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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 2/74207/0023/Α (1)
Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών υπο−

χρεώσεων της από 25−7−2008 Δανειστικής Σύμβασης 
(ΦΕΚ180Α/1−9−2008) αρχικού ποσού €42 εκατ. που αφο−
ρά χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για πλη−
ρωμή δικαιούμενων ποσών σε παραγωγούς βάμβακος 
και καπνού, περιόδου 2007. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3889/2010 «Χρηματοδό−

τηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρω−
ση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182 Α/2010)».



29082 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν.1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α/1995) και του άρθρου 64 
του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/2010)

5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου 
(ΦΕΚ 286Β/1997)».

6. Την από 25.7.2008 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δη−
μοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 
180Α/2008) αρχικού ποσού €42 εκατ. που αφορά χρηματο−
δότηση του Ελληνικού Δημοσίου για πληρωμή δικαιούμενων 
ποσών σε παραγωγούς βάμβακος και καπνού, περιόδου 
2007.

7. Την από 30.4.2009 Πρόσθετη Πράξη, της από 25.7.2008 
Σύμβασης, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγρο−
τικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 77Α/2009).

8. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

9. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» 
(ΦΕΚ 2408Β/2009), αποφασίζουμε:

1. Αναλαμβάνονται και εντάσσονται στο Δημόσιο Χρέ−
ος της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 31 Αυγούστου 2010, οι 
ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς 
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ που αφορούν τη 
χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι 
σαράντα δύο εκατομμυρίων ευρώ (€42.000.000s). νια πλη−
ρωμή δικαιούμενων ποσών σε παραγωγούς βάμβακος και 
καπνού, περιόδου 2007, βάσει της από 25.7.2008 Σύμβασης 
(ΦΕΚ 180Α/2008) και της από 30.4.2009 Πρόσθετης Πράξης 
(ΦΕΚ 77Α/2009).

2. Η ημερομηνία λήξης τους είναι η 27 Ιουλίου 2010.
3. Το ανεξόφλητο ύψος τους, πλην των επιβαρύνσεων 

από τόκους, στις 31 Αυγούστου 2010 ανήρχετο στο ποσό 
των ευρώ τριάντα δύο εκατομμυρίων, οκτακοσίων τριάντα 
πέντε χιλιάδων, εκατόν ενενήντα οκτώ και ενενήντα λεπτών 
(€32.835.198,90).

4. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις επιβαρύνονται με τόκους που 
υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το διατρα−
πεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη τοκοφόρο περίοδο 
(6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευρωζώνης, στις 
11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την 
έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου, πλέον περιθωρίου 
0,13% για το πρώτο έτος και πλέον περιθωρίου 0,50% για 
το δεύτερο έτος και μέχρι τη λήξη τους (27.7.2010).

5. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημε−
ρών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών (Act/360) και 
καταβάλλονται δεδουλευμένοι κατά τη λήξη τους.

6. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυπηρέ−
τηση των υποχρεώσεων αυτών από την 31−8−2010 αναλαμ−
βάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους (Δ23) 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που περι−
γράφονται στην από 25.7.2008 Σύμβαση (ΦΕΚ 180Α/2008) 
και την από 30.4.2009 Πρόσθετη Πράξη (ΦΕΚ 77Α/2009) 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές 
πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

F
   Aριθμ. 2/74213/0023/Α (2)
Απόφαση ανάληψης από το Υπουργείο Οικονομικών υπο−

χρεώσεων της από 7−8−2009 Δανειστικής Σύμβασης 
(ΦΕΚ 209Α/2009) αρχικού ποσού €5 εκατ. που αφορά 
χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου για πληρωμή 
προκαταβολών στους δικαιούχους απόσταξης κρίσης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 3889/2010 «Χρημα−

τοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, 
Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182 
Α/2010)».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 178Α/17.12.1990).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α/8.2.1994).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) και του άρθρου 
64 του παραπάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με το άρθρο 38 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141Α/17.8.2010)

5. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λ.π. των δανείων του δημοσίου 
(ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».

6. Την από 7.8.2009 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δη−
μοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος ΑΕ (ΦΕΚ 
209Α/2009) αρχικού ποσού €5 εκατ. που αφορά χρηματοδό−
τηση του Ελληνικού Δημοσίου για πληρωμή προκαταβολών 
στους δικαιούχους απόσταξης κρίσης.

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομι−
κών» (ΦΕΚ 213Α/2009).

8. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη» 
(ΦΕΚ 2408Β/2009), αποφασίζουμε:

1. Αναλαμβάνονται και εντάσσονται στο Δημόσιο Χρέ−
ος της Κεντρικής Κυβέρνησης, από 31 Αυγούστου 2010, οι 
ανεξόφλητες υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου προς 
την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ που αφορούν τη 
χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι 
πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), για πληρωμή προ−
καταβολών στους δικαιούχους απόσταξης κρίσης, βάσει 
της από 7.8.2009 Σύμβασης (ΦΕΚ 209Α/2009).

2. Η χρηματοδότηση έχει αρχική διάρκεια έξι μηνών, με 
έναρξη την 7.8.2009, ημερομηνία υπογραφής της σύμβα−
σης.

3. Το ανεξόφλητο ύψος των υποχρεώσεων, πλην των επι−
βαρύνσεων από τόκους, στις 31 Αυγούστου 2010 ανήρχετο 
στο ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000).
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4. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις επιβαρύνονται με τόκους που 
υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το διατρα−
πεζικό επιτόκιο του Ευρώ για 6−μηνη τοκοφόρο περίοδο 
(6−month Euribor), στη χρηματαγορά της Ευρωζώνης, στις 
11.00 π.μ. ώρα Βρυξελλών, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την 
έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου, πλέον περιθωρίου 
0,60% και μέχρι τη λήξη τους.

5. Οι τόκοι υπολογίζονται με βάση τον πραγματικό αριθμό 
ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών 
(Act/360) και καταβάλλονται δεδουλευμένοι κατά τη λήξη 
τους.

6. Η παρακολούθηση, ο προϋπολογισμός και η εξυπηρέ−
τηση των υποχρεώσεων αυτών από την 31−8−2010 αναλαμ−
βάνονται από την 23η Διεύθυνση Δημοσίου Χρέους (Δ23) 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι που περι−
γράφονται στην από 7.8.2009 Σύμβαση (ΦΕΚ 209Α/2009) 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τρά−
πεζας της Ελλάδος.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 
οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από τις σχετικές 
πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 

  F
 Αριθμ. 54242/ΕΥΘΥ 2404 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.03.2010 από−

φασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας με τίτλο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγ−
χου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου Ευ−
ρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (ΦΕΚ 415/Β/12.04.2010)

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 

Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007) και ιδίως το άρθρο 
29 αυτού.

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου 
της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως 
εκάστοτε ισχύει.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με 
την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 
Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευ−
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει−
ακής Ανάπτυξης, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1085/2006 του Συμβουλίου της 17ης 
Ιουλίου 2006 για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής 
βοήθειας (ΜΠΒ), όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 718/2007 της Επιτροπής της 12ης 
Ιουνίου 2007 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 
1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού 
προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), όπως εκάστοτε ισχύει.

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2006 για 
τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 951/2007 της Επιτροπής, της 
9ης Αυγούστου 2007, για τον καθορισμό των διατάξεων 
εφαρμογής των Προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργα−
σίας που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Kανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1638/2006, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων 
σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας 
και εταιρικής σχέσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/
Α/27.11.95) και ειδικότερα το άρθρο 104 αυτού.

10. Το Ν.Δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων» (ΦΕΚ 90/Α/5.4.1974) όπως ισχύει σήμερα, καθώς 
και τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός Λειτουργίας 
των ΔΟΥ» (ΦΕΚ 6/Α/5.1.1989).

11. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

12. Το Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).

13. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α΄/7.10.2009) «Ανασύσταση 
του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας –
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γε−
νικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής 
Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

14. Το Π.Δ. 187/2009 περί διορισμού Υπουργών και Υφυ−
πουργών (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009).

15. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

16. Το Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/06.05.2010) «Ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 
189/2009)

17. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 157/Α/07.09.2010)

18. Την υπ’ αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13.10.2010 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανάθεσης αρμοδι−
οτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010)

19. Την υπ’ αριθμ. 7725/28.3.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισί−
ου Αναφοράς και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής.

20. Την με αριθ. πρωτ. 14023/ΕΥΘΥ 521/ 31.03.2010 ΥΑ 
«Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργα−
σία» (ΦΕΚ 415/Β/12.04.2010)

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη, αποφασίζουμε:

την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521/31.03.2010 
ΥΑ ως ακολούθως:
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Άρθρο Μόνο

Στο άρθρο 12 με τίτλο «Ορισμός Εξακριβωτών», προστί−
θεται η ακόλουθη παράγραφος:

«14. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης εξουσιοδοτούνται τα φυσικά πρόσωπα που 
ασκούν καθήκοντα εξακριβωτή για την υπογραφή των προ−
βλεπόμενων πράξεων για την εφαρμογή του πρωτοβάθ−
μιου συστήματος ελέγχου δαπανών των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνερ−
γασία.»

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ΄αριθμ. 14023/
ΕΥΘΥ 521/31.03.2010 απόφαση μας.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2010 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(4)

    Τροποποίηση της αριθμ. 27830/ΔΒΕ2672/15/12/2008(ΦΕΚ 
2612/Β23/12/2008 Απόφασης υπαγωγής όπως ισχύει του 
επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης «ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑ−
ΚΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε.» με έδρα τα Κάτω Συχαινά Πατρών στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), άρθρο 
3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi.

    Με την 13480/ΔΒΕ 1889/30/11/2010 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & 
Ναυτιλίας, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής 27830/
ΔΒΕ2672/15/12/2008 (ΦΕΚ2612/Β23/12/2008) όπως ισχύει με 
την οποία η εταιρεία ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε υπήχθη 
στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/04), άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χι, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΧΑΪΚΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑ Α.Β.Ε.Ε

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παραγωγή και χονδρικό εμπό−
ριο και κυβόλιθων πλακών

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΧΗΡΑ ΚΟΥΤΑΛΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 4.576.748,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 60%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2.746.048,80

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 27/7/2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ

F

    (5)   
 Ανάκληση απόφασης υπαγωγής της επένδυσης της επιχεί−

ρησης «Μ. ΤΣΙΤΕΡΟΣ ΑΒΕΕ» πρώην PHOTO PROCESSING 
ΕΠΕ που έχει υπαχθεί στην ενίσχυση της επιχορήγησης 
του Ν.2601/98, άρθρο 3, παρ. 1, περιπτ. Α΄, υποπερ. xixi), 
που αναφέρεται στη κατηγορία «Περιβάλλον» 

 Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12692/ΔΒΕ1783/11−11−2010 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−

τας και Ναυτιλίας, που αφορά στην επένδυση της επιχείρη−
σης «Μ. ΤΣΙΤΕΡΟΣ ΑΒΕΕ» πρώην PHOTO PROCESSING ΕΠΕ, 
η οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 2601/98 (άρθρο 
3, παρ. 1, περιπτ. Α΄, υποπερ. xix), που αναφέρεται στη κα−
τηγορία «Περιβάλλον»), αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ πρωτ. 14350ΔΒΕ130/
Ν. 2601/98/31−07−2003 Απόφασης Υπαγωγής της επένδυ−
σης της εταιρείας «Μ.ΤΣΙΤΕΡΟΣ ΑΒΕΕ» πρώην PHOTO 
PROCESSING ΕΠΕ διότι η εταιρία δε λειτουργούσε παρα−
γωγικά ως όφειλε μέχρι την παρέλευση πενταετίας από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης, στις 20−6−2007, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2601/98.

2. Την επιστροφή της καταβληθείσας επιχορήγησης 
ύψους 405.711,25 Ευρώ, εντόκως από την ημερομηνία κα−
ταβολής της στην επιχείρηση (ήτοι Α΄ δόση τελικό ποσό 
236.176,50 ευρώ και β΄ δόση τελικό ποσό 167.911,60 ευρώ, 
μετά την κράτηση 4%ο με βάση το άρθρο 8 παρ. 22 του 
Ν. 2601/98), σύμφωνα με τη διαδικασία περί εισπράξεως 
δημοσίων εσόδων

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ 
F

(6)   
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 10930/ΔΒΕ1187/15/11/06 (ΦΕΚ 

1751/Β/30/11/2006) Ν. 3299/04 απόφασης υπαγωγής όπως 
ισχύει του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρησης Ν. 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ με έδρα την Αθήνα του Νο−
μού Αττικής του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), άρ−
θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi. 

 Με την 13471/ΔΒΕ 1881/Ν.3299/30/11/2010 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
& Ναυτιλίας, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής10930/
ΔΒΕ1187/15/11/06(ΦΕΚ 1751/Β/30/11/2006) Ν. 3299/04 όπως 
ισχύει με την οποία η εταιρεία Ν. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ 
ΕΠΕ υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/
Α/04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση 
xi, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ν. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΡΑ−
ΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΝΕΟ ΜΟΝΟΜΑΤΙ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 4.992.211,92 €

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 1.996.884,77

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 6/7/2010
Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ
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   (7)
 Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του κόστους πολυετούς 

επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας «ISOMAT Α.Ε.» 
που έχει υπαχθεί με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 19329/ΔΒΕ4925/
Ν.3299/04/5/09/2005 (ΦΕΚ186/ΤΑΠΣ/28/09/2005) απόφα−
ση, όπως ισχύει, στις διατάξεις Ν. 3299/04 (άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), όπως 
ισχύει.

    Με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 13472/ΔΒΕ1882/Ν.3299/04/30−11−
2010 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επέν−
δυση της επιχείρησης « ISOMAT Α.Ε.» σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του Ν.3299/04.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 4.917.432,69 Ευρώ (τέσσαρα 
εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια 
τριάντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
1.966.973,08 Ευρώ (ένα εκατομμύριο εννιακόσιες εξήντα έξη 
χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και οκτώ λεπτά 
που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 1.475.229,81 
Ευρώ (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδομήντα πέντε χιλι−
άδες διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδόντα ένα λεπτά), 
που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 1.475.229,81 Ευρώ (ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εβδο−
μήντα πέντε χιλιάδες διακόσια είκοσι εννέα ευρώ και ογδό−
ντα ένα λεπτά) που αποτελεί ποσοστό 30% της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
17/02/2009.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 870.979,08 Ευρώ, 
(οκτακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσιες εβδομήντα 
εννέα ευρώ και οκτώ λεπτά).

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης δημιουργήθηκαν 61,42 
νέες μόνιμες θέσεις εργασίας έναντι των 5 προβλεπομένων 
θέσεων εργασίας της απόφασης υπαγωγής.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 6−07−2010
Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

 Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ

F

   (8)
 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 24237/ΔΒΕ5004/Ν.3299/04/ 24−

10−2005 (ΦΕΚ 204/ΤΑΠΣ/9/11/2005) Απόφασης υπαγωγής 
όπως ισχύει του επιχειρηματικού σχεδίου της επιχείρη−
σης ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε με έδρα την οδό Νιόβης στον 
Δήμο Φιλοθέης του Νομού Αττικής στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), άρθρο 3, παράγρα−
φος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi. 

 Με την 13475/ΔΒΕ 1885/Ν. 3299/04/30−11−2010 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας & Ναυτιλίας, τροποποιείται η απόφαση υπαγωγής 
24237/ΔΒΕ 5004/Ν. 3299/04/24−10−2005 (ΦΕΚ 204/ΤΑΠΣ/9−
11−2005) όπως ισχύει, με την οποία η εταιρεία ROLCO ΒΙ−

ΑΝΙΛ Α.Ε υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 
261/Α/23−12−2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, 
υποπερίπτωση xi, ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Παραγωγή απορρυπαντικών 
και σαπουνιών

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ Αγίας Άννας 111, Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 6.970.599,64

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 35%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 2.439.709,87

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 6/7/2010
Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερ δα 

της Κυβερνήσεως.

  Με Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ

Ö

   (9)
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ACT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙ−

ΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε με δ.τ. ACT A.E. με έδρα 
την Λ. Ηρακλείου 367 Τ.Κ. 141 22 − Νέο Ηράκλειο ΑΘΗΝΑ, 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α/23−12−2004), 
άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε. 

 Με την 13481/ΔΒΕ 1890/30/11/2010 απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 
261/Α/04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερί−
πτωση xi, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ACT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε με δ.τ. ACT 
A.E.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1, άρθρο 3, παρ. 1, περιπτ. ε, υπο−
περ. xi

ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΟΔΟΣ ΒΡΕΤΤΟΥ − ΘΕΣΗ ΠΡΩΗΝ 
«ΛΑΘΕΑ − ΑΓΡΙΛΕΖΑ» ΥΠ΄ ΑΡΙΘ−
ΜΟΝ 2505 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ ΤΕΤΡΑ−
ΓΩΝΟ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1.786.396,86 ευρώ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 40%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 714.558,74 ευρώ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2 ΕΜΕ

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 27/7/2010
 Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.

  Με Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ
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   (10)
 Ολοκλήρωση και οριστικοποίηση του κόστους πο−

λυετούς επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας 
«Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί με την υπ’ 
αριθμ. Πρωτ. 15155/ΔΒΕ 1797/ 17.07.2006 απόφαση, όπως 
ισχύει, στις διατάξεις Ν. 3299/04 (άρθρο 3, παράγραφος 
1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi), όπως ισχύει.

    Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13479ΔΒΕ1888/Ν.3299/04/30−11−
2010 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκε η επέν−
δυση της επιχείρησης «Α.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 3299/04.

• Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιήθηκε στο ποσό των 10.186.199,52 Ευρώ (δέκα 
εκατομμύρια εκατόν ογδόντα έξη χιλιάδες εκατόν ενενήντα 
εννέα ευρώ και πενήντα δύο λεπτά).

• Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
4.074.479,81 Ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα τέσσε−
ρις χιλιάδες τετρακόσια εβδομήντα εννέα ευρώ και ογδό−
ντα ένα λεπτά) που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 2.546.549,88 
Ευρώ (δύο εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξη χιλιάδες 
πεντακόσια σαράντα εννέα ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά), 
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της 
επένδυσης που πραγματοποιήθηκε.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 3.565.169,83 Ευρώ (τρία εκατομμύρια πεντακόσιες εξή−
ντα πέντε χιλιάδες εκατόν εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα 
τρία λεπτά), που αποτελεί ποσοστό 35% της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
26/3/2010.

• Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 2.035.521,87 Ευρώ, (δύο 
εκατομμύρια τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά).

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης δημιουργήθηκαν 51,47 
νέες μόνιμες θέσεις εργασίας έναντι των 10 προβλεπομέ−
νων θέσεων εργασίας της απόφασης υπαγωγής.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 27/7/2010
 Η περίληψη αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με Εντολή Αναπληρωτή Υπουργού 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Α.Β. ΡΑΜΜΟΣ
F

    Αριθμ. 5214.13/06/10 (11)
Συγκρότηση Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου νομικών προ−

σώπων αρμοδιότητας Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέ−
σεων Νήσων και Αλιείας: Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής 
Εργασίας, Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ταμείων 
Πρόνοιας Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικών Ταμείων Πόρ−
το Ράφτη, Ωρωπού και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 
Λαυρίου, Ραφήνας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, 
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του άρθρου Πέμπτου (Μεταβατικές διατάξεις) παρ. 4 

του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄) «Σύστημα επιλογής προϊστα−
μένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά 
κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊστα−
μένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις» (Α΄51), όπως συμπλη−

ρώθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 284 του Ν. 3852/2010 « 
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87). 

β) των άρθρων 159 − 162 του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26), όπως αντι−
καταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010 
«Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με 
αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού 
Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 51), για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις 
ως άνω διατάξεις. 

γ) Της παρ. Β4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 (Α΄ 81).
δ) Της παρ. 3 του άρθρου εικοστού πρώτου και της παρ. 

4 του άρθρου εικοστού πέμπτου του Ν. 2932/2001 «Ελεύ−
θερη παροχή Υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές –
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολι−
τικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εται−
ρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145).

ε) Του π.δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, Καθορισμός των αρμοδι−
οτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων» (Α΄ 170).

στ) Του π.δ. 99/2010 «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουρ−
γού Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας» (Α΄ 172). 

ζ) Του π.δ. 74/1987 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυ−
τικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.)» (Α΄ 44).

η) Των ν.δ. 3736/1957 «Περί Ταμείου Προνοίας Αξιωματικών 
Εμπορικού Ναυτικού» και 3737/1957 «Περί Ταμείου Προνοίας 
Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού» (Α΄168). 

θ) Του άρθρου μόνου του Β.Δ. 43/1941 «Περί της λιμενικής 
φορολογίας Ωρωπού» (Α΄ 97).

ι) Της αριθ. 70055/2703/09−4−1982 απόφασης «Έγκριση 
Κανονισμού για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου 
Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιώς» (Β΄205).

ια) Του άρθρου 43 του Ν.Δ. 4544/1966 «Περί διατάξεων 
αφορωσών το εργατοτεχνικόν προσωπικόν του Ο.ΛΠ. και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 185).

2. Την αριθμ. 5214.13/05/2007/21−6−2007 απόφαση σύστα−
σης – συγκρότησης Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΝΠΔΔ 
αρμοδιότητας ΥΕΝ (Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, 
Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ταμείων Προνοίας Εμπο−
ρικού Ναυτικού, Λιμενικών Ταμείων Πόρτο Ράφτη – Ωρωπού 
και των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. Ελευσίνας, Λαυρίου και 
Ραφήνας)» (Β΄ 1134/06−6−2007).

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 1436/21−12−2007 (τ.ΑΕ.ΕΠΕ), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού γιατί, βάσει της πργ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 
(Α΄40) τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε 
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και 
δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση 
στα μέλη τους, αποφασίζουμε:

1. Τη συγκρότηση πενταμελούς Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου αρμοδίου για όλο το προσωπικό των νομικών 
προσώπων: Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας, Ναυτι−
κού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Ταμείων Προνοίας Εμπορικού 
Ναυτικού, Λιμενικών Ταμείων Πόρτο Ράφτη, Ωρωπού και των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. Λαυρίου, Ραφήνας, αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
με έδρα το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ), 
ως ακολούθως: 
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α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους, με βαθμό Α΄, από αυ−
τούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Κοινού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου. Ένα τουλάχιστον εκ των τριών τακτικών 
μελών θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον 
υπάρχει και έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων, με 
βαθμό Α΄, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη του υφι−
στάμενου Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το χρονικό 
διάστημα από 01−01−2009 έως 31−12−2010. 

2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμβά−
νονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν τον 
περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου 
Διεύθυνσης των νομικών προσώπων που υπάγονται στο 
Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλ−
ληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης κα−
θηκόντων προϊσταμένου Τμήματος, με την προϋπόθεση να 
ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι προβλέπεται 
ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. Εάν δεν υπάρχουν 
ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι με τις προϋποθέσεις αυτές, 
ορίζονται υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νπδδ 
του νομού του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, οι οποίοι 
να τις πληρούν.

3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Κοινού Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού 
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Με την ίδια 
απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και αναπληρωτής Γραμ−
ματέα του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, υπάλληλοι 
με βαθμό τουλάχιστον Β΄, οι οποίοι υπηρετούν στην έδρα 
του.

4. Το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συστήνεται και 
συγκροτείται με την παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύν−
θεση, χωρίς αναπληρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προ−
ϊσταμένων Διευθύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωμα−
τική απόφαση και τα αναπληρωματικά μέλη. 

5. Εισηγητής στο Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου εκτός αν είναι μέλος του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δι−
οικητικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Τμήματος που 
χειρίζεται θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης για 
κάθε νομικό πρόσωπο ή ελλείψει αυτών ο αρχαιότερος 
υπάλληλος κάθε νομικού προσώπου, ο οποίος ορίζεται με 
απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. του νομικού προσώπου.

6. Η θητεία των μελών του παρόντος Κοινού Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου λήγει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 
4 του άρθρου πέμπτου του Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση 
του Σ.Ε.Π. και των Κοινών Υπηρεσιακών Συμβουλίων που 
προβλέπονται στα άρθρα 158 και 159 του Υ.Κ., όπως αντι−
καταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 3839/2010. 

7. Όταν το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα 
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί 
των δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων 
μετέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

8. Μετά τη δημοσίευση της παρούσης, παύει να ισχύει η 
ανάλογη απόφαση που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ Β΄ 1806/17−
11−2010)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 1 Δεκεμβρίου 2010 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

   (12)
  Ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης κόστους και έναρξης πα−

ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.».

     Με την απόφαση ΙΕ/16868/Π11/5/00010/Ε/Ν.3299/2004/
26−11−2010 του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονί−
ων Νησιών, ολοκληρώθηκε επένδυση της «ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΕΙΑΣ Ε.Π.Ε.» που αφορά στην ίδρυση νέας 
μονάδας παραγωγής, τυποποίησης και εμφιάλωσης ζύθου, 
με ονομαστική ετήσια δυναμικότητα 144.000 λίτρων ζύθου, 
στη θέση «Αρίλλα», στο Δ.Δ. Μαγουλάδων του Δήμου Εσπε−
ρίων στο Νομό Κερκύρας, Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 159.6, συνολικής 
δαπάνης τετρακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων 
σαράντα επτά ευρώ (436.947,00 €), σύμφωνα με τις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004.

2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των τετρακοσίων τριάντα έξι 
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά ευρώ (436.947,00 €).

3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εκατόν εξήντα ενός χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ 
(161.670,00 €) και αποτελεί ποσοστό 37,00% του ενισχυό−
μενου κόστους της επένδυσης.

4. Η ιδία συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ 
(275.277,006) και αποτελεί ποσοστό 63,00 % του συνολικού 
κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.

5. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 25−08−2009.

6. Ως ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης ορίζεται η 25−08−2009.

7. Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ποσού ογδόντα ενός χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα 
δύο ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτών (81.272,89 €).

8. Ομόφωνη Γνωμοδότηση της 20−09−2010 της 97ης Πε−
ριφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του άρ−
θρου 7 του Ν. 3299/2004.

9. Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΙΚΙΝΟΥ

F
(13)

    Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ομογενών Αλβανίας.

    Με την αριθμ. 1276/26−10−2010 Απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49/Α΄/24−
3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομο−
γενούς αλλοδαπού με τα στοιχεία:

(Όν.) ΘΕΟΦΑΝΗΣ, (Επ.) ΜΠΟΖΙΩΡΗΣ, (Όν.πατρ) ΚΟΛΙΑΣ, 
(Έτος γέν.) 1935  (Χώρα γέν.) ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση της 
Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 4122/26−10−2010 Απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49/
Α΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής με τα στοιχεία:

(Όν) ΕΛΕΝΗ, (Επ) ΔΑΛΙΑΝΗ, (Όν. πατρ) ΔΗΜΗΤΡΗΣ, (Έτος 
γέν.) 1947 

(Χώρα γέν). ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθα−
γένειας.
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Με την αριθμ. 2107/26−10−2010 Απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49/
Α΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της 
ομογενούς αλλοδαπής με τα στοιχεία:

(Όν.) ΧΡΥΣΑΝΘΗ, (Επ.) ΠΑΠΠΑ, (Όν. πατρ.) ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 
(Έτος γέν.) 1991, 

(Χώρα γέν.) ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθα−
γένειας.

Με την αριθμ. 2910/26−10−2010 Απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμφω−
να με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 49/
Α΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του 
ομογενούς αλλοδαπού με τα στοιχεία:

(Όν.) ΗΛΙΑΣ, (Επ.) ΠΑΠΠΑΣ, (Όν. πατρ.) ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (Έτος 
γέν.) 1985, 

(Χώρα γέν). ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθα−
γένειας.

Με την αριθμ. 2908/26−10−2010 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 
49/Α΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής με τα στοιχεία:

(Όν) ΑΡΕΤΗ, (Επ.) ΠΑΠΠΑ, (Όν. πατρ.)ΧΡΗΣΤΟΣ, (Ον.συζ.) 
ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (Έτος γέν.) 1963, (Χώρα γέν.) ΑΛΒΑΝΙΑ, για από−
κτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Με την αριθμ. 2909/26−10−2010 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 
49/Α΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
του ομογενούς αλλοδαπού με τα στοιχεία:

(Όν.) ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (Επ.) ΠΑΠΠΑΣ, (Όν. πατρ.) ΓΙΑΝΝΗΣ, (Έτος 
γέν.) 1956 

(Χώρα γέν). ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθα−
γένειας.

Με την αριθμ. 2907/26−10−2010 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 23 του Ν. 3838/10 (ΦΕΚ 
49/Α΄/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης 
της ομογενούς αλλοδαπής με τα στοιχεία:

(Όν.) ΓΑΡΟΥΦΩ, (Επ.) ΠΑΠΠΑ, (Όν. πατρ) ΣΤΑΥΡΟΣ, (Έτος 
γέν.) 1991,

(Χώρα γέν.) ΑΛΒΑΝΙΑ, για απόκτηση της Ελληνικής Ιθα−
γένειας.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
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