/Π14/4/00051 /Ε/Ν.3299/04/
14.12.2006 (ΦΕΚ 1940/τ.Β/29−12−2006) και αριθμ. 377/
Π14/4/00051/Ε/Ν.3299/04/19.7.2010 (ΦΕΚ 1276/τ.Β/
06−08−2010) αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Ν. Αιγαίου όπως ισχύουν, με τις οποίες
πραγματοποιήθηκε η ένταξη και η πιστοποίηση ολο−
κλήρωσης−έναρξης παραγωγικής λειτουργίας αντί−
στοιχα, επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του
ΣΠΑΝΤΙΔΕΑ ΗΛΙΑ στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως
ισχύει, λόγω αλλαγής του φορέα.
Με την αριθμ. 616/Π14/4/00051/Ε/Ν.3299/04/04−11−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαί−
ου εγκρίθηκε η τροποποίηση ως προς τον αρχικό φο−
ρέα, των αριθμ. 1314/Π14/4/00051/Ε/Ν.3299/04/14−12−2006
(ΦΕΚ 1940/τ.Β/29−12−2006) και αριθμ. 377/Π 14/4/00051/
Ε/Ν. 3299/04/19−07−2010 (ΦΕΚ 1276/τ.Β/06−08−2010) απο−
φάσεων του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαί−
ου όπως ισχύουν, με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η
ένταξη και η πιστοποίηση ολοκλήρωσης−έναρξης πα−
ραγωγικής λειτουργίας αντίστοιχα, επένδυσης της ατο−
μικής επιχείρησης του ΣΠΑΝΤΙΔΕΑ ΗΛΙΑ στις διατάξεις
του Ν. 3299/04 όπως ισχύει.
Νέος φορέας της επένδυσης ορίζεται η ατομική επι−
χείρηση του ΤΣΙΜΠΙΛΗ ΣΠΑΝΤΙΔΕΑ ΗΛΙΑ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ
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Στην αριθμ. οικ. 62417/11877/02−08−2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1245/Β΄/06−08−2010, σχετι−
κά με την μετάταξη υπαλλήλου από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκησης Εύβοιας στο Δήμο Ιστιαίας − Αιδηψού
Νομού Ευβοίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση,
στην σελίδα 16948, διορθώνεται το εσφαλμένο «Μετα−
τάσσουμε την Στέλλα Τσιτούρα του Αναστασίου, μόνιμη
υπάλληλο, Κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού
Λογιστικού με Βαθμό Α΄» στο ορθό «Μετατάσσουμε την
Στέλλα Τσιτούρα του Αναστασίου, μόνιμη υπάλληλο,
Κατηγορίας Δ.Ε. του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού Λογιστικού
με Βαθμό Β΄».
(Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Στην αριθμ. οικ. 62366/11860/02−08−2010 απόφαση της
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1245/Β΄/06−08−2010, σχετικά
με την μετάταξη υπαλλήλου από τη Νομαρχιακή Αυτο−
διοίκησης Εύβοιας στο Δήμο Ιστιαίας − Αιδηψού Νομού
Ευβοίας σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, στην σε−
λίδα 16949, διορθώνεται το εσφαλμένο «Μετατάσσουμε
τον Νικόλαο Καπολό του Ιωάννη» στο ορθό «Μετατάσ−
σουμε τον Νικόλαο Καπόλο του Ιωάννη».
(Από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
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