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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ.  11297 (1)
Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυ−

τοτελών Πόρων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
έτους 2010.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19 του ν. 3345/2005 

«Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και 
ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138 Α΄).

2. Τη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 3491/2006 
(ΦΕΚ 207 Α΄), με την οποία ενοποιήθηκαν σε ένα λογαρια−
σμό υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», οι τρεις σχετικοί λογαριασμοί 
που τηρούνταν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2768/ 
1999 (ΦΕΚ 273 Α΄).

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/ 
2010 (ΦΕΚ 128 Α΄).

5. Τις πιστώσεις που αρχικά ενεγράφησαν στον Κρα−
τικό Προϋπολογισμό έτους 2010 όπως αυτές τελικώς 
διαμορφώθηκαν και αποτυπώθηκαν στο σχέδιο του 
Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011, που ψηφίστηκε 
από την Εθνική Αντιπροσωπεία και αφορούν στα έσο−
δα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνολικού ύψους 
350.673.652 €, εκ των οποίων ποσό ύψους 241.493.652 € 
από ποσοστό 2% του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και 
ποσό ύψους 109.180.000 €, από ποσοστό 10% των τελών 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων.

6. Την 2/60680/0094/12−8−2009 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών, 
αναφορικά με την κατάρτιση και υποβολή του προϋ−
πολογισμού οικονομικού έτους 2010 των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων.

7. Το 109/8−2−2010 έγγραφο της Ένωσης Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, με το οποίο υποβλήθηκαν οι 
προβλεπόμενες από το ν.3345/2005 γνώμη και πρότασή 
της, περί κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για το έτος 2010.
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8. Την με Α.Π. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε διόρθω−
ση (ΦΕΚ 60 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου 
Ντόλιου».

9. Την με Α.Π. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομι−
κών Φιλίππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Α. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων έτους 
2010 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ε.Ν.Α.Ε, 
από το σχετικό λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που 
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφορά 
συνολικό ποσό 350.673.652 €. Από αυτό:

1) Ποσό 120.746.826 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% 
επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αφορά στην κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των Νομαρχι−
ακών Αυτοδιοικήσεων και της Ε.Ν.Α.Ε., ως εξής:

α) ποσό 116.673.835 € αφορά στην τακτική επιχορή−
γηση όλων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των 
Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της χώρας, με βάση τα 
παρακάτω κριτήρια:

• το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης

• το υπηρετούν προσωπικό σε αυτές καθώς και τις 
ανάγκες κάλυψης δαπανών στέγασης υπηρεσιών αρμο−
διότητάς τους

• την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
• τον ορεινό χαρακτήρα αυτών σε συνδυασμό με τις 

κλιματολογικές συνθήκες
• το νησιωτικό χαρακτήρα αυτών σε σχέση με τις λει−

τουργικές επιπτώσεις
• τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις 

εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους 
μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 
27 του ν. 2873/2000

β) ποσό 2.361.707 € αφορά στην τακτική επιχορήγηση 
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αθηνών − Πειραιώς, 
Ροδόπης − Έβρου και Δράμας − Καβάλας − Ξάνθης, ως 
ακολούθως:

− ποσό 1.177.039 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθη−
νών − Πειραιώς

− ποσό 584.690 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρο−
δόπης − Έβρου και

− ποσό 599.978 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δρά−
μας − Καβάλας − Ξάνθης και 

γ) ποσό 1.711.284 € αφορά στην τακτική επιχορήγηση 
της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

2) Ποσό 120.746.826 €. που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% 
επί του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, αφορά στην κάλυψη 
επενδυτικών δαπανών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της χώρας, συ−
μπεριλαμβανομένων και δαπανών για την κατασκευή, 
βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου τους, με 
βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

• το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο−
διοίκησης

• την πυκνότητα του πληθυσμού αυτών
• την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
• τον αριθμό των εγκατεστημένων σε αυτές οικισμών

• τις επενδυτικές ανάγκες των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους

• το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους
• τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών
• το ποσοστό ανεργίας σε κάθε νομό
• τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις 

εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους 
μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 
27 του ν. 2873/2000

• το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και
• τις κατά κεφαλήν ιδιωτικές αποταμιεύσεις.
3) Ποσό 109.180.000 €, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 

επί των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων, αφορά στην 
κάλυψη δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατά−
στασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοι−
κήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της χώρας, 
με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

• το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους
• τον αριθμό των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων ανά 100 

κατοίκους
• την επιβάρυνση του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους
• το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτο−

διοίκησης και
• τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών.
Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1−1−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F   
 Αριθμ. 11299 (2)
Κριτήρια και διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυ−

τοτελών Πόρων των Δήμων και Κοινοτήτων, έτους 
2010.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 

2Α΄), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 2880/2001 

(ΦΕΚ 9Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄), 

καθώς και του άρθρου 14 του ν. 3146/2003 (ΦΕΚ 125Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3194/ 

2003 (ΦΕΚ 267Α΄). 
5. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του 

ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130Α΄).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και του άρθρου 34 

ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3274/2004 (ΦΕΚ 195Α΄).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄).
9. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/ 

2010 (ΦΕΚ 128 Α΄).
10. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋ−

πολογισμό έτους 2010 που αφορούν σταέσοδα της παρ. 
3 του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 των ΟΤΑ πρώτου βαθ−
μού, όπως αυτές τελικώς διαμορφώθηκαν και αποτυ−
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πώθηκαν στο Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2011 που 
ψηφίστηκε από την Εθνική Αντιπροσωπεία, στο ύψος των 
2.012.190.760,17 €.

11. Την υπ’ αριθμ. 2/4431/25−1−2010 απόφαση του Υπουρ−
γείου Οικονομικών περί μείωσης των πιστώ σεων όλων 
των φορέων του Τακτικού Προϋπολογισμού κατά 10%. 

12. Την πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), σχετικά με τα κριτήρια 
και τη διαδικασία κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών 
Πόρων των Δήμων και των Κοινοτήτων για το έτος 2010, 
όπως αυτή διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 662/23−02−2010 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

13. Την υπ’ αριθμ. 383/18−01−2010 (ΦΕΚ 29 Β΄) και σε 
διόρθωση (ΦΕΚ 60 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου».

14. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 (ΦΕΚ 2408 Β΄) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη», αποφασίζουμε:

Α. Η κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των 
Δήμων και Κοινοτήτων έτους 2010, από το σχετικό λο−
γαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που τηρείται στο Τα−
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αφορά συνολικό ποσό 
2.012.190.760.17 €. Από αυτό:

1. Ποσό 1.951.001.580,11 €, αφορά στην τακτική επιχορή−
γηση όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της Χώρας, βάσει 
του πληθυσμού, του αριθμού των τοπικών διαμερισμάτων 
τους και κυρίως του ελάχιστου κόστους λειτουργίας αυ−
τών, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών ποσών που τους 
αποδόθηκαν κατά το έτος 2009.

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες 
των ΟΤΑ α΄ βαθμού προς κάλυψη λειτουργικών ανα−
γκών και κατά προτεραιότητα δαπανών μισθοδοσίας 
του προσωπικού που μεταφέρθηκε σε αυτούς, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 14 του ν. 
2880/2001 και του άρθρου 8 του ν. 3106/2003, καθώς 
επίσης και οι δαπάνες μισθοδοσίας των κατατασσό−
μενων, σε θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 
εργαζομένων Σχολικών Φυλάκων και εργαζομένων σε 
προγράμματα Βοήθεια στο Σπίτι / Κοινωνική Μέριμνα 
καθώς και εργαζομένων ΑμεΑ, βάσει των διατάξεων 
του π.δ. 164/2004 και των άρθρων 16 του ν. 3491/2006 
και 27 του ν. 3613/2007. 

2. Το υπόλοιπο ποσό από 61.189.180,06 €, αφορά στην 
κάλυψη δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και υποχρεώσεων που απορρέουν από την κείμενη νο−
μοθεσία, βάσει σχετικών αποφάσεων του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης.

Β. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1−1−2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Μαρτίου 2011 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    Αριθμ. 2/20598/0023Α (3)
Προαγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου στις 

08/03/2011.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 

θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16Α΄/8.2.1994).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/ 

1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, 
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημι−
ουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρα−
κολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή 
(άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43Α΄/22.3.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 
«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 178Α΄/17.12.1990).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 17 Α΄/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
9 του ν. 2579/98 (ΦΕΚ 31Α΄/17.2.98).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 
151/Α΄/1998) και τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2682/ 
99 (ΦΕΚ 16Α΄/1999).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄/27−11−1995), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 
141/Α΄/17−8−2010).

7. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύναψης, 
έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του δημο−
σίου (ΦΕΚ 286/Β΄/10.4.1997)».

8. Την αριθμ. 2/4627/0023/25.01.2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός όρων, τύπου και 
κειμένου των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, 
σταθερού επιτοκίου» (ΦΕΚ 370/5−4−2001).

9. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού 
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανι−
σμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 151Α΄/6.7.1998).

10. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (ΦΕΚ 213Α΄/7−10−2009)

11. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (ΦΕΚ 2408/Β΄/3−12−2009).

12. Την αρ. 2/4879/0023Α/25−01−2001 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση στις 30/01/2001 
ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτο−
κίου, δεκαετούς διάρκειας, λήξης 18/05/2011.

13. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ 112Α΄/2010).

14. Το αρ. πρωτ. 413/02−03−2011 έγγραφο του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. 
περί προαγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, απο−
φασίζουμε:

Την προαγορά εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου, 
με ημερομηνία διακανονισμού 08−03−2011 ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας έντε−
κα εκατομμυρίων ευρώ (€11.000.000,00), σύμφωνα με τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα:
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Για την επαναγορά των τίτλων αυτών το Ελληνικό Δη−
μόσιο θα καταβάλει στις 08−03−2011 στην EFG Eurobank 
Ergasias, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, το 
συνολικό ποσό των έντεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων 
εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (€ 11.471.824,66), ποσό το 
οποίο αντιστοιχεί σε € 10.997.800,00 για αξία διακανονι−
σμού, πλέον € 474.024,66 για δεδουλευμένους τόκους. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

    F 
(4)

 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 10452/ΥΠΕ/5/00121/Ν.3299/04/10.3.2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας (άρθ. 7, § 11, 12, εδάφ. β΄ του Ν. 3299/04) 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΟΙΚΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην επέκταση υφιστάμενης 
μονάδας παραγωγής στερεών καυσίμων από βιομάζα 
στην ΒΙΠΕ Μελιγαλά του Δήμου Μελιγαλά του Νομού 
Μεσηνίας με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο − ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των επτακο−
σίων ογδόντα τριών χιλιάδων (783.000) ευρώ.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τρια−
κοσίων δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων ενενήντα εννέα 
(315.299) Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40.268% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
τετρακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενός 
(467.701) Ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 59,732% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της επένδυσης: 16.10.2009.
ε) Την πιστοποίηση συνολικής απασχόλησης 12 εργαζο−

μένων (8,3 ΕΜΕ) έναντι 12 θέσεων εργαζομένων (7 ΕΜΕ) 
που προβλεπόταν στην εγκριτική απόφαση.

στ) Την από 27.1.2010 (Πρακτικό 555) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/04.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενός (244.901) ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

   (5)
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕ−
ΡΙΑ Α.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 10179/ΥΠΕ/4/1095/Ε/Ν.3299/2004/ 
8−3−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο 
β΄ του Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΑ Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου 
4* «ΕΣΠΕΡΟΣ ΠΑΛΛΑΣ» εγκεκριμένης δυναμικότητας 387 
δωματίων − 716 κλινών και συνολικής δυναμικότητας 395 
δωματίων − 732 κλινών, στην τοποθεσία Φαληράκι του 
Δήμου Κοσκινού Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου, με τους 
εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των έντεκα εκατομ−
μυρίων επτακοσίων επτά χιλιάδων διακοσίων δεκατριών 
ευρώ (11.707.213) €.

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο εκα−
τομμυρίων εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων οκτακοσίων 
τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (2.926.803,25) € που 
αποτελεί ποσοστό 25,00% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των πέντε εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα οκτώ 
χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ και ογδόντα 
πέντε λεπτών (5.268.245,85) € που αποτελεί ποσοστό 
45,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων δώδεκα χιλιά−
δων εκατόν εξήντα τριών ευρώ και ενενήντα λεπτών 
(3.512.163,90) € που αποτελεί ποσοστό 30% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Την πιστοποίηση των 242 θέσεων εργασίας που 
αντιστοιχούν σε 114,67 ΕΜΕ, όπως προβλεπόταν στην 
απόφαση υπαγωγής.

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης 
2−6−2009.

(ζ) Την από 20−1−2011 (Πρακτικό 554) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ύψους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων πενήντα 
έξι χιλιάδων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών 
(1.756.059,90) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ISIN ΗΜ/ΝΙΑ 
ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗ TOK. ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ ΚΑΘ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 
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    (6) 
 Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρ−

ξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕ−
ΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. 2930/ΥΠΕ/4/00213/Ε/Ν.3299/04/26−1−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11,12 εδάφιο β του 
Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση 
του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής, μετα−
ποίησης − επεξεργασίας, (τεμαχισμός σε κύβους), συσκευ−
ασίας, συντήρησης − κατάψυξης και εμπορίας φρούτων 
και λαχανικών κυρίως ροδάκινων, βερίκοκων και κερασιών 
στην Τούμπα Σεβαστιανών, του Δ. Σκύδρας Ν. Πέλλας, 
με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ εκατομ−
μυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τετρακο−
σίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(8.947.454,55) €.

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατό ευρώ 
(2.320.100,00) € που αποτελεί ποσοστό 25,93% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(γ) Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μίας χιλιάδων 
ευρώ (2.601.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 29,07% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των τεσσάρων εκατομμυρίων είκοσι έξι χιλιάδων τρια−
κοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λε−
πτών (4.026.354,55) € που αποτελεί ποσοστό 45% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Την πιστοποίηση των θέσεων εργασίας σε 15,12 ΕΜΕ, 
έναντι 28,8 ΕΜΕ που ορίζεται στην εγκριτική απόφαση

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 19−2−2010 (αυ−
τοδίκαιη παράταση έως 31/12/2009 βάσει του 3752/2009, 
άρθρο 4, παρ. 1 και κανονική παράταση ενός (1) μηνός 
και δέκα (19) ημερών).

(ζ) Την από 17−12−2010 (Πρακτικό 547 Α) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/2004.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους δύο εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών 
(2.075.604,55) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

    F 
 Αριθμ. 7306/418 (7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης έτους 2011 υπαλ−

λήλου του ΚΑΦ Λιμένα Καβάλας. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ/98/Α΄) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα».

β. Του άρθρου 18 του Ν. 2224/94 (ΦΕΚ 112/Α΄/6−7−94) και 
του Π.Δ. 372/95 (ΦΕΚ 201/Α΄/95).

γ. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄/03) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν 
με το άρθ. 6 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/10). 

2. Του οικείου Κανονισμού του Κεφαλαίου Αποζημιώσε−
ως Φορτοεκφορτωτών (ΚΑΦ) Λιμένα Καβάλας.

3. Την αριθ. 7/2006 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμήματος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Το έγγραφο αριθμ. 33/16−02−2011 του ΚΑΦ Λιμένα 
Καβάλας. 

5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφα λαίου 
Αποζημιώσεως Φορτοεκφορτωτών Λιμένα Καβάλας ύψους 
2.287,80 Ευρώ για το οικονομικό έτος 2011. Η ανωτέρω 
δαπάνη θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ανω−
τέρω (Κ.Α.Φ.) και συγκεκριμένα θα βαρύνει τις πιστώσεις 
του ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση» 
ύψους 2.542,00 ευρώ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για την 
αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών κατά τις απογευ−
ματινές ώρες και μέχρι την 22ας μ.μ. πέραν από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης, έως 31−12−2011, μιας (1) 
τακτικής υπαλλήλου του ΚΑΦ Λιμένα Καβάλας για 360 
ώρες συνολικά μέχρι τριάντα (30) ώρες το μήνα για τη 
κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών (χορήγηση σωματειακών 
και ατομικών δανείων, επιδοτήσεις φορτοεκφορτωτών 
από το Λογαριασμό Προστασίας Φορτ/των − Λιμενερ−
γατών κ.λπ.).

2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Πρόεδρος της 
Δ/σας Επιτροπής του ΚΑΦ.

3. Η απόφαση αυτή έχει αναδρομική ισχύ ενός μηνός 
από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ ΤΑΡΣΙΤΣΑ − ΚΑΤΣΕΛΗ

    F 
 Αριθμ. 1114/37 (8)

Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 
Δήμου Παλαιού Φαλήρου Ν. Αττικής.. 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
98).

2. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 163) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159).

3. Το Π.Δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40).

4. Το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας−
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201).
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5. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 95) «περί 
χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώ−
θηκαν από το Ν.Δ. 264/1973 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 342).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 8−4−1932 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νό−
μων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα 
κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 
1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 235).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσί−
ου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191).

8. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν. 3383/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/05−02−2004 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του Ν.3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι καίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 
Β΄ 215).

10. Την αριθμ. 33 της 30−5−1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθμ. 88/2−8−1995 ΠΥΣ και προσαρμογή 
της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (Φ.Ε.Κ. 109/Α΄/30−5−
1997).

11. Την υπ’ αριθμ. 25330/901/17−12−2010 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθο−
ρισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες. ..Α΄... ημερολογιακού εξα−
μήνου 2011» (Φ.Ε.Κ. 2008/Β΄/27−12−2010).

12. Το με αρ. πρωτ. 34328/29.12.2010 έγγραφο του Δήμου 
Παλαιού Φαλήρου.

13. Την από 17−02−2011 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

14. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολογι−
σμό του Παλαιού Φαλήρου Ν. Αττικής, για το Α΄ εξάμηνο 
του 2011, στους ΚΑ 10.6022−001, 15.6022−001, 20.6022−001, 
30.6022−001 και 35.6022−001, συνολικό ποσό δαπάνης 
115.000,00€, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση, πλέον 

των νομίμων ορίων, για σαράντα εννέα (49) υπαλ−
λήλους του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Ν. Αττικής, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
ως εξής:

α) για δύο (2) ΥΕ εργάτες καθαριότητας και 11 ΔΕ τεχνί−
τες, έως 22 ώρες το μήνα, ο καθένας έως 30−06−2011,

β) για το λοιπό εργατοτεχνικό προσωπικό, έως 15 ώρες 
το μήνα ο καθένας, μέχρι 30−06−2011,

γ) για έναν (1) ΔΕ οδηγό, έως 20 ώρες το μήνα, μέχρι 
31−12−2011 και 

δ) για το διοικητικό προσωπικό έως 15 ώρες το μήνα, 
ο καθένας, μέχρι 31−12−2011.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
για τα προαναφερθέντα χρονικά διαστήματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

    Αριθμ. 2402/90 (9)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων με σχέ−

ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Γενικού Επιτελεί−
ου Ναυτικού.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

(Φ.Ε.Κ. Α΄ 163) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159).

3. Το Π.Δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δια−
τηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40).

4. Το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμμα−
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας − 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο 
Εργασίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201).

5. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 515/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 95) «περί 
χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώ−
θηκαν από το Ν.Δ. 264/1973 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 342).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 8−4−1932 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νό−
μων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα 
κ.λπ.» που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 
1037/1971 «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων 
και εργασίας του προσωπικού αυτών» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 235).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, 
των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 191).

8. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 6 του Ν. 3383/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 40).

9. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/05−02−2004 κοινή υπουργική 
απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/ 2003 στο 
προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απα−
σχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.) (Φ.Ε.Κ. Β΄ 215).

10. Την αριθμ. 33 της 30−5−1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση και 
αναμόρφωση της αριθμ. 88/2−8−1995 ΠΥΣ και προσαρ−
μογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (Φ.Ε.Κ. 109/ 
Α΄/30−5−1997).

11. Την υπ’ αριθμ. 25330/901/17−12−2010 απόφαση της 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθο−
ρισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των 
εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, 
εκμεταλλεύσεις και εργασίες. ..Α΄... ημερολογιακού εξα−
μήνου 2011» (Φ.Ε.Κ. 2008/Β΄/27−12−2010).

12. Το με αρ. πρωτ. Φ.844.8/2/11/Σ.71137/01−02−2011 έγγρα−
φο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.

13. Την από 17−02−2011 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

14. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 
Κ.Α.Ε 0511, ποσόν δαπάνης 367.500,00 €, στους ΚΑΕ 4411 
και 4412, ποσό δαπάνης 73.000,00€ και στον ΚΑΕ 1413 
ποσό δαπάνης 4.000,00€, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση, πλέον των 

νομίμων ορίων, για ενενήντα (92) υπαλλήλους του Γενικού 
Επιτελείου Ναυτικού, ως εξής: 

α) για εβδομήντα επτά (77) εργαζόμενους με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου έως 10.500 ώρες συνολικά,

β) για δεκαπέντε (15) εργαζόμενους με σύμβαση ερ−
γασίας Ιδιωτικού Δικαίου των υπηρεσιών ΝΑΤΟ/ΝΚ και 
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Πεδίο Βολής Κρήτης (ΠΒΚ) έως 2.700 ώρες συνολικά. Τα 
παραπάνω όρια υπερωριακής εργασίας δεν θα υπερβαί−
νουν τις 30 ώρες, μηνιαίως, ανά υπάλληλο.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 30−06−2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 10 Μαρτίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

    F
(10) 

 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ε.Π.Ε. στις διατάξεις του Ν.3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την 7004/86467/ΠΟ 5/5/00451/Ε/Ν. 3299/04/4−1−2011 
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοί−
κησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της εται−
ρείας ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε. που αναφέρεται σε ίδρυση 
μονάδας διαλογής και τυποποίησης οπωρολαχανικών, στο 
14ο χλμ. Φαρσάλων − Βόλου, του Δ. Φαρσάλων (τέως Δήμος 
Πολυδάμαντα), της Περιφερειακής ενότητας Λάρισας, συ−
νολικού κόστους ενός εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων 
(1.700.000,00) € με ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του 
συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης επτακο−
σίων εξήντα πέντε χιλιάδων (765.000,00) €. 

Νέες θέσεις Εργασίας: 5 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερεια−

κής Επιτροπής (07−12−10), σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ
    F

 Αριθμ. οικ. 13939 (11)
 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, για 

το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο Περιφε−
ρειάρχη 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχι−

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/27−12−2010) « Οργανι−
σμός της Περιφέρειας Αττικής».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 
3205/03 (ΦΕΚ 297/Β΄/2003) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λει−
τουργών και υπαλλήλων Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ κ.λπ.», 
όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
Ν. 3833/ 2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/15−3−2010).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022 απόφαση (ΦΕΚ 215/Β΄/ 
5−2−2004) «Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που 
απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

5. Την με αριθμ πρωτ. 2/16606/0022/24−4−2009 εγκύκλιο 
της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους «Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου των 
Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999 
(ΦΕΚ 180/Α΄/1999) όπως ισχύουν σήμερα.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν. 3613/2007 
(ΦΕΚ 263/Α΄/2007) «Ανεξάρτητες Αρχές, Γεν. Επιθεωρητής − 
Σώμα Επιθ. Ελεγκτών Δημ. Διοίκησης, ΟΤΑ, ΚΕΠ κ.λπ.».

8. Την ανάγκη κάλυψης έκτατων υπερεσιακών αναγκών 
του Γραφείου Περιφερειάρχη για το έτος 2011, το οποίο λει−
τουργεί σε δωδεκάωρη βάση όλες τις ημέρες του μήνα.

9. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των έκτακτων 
υπηρεσιακών αναγκών οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο 
Γραφείο Περιφερειάρχη, απασχολούνται πέραν των ωρών 
υποχρεωτικής εργασίας.

10. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθει−
σών αναγκών έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 70.000 
ευρώ σε βάρος του ΚΑΕ 0512 του Φ.01/072 του προϋπολο−
γισμού οικονομικού έτους 2011 της Περιφέρειας Αττικής, 
αποφασίζουμε: 

Α. Εγκρίνουμε την καθιέρωση υπερωριακής, νυχτερινής, 
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας με αμοιβή, για 
είκοσι (20) υπαλλήλους που απασχολούνται στο Γραφείο 
Περιφερειάρχη Αττικής για το έτος 2011. Θα ακολουθήσει 
έκδοση απόφασης συγκρότησης συνεργείου υπερωριακής 
απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι 
συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο και το χρονικό 
διάστημα της απασχόλησης. 

Β. Ορίζουμε πενήντα (50) ώρες υπερωριακή εργασία 
το μήνα ανά υπάλληλο, εκ των οποίων οι ώρες απασχό−
λησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν θα 
υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ώρες το μήνα και η νυχτερινή 
εργασία τις δεκαπέντε (15) ώρες.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (01) μήνα πριν 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 9 Μαρτίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ

    F 
 Αριθμ. οικ. 9835/717 (12)
Ανάκληση της αριθμ. οικ.90/18−1−2011 (ΦΕΚ 262/τ.Β΄/17−2−2011) 

περί εξουσιοδότησης υπαλλήλου της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας (Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) για 
την έκδοση ή ανανέωση πιστοποιητικών έγκρισης ADR 
οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων «ΜΕ 
ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 

87/τ.Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κώδικας Δημο σίων Πο−
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».

3. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στε−
ρεάς Ελλάδας» (ΦΕΚ 241/τ.Α΄/27−12−2010).

4. Την αριθμ. οικ.90/18−1−2011 απόφασή μας περί εξουσι−
οδότησης υπαλλήλου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
(Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) για την έκδοση ή 
ανανέωση πιστοποιητικών έγκρισης ADR οχημάτων με−
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕ−
ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 
45/Α/9−3−1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικα−
σίας και άλλες διατάξεις».
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6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την αριθμ. οικ.90/18−1−2011 απόφασή μας 
(ΦΕΚ 262/τ.Β΄/17−2−2011) διότι λήφθηκε κατά παρέκκλιση 
του άρθρου 159 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄) «Νέα Αρ−
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 10 Μαρτίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης
ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ

    F 
 Αριθμ. απόφ. 12 (13)
Χορήγηση εξουσιοδότησης για τη διενέργεια πράξεων 

στο Μέλος της ΡΑΕ Μ. Θωμαδάκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 

286), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ. 139/2001 (ΦΕΚ Α΄ 

121) και ιδίως της παρ. 3 του άρθρου αυτού, σύμφωνα με 
την οποία ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε. μπορεί να παρέχει εξου−
σιοδοτήσεις για τη διενέργεια πράξεών του, μεταξύ άλλων, 
σε άλλα μέλη της Ρ.Α.Ε.

3. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 8 της 18ης−03−2010 του Υπουργι−
κού Συμβουλίου περί επιλογής και διορισμού του Νικολάου 
Βασιλάκου ως Προέδρου της ΡΑΕ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 105/2010).

4. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Β/Φ9.5.12/24940 απόφαση της Υπουρ−
γού Π.Ε.ΚΑ. περί επιλογής και διορισμού του Μ. Θωμαδάκη 
ως Μέλους της ΡΑΕ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ΄ 389/2010).

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού. 

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύ−
πτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΡΑΕ. 

Για τους ως άνω λόγους, αποφασίζει:
Την παροχή εφεξής στο Μέλος της ΡΑΕ Μιχάλη Θωμα−

δάκη εξουσιοδότησης διενέργειας όλων των πράξεων του 
Προέδρου, που σχετίζονται με την έγκριση μετακινήσεων 
των μελών της ΡΑΕ και του προσωπικού της Γραμματεί−
ας της στο εσωτερικό και εξωτερικό για υπηρεσιακούς 
λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 139/2001 «Κα−
νονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της 
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 121/18.6.2001), και 
ιδίως τις ακόλουθες:

α) να εξετάζει τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα των 
ως άνω μετακινήσεων και, ακολούθως,

β) να εγκρίνει και να υπογράφει κάθε, πλήρως αιτιο−
λογημένη, δαπάνη που σχετίζεται με αυτές τις μετακι−
νήσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ  
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