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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 18804/Β.2652 (1)
Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημ−

μύρες της 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2007 σε περιοχές 
του Ν. Ροδόπης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/97 «κατάρ−

γηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α).
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2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2362/95 «Περί 
Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α)

4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (Φ.Ε.Κ. 213/τ.Α).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 
221/τ.Α).

6. Την υπ’ αριθμ. οικ./10459/Α32/30−12−2008 ΚΥΑ του 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, και του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
με την οποία οριοθετούνται περιοχές του Ν. Ροδόπης 
που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 16ης και 17ης 
Νοεμβρίου 2007.

7. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έρ−
γων «Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

8. Τα με αριθ. πρωτ. Φ311.3/207/22−12−2009 και Φ311.3/1/
5−1−2010 έγγραφα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ρο−
δόπης − Έβρου.

9. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές του 
Νομού Ροδόπης και υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύ−
ρες της 16ης και 17ης Νοεμβρίου 2007, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των 

ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 16ης 
και 17ης Νοεμβρίου 2007 σε περιοχές του Ν. Ροδόπης, οι 
οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπ’ αριθμ. οικ./10459/
Α32/30−12−2008 ΚΥΑ του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και του 
Υφυπουργού Εσωτερικών, σε βιομηχανικές και βιοτεχνι−
κές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμε−
ταλλεύσεις, άλλες επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα φορείς.

Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζη−
μιών που αφορούν σε κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχα−
νολογικό εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα και 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
τα οποία κατεγράφησαν από την αρμόδια Επιτροπή ως 
ολοσχερώς κατεστραμμένα από τις πλημμύρες.

2. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική 
ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 30% του 
συνόλου της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από 
την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή εντοπισμού, κατα−
γραφής και αποτίμησης ζημιών από τις πλημμύρες, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2459/97.

3. Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας στην 

οποία εμφανίζεται το συνολικό ύψος των ζημιών, καθώς 
και βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή 
για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση.

4. Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 
από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας ή σε πε−
ρίπτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέ−
ρεια, με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες 
επιτροπές.

Άρθρο 2
Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−

ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 218.000 
ευρώ περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δη−
μοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Απριλίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
    Αριθμ. οίκ. 2/27921/0025 (2)

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Κ.Ε.Δ. Α.Ε.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2469/1997 «Πε−

ριορισμός και Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
Κρατικών Δαπανών» (Φ.Ε.Κ. 38/τ.Α/14.3.1997).

2) Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών...» (Φ.Ε.Κ. Α 213/7.10.2009).

3) Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Φ.Ε.Κ. Α 214/7.10.2009).

4) Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. Α 221/5.11.2009).

5) Την από 23.04.2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της Κ.Ε.Δ. Α.Ε.

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αύξηση του Μετοχι−
κού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ−
μία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου» (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.) κατά 
το ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα 
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και 
τριών λεπτών (2.774.592,03 €), το οποίο, κατ’ εφαρμογή 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2009, είχε 
εγγραφεί στη με αρ. ΣΤ4/Π/Φ.6/ΑΣ2031/3−2−2009 (ΣΑΕ 
094/5) εντολή κατανομής, για την εκτέλεση έργων του 
Υπουργείου Εξωτερικών.

Η ανωτέρω αύξηση θα γίνει με την έκδοση ονομα−
στικών μετοχών ίσης άξιας με το ποσό των δύο εκα−
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τομμυρίων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και τριών λεπτών 
(2.774.592,03 €), το οποίο αντιπροσωπεύει ισόποση επι−
χορήγηση που καταβλήθηκε από τον Γενικό Κρατικό 
Προϋπολογισμό (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) 
στην Κ.Ε.Δ. Α.Ε. κατά το έτος 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Απριλίου 2010 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(3)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ 
Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/47124/1958 /Π09/5/ 375/ Ε/ 256918/23−4−
10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ 
Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ΕΠΕ−
ΚΤΑΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ στη θέση ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΩΝ του 
δήμου ΩΛΕΝΙΑΣ του Ν. ΑΧΑΪΑΣ, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού 396.700,00 ευρώ και με επιχορήγηση 
συνολικού ύψους 218.185,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 55,00 
% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0,00 (Ε.Μ.Ε.).
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 30−3−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης των ΡΟΒΙΣΗ ΑΠΟ−
ΣΤΟΛΗ και ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (υπό σύσταση 
εταιρεία) στις διατάξεις του Ν. 3299/2004».

  Με την υπ’ αριθμ. 48470/2015/Π09/5/00352/Ε/Ν. 3299/ 
2004/27−4−10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδος εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης των ΡΟΒΙΣΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (υπό σύ−
σταση εταιρεία) για την ενίσχυση επένδυσής της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου και σι−
δηρών κατασκευών, επί της επαρχιακής οδού του δ.δ. 
Δοκιμίου (θέση Τσίτσα), στο Δήμο Αγρινίου του Νομού 
Αιτωλοακαρνανίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
ενός εκατομμυρίου εκατόν τριών χιλιάδων επτακοσίων 
εβδομήντα εννέα (1.103.779,00) ευρώ, με ποσοστό επιχο−
ρήγησης (46,000%), δηλαδή ποσό επιχορήγησης πεντα−
κοσίων επτά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ 
και τριάντα τεσσάρων λεπτών (507.738,34 €) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν (4) νέες θέσεις 
εργασίας (4 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 23/2/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

(5)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας ΕΥ−

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/ 48494/2018/Π09/5/ 360/ 250955/ Ε 27−
4−10 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυ−
τικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της υπό σύσταση εταιρείας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην Ίδρυση σύγχρονης θερμοκηπιακής 
μονάδας για την παραγωγή, συσκευασία και διάθεση 
νωπών μανιτεριών, στη θέση Ζησιμέικα του Δημοτικού 
Διαμερίσματος Φλόκα, του δήμου Ωλένιας του Ν. Αχα−
ΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 324.628,00 
ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους 162.314,00 
ευρώ δηλαδή ποσοστό 50,00 % της παραγωγικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 3,5 (Ε.Μ.Ε.).
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 17/3/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρεια
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

(6)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 

της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, 
οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/47961/1973/Π09/5/216/Ε/27−4−10 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, 
σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/3611/Π09/5/216/Ε/1−
7−09 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή, της ατομικής επιχείρησης της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ 
συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό συσκευασίας πατάτας, στη θέση 
Μποντέικα του δήμου Μόβρης του Ν. Αχαΐας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 163.269,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 73.471,05 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
163.269,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
89.797,95 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 163.269,00 ευρώ.
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− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 17−3−2010.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 30−3−2010 (πρακτικά 65ης Συνε−
δρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή 
του συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 89.797,95 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέα Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

(7)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», οριστικοποίηση 
του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/47993/1975/Π09/4/248/Ε/27/4/10 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/1099/Π09/4/248/Ε/13−3−07 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
της εταιρείας «ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΚΟΥΡΗ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρω−
μένης μορφής ξενοδοχειακής μονάδας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 2** 
δυναμικότητας 14 δωματίων − 26 κλινών, στο δ.δ. Ρίου 
(Ιωνίας 9 Ρίο) του δήμου Ρίου του Ν. Αχαΐας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 311.827,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 77.956,75 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
311.827,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
155.913,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 311.827,00 ευρώ.

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 77.956,75 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 311.827,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 15−3−2010.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 30−3−2010 (πρακτικά 65ης Συνε−
δρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 155.913,50 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέα Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

(8)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΚΟΥ − ΚΟΥΝΤΡΑ» οριστικοποίηση 
του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.

  Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/44489/1855/Π09/5/26/Ε/ 
19.4.2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004 της 
ατομικής επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΚΟΥ − ΚΟΥ−
ΝΤΡΑ», και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας 
ελαιοτριβείου, στον Δήμο Θέρμου του Ν. Αιτωλ/νίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 197.000,00 
ευρώ.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 196.613,71 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 106.171,40 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 54% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
196.613,71 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
90.442,31 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 46% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 196.613,71 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 23−12−2009.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 30−3−2010 (πρακτικά 65ης Συνε−
δρίασης)

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
συνόλου της επιχορήγησης ύψους 90.442,31 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέα Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(9)

    Ολοκλήρωση της επένδυσης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ−
ΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ με δ.τ. «Ο ΑΧΕ−
ΛΩΟΣ» οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πιστο−
ποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/35881/1511/Π09/4/182/Ε/26−3−2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και 
πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, του 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ με 
δ.τ. «Ο ΑΧΕΛΩΟΣ», που αναφέρεται στην Επέκταση και 
εκσυγχρονισμός μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας 
σπαραγγιών και άλλων λαχανικών στο Δ.Δ. Γουριάς 
Δήμου Οινιάδων, Δήμο Νεάπολης και Νεάπολη Ν. Αι−
τωλοακαρνανίας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 1.743.143,30 ευρώ.
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− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των € 522.942,99 που αποτελεί ποσοστό 30% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
1.743.143,30 ευρώ.

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο 
ποσό των 522.942,99 που αποτελεί ποσοστό 30% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού 
1.743.143,30 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
697.257,32 €, που αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού 
ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ποσού 
1.743.143,30 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 30/11/2009.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 25/2/2010 (πρακτικά 63ης Συνε−
δρίασης)

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 300.657,32 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(10)

    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΑΜΠΕΛΩ−
ΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ− ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε» οριστι−
κοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που 
προήλθε από την επένδυση αυτή.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/ 48009/1977 /Π09/4/161/Ε/ 27−4−2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, και 
πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, της 
εταιρείας «ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ− ΟΙΝΟΠΟΙ−
ΗΤΙΚΗ Α.Ε», που αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό με 
μετεγκατάσταση οινοποιητικής μονάδας» στην θέση 
Βασιλικού του Δήμου Φαρρών του Ν. Αχαΐας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 1.938.044,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 519.924,20 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 26,83% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
1.938.044,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
872.119,80 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 1.938.044,00 ευρώ.

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό 
των 546.000,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 28,17% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
1.938.044,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 18−9−2009.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 30−3−2010 (πρακτικά 65ης Συνε−
δρίασης)

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους 462.619,80 ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(11)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32735/3117/ΠΟ6/5/00258/Ε/28/04/2010/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της εταιρείας 
«ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση μονάδας αλουμι−
νοκατασκευών (κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου), 
στο Δ.Δ. Αχλάδι του Δήμου Νηλέως, του Νομού Εύβοιας, 
Περιοχή Κινήτρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συνο−
λικού κόστους 179.352,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 
42,00%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 75.327,84 €.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 59.186,16 €,
ήτοι ποσοστό 33% του ύψους της επένδυσης.

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθεί 
1 νέα θέση απασχόλησης. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(12)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ INTERSTATION ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32733/3115/ΠΟ6/5/00256/Ε/28−4−10/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της εταιρείας 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ INTERSTATION ΚΑΜΠΙΝΓΚ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής οργανω−
μένης τουριστικής κατασκήνωσης, στη θέση Άγιος Ιωάν−
νης, στο Δήμο Στυλίδος, του Νομού Φθιώτιδας, Περιοχή 
Κινήτρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συνολικού κό−
στους 237.693,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 47,00%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης 111.715,71 €. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(13)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΛΕ−
ΞΑΝΔΡΑ», στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32734/3116/ΠΟ6/5/00257/Ε/28−4−2010/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρει−
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ας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της εται−
ρείας «ΜΑΖΑΡΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό ποιμνιοστασίου στο Δ.Δ. Καστρίου, του 
Δήμου Μακρακώμης του Νομού Φθιώτιδας, Περιοχή Κι−
νήτρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συνολικού κόστους 
198.180,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 40,00%, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης 79.272,00 €. 

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθεί 
1 νέα θέση απασχόλησης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(14)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «HELLENIC QUALITY 
FOODS A.E.» με δ.τ. «HQF», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32739/3119/ΠΟ6/5/00260/Ε/28−4−2010/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρει−
ας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της εταιρείας 
«HELLENIC QUALITY FOODS A.E.» με δ.τ. «HQF», που 
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής 
κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών στη θέση Κακιά 
Λάσπη, του Δήμου Νέα Αρτάκης, του Νομού Εύβοιας, 
Περιοχή Κινήτρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συ−
νολικού κόστους επένδυσης χρηματοδοτικής μίσθω−
σης 1.602.035,00 €, με ποσοστό επιδότησης χρηματο−
δοτικής μίσθωσης 25,00%, δηλαδή ποσό επιδότησης 
400.508,75 €.

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
5 νέες θέσεις απασχόλησης. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(15)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΟΥ−
ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «HOTEL ΗΛΙΑ» 
στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32745/3120/ΠΟ6/5/00261/Ε/28/4/2010/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της εταιρείας 
«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΩΤΟΥ−ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΩΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«HOTEL ΗΛΙΑ.», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδο−
χειακής μονάδας κλασικού τύπου κατηγορίας 3 αστέ−
ρων (δυναμικότητας 20 δωματίων και 38 κλινών), στον 
οικισμό «Ήλια» του Δήμου Αιδηψού, του Νομού Εύβοιας 
Περιοχή Κινήτρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συνο−

λικού κόστους 1.183.541,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 
42,00%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 497.087,22 €. 

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 
390.568,53 €, ήτοι ποσοστό 33% του ύψους της επέν−
δυσης.

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
10 νέες θέσεις απασχόλησης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(16)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ALVIO ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ALVIO», στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32776/3125/ΠΟ6/5/00267/Ε/28−4−2010/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρει−
ας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της εται−
ρείας «ALVIO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» με 
δ.τ. «ALVIO», που αναφέρεται στην ίδρυση βιομηχανικής 
μονάδας κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου, στη θέση 
Λάκκα Παπά, του Δήμου Οινοφύτων, του Νομού Βοιω−
τίας, Περιοχή Κινήτρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, 
συνολικού κόστους 357.379,00 €, με ποσοστό επιχορήγη−
σης 45,00%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 160.820,55 €. 

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
6 νέες θέσεις απασχόλησης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
(17)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΠΟ−
ΣΤΟΛΟΣ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32778/3126/ΠΟ6/5/00268/Ε/28/4/2010/
Ν. 3299/04 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Στερεάς Ελλάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Νόμου αυτού επένδυσης της εταιρείας 
«ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ», που αναφέρεται στην ίδρυση 
νέας μονάδας κατασκευής κουφωμάτων αλουμινίου, στη 
θέση «Μπίκιζα ή Λάκα» του Δ.Δ. Σκουρτών του Δήμου 
Δερβενοχωρίων του Νομού Βοιωτίας, Περιοχή Κινή−
τρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συνολικού κόστους 
178.834,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 33%, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης 59.015,22 €.

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
2 νέες θέσεις απασχόλησης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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(18)
    Τροποποίηση της αριθμ. 62936/5581/ΠΟ6/5/00149/Ε/

N. 3299/04/16−7−2009 απόφασης υπαγωγής επένδυ−
σης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΟΠΑΛΛΑΣ & 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ELIMNION 
RESORT», στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 32785/3129/ΠΟ6/5/00149/Ε/28−4−2010/
Ν. 3299/04 απόφασή μας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την 
από 8/4/2010 ομόφωνη γνωμοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του Ν. 3299/04, εγκρίθηκε η τροποποίηση της 
αριθμ. 62936/5581/ΠΟ6/5/00149/Ε/ Ν. 3299/04/16−7−2009
απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Νόμου αυ−
τού επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΟ−
ΠΑΛΛΑΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«ELIMNION RESORT», που αναφέρεται στην ίδρυση ξε−
νοδοχειακής μονάδας κλασικού τύπου 3*−48 κλινών, στη 
θέση «Ρετσινόλακκος», του Οικισμού Χρονιάς, του Δ.Δ. 
Λίμνης στο Δήμο Ελυμνίων, του Νομού Εύβοιας, Περι−
οχή Κινήτρων Β΄ σύμφωνα με το Ν. 3299/04, συνολικού 
κόστους 1.639.376,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 50%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης 819.688,00 €.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 
327.875,20 €, ήτοι ποσοστό 20,00% του ύψους της επέν−
δυσης.

Από την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
10 νέες θέσεις απασχόλησης (10 ΕΜΕ).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 1500 (19)

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ροδίων.

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1188/81, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 1832/89 και την 
παρ. 8 του Ν. 2307/95.

2. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 
37Α/1987, 22/1990 και 50/2001.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11, 12 και 18 του 
Ν. 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 και τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2672/1998.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 3584/2007.
6. Το αριθ. 46/2009 Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ−

βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Δωδεκανήσου σχετικά με την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ροδίων.

7. Την αριθ. 588/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Ροδίων σχετικά με τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).

8. Το με αριθ. 2169/Β/2008 Φ.Ε.Κ. όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 1161/Β/2009 που αφορά τον υφιστά−
μενο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ροδίων.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 (Π.Δ. 63/2005 Φ.Ε.Κ. 
Α΄/198.)

10. Την αριθμ. 4699/Β/29−8−97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9−10−97) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα−
φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτε−
ρικής Υπηρεσίας του Δήμου Ροδίων (Φ.Ε.Κ. 2169/τ.Β/08 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο Φ.Ε.Κ. 1161/τ.Β/2009) 
αναφορικά με το μόνιμο − τεχνικό προσωπικό κατη−
γορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα 
στις σελίδες με αρ. 31177 και 31178 όπως διατυπώθηκε 
«Κλάδος Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 
έξι (6) θέσεις» να τροποποιηθεί ως εξής:

Δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Ανακαίνισης 
και Αποκατάστασης Κτιρίων με βαθμό Δ−Α

Τέσσερις (4) θέσεις κατηγορίας ΤΕ Ειδικότητας Συντη−
ρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με βαθμό Δ−Α

Για τον κλάδο κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Ανακαίνι−
σης και Αποκατάστασης Κτιρίων ως τίτλος σπουδών 
ορίζεται το ομώνυμο ή αντίστοιχο κ πτυχίο ΤΕΙ της 
ημεδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΠΣΕ (ΤΕΙ) 
ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ 
ή ΠΣΕ (ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος 
τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή 
αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή όπως κάθε 
φορά καθορίζεται και ισχύει από τις σχετικές διατάξεις 
του νόμου.

Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Ροδίων γιατί δεν συστήνονται 
στον Οργανισμό του επιπλέον θέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 23 Μαρτίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
F

    Αριθμ. 2005 (20)
Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

(Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Καρπάθου.

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1188/81, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 1832/89 και την 
παρ. 8 του Ν. 2307/95.

2. Τις διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 
37Α/1987, 22/1990 και 50/2001.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 9, 11, 12 και 18 του 
Ν. 2503/1997.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2647/1998 και τις 
διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 2672/1998.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν. 3584/2007.
6. Το αριθ. 01/2010 Πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ−

βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Δωδεκανήσου σχετικά με την 
τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) Δήμου Καρπάθου.

7. Την αριθ. 308/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Καρπάθου σχετικά με τροποποίηση του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.).
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8. Το με αριθ. 1414/Β/15−7−2009 Φ.Ε.Κ. που αφορά τον 
υφιστάμενο Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 (Π.Δ. 63/2005 Φ.Ε.Κ. 
Α΄/198.)

10. Την αριθμ. 4699/Β/29−8−97 (Φ.Ε.Κ. 891/τ.Β΄/9−10−97) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου «Περί μεταβίβασης δικαιώματος υπογρα−
φής στους Προϊστάμενους Δ/νσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Δ/νσης της Περιφέρειας στο Νομό Δωδ/σου», 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την Τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Φ.Ε.Κ. 1414/
15−7−2009 τ.B) του Δήμου Καρπάθου ως εξής:

1. Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, 
το κλάδο ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ΙΔΑΧ.

2. Στο Τμήμα Τεχνικών έργων και Πολεοδομικών Εφαρ−
μογών, το κλάδο ΠΕ11 Πληροφορικής.

Η παρούσα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Καρπάθου γιατί δεν συστήνονται 
στον Οργανισμό του επιπλέον θέσεις, ο αριθμός θέσεων 
παραμένει ο ίδιος δηλ. 125.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος, 23 Μαρτίου 2010

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Διευθύντρια 

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2010-05-21T09:16:32+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




