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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

   Άρση αμφισβήτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας της ΜΙΣΙΡ−
ΛΗ Μαρία − Νταλούζ το γένος Περέϊρα Γκονζάλβες.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106972/32951/10.6.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά την 
υπ’ αριθμ. 2041/14.4.2008 γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
Ιθαγένειας αίρεται η αμφισβήτηση ως προς την ιθαγέ−
νεια της ΜΙΣΙΡΛΗ Μαρία − Νταλούζ το γένος Περέϊρα 
Γκονζάλβες, η οποία θεωρείται ότι απέκτησε την Ελλη−
νική ιθαγένεια από την ημερομηνία εγγραφής της στα 
δημοτολόγια του Δήμου Ωρεών Νομού Ευβοίας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ

F
(2)

     Αποδοχή αιτήσεως αποβολής της Ελληνικής Ιθαγένειας 
του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Μιχαήλ του Αλεξάνδρου.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. Φ. 106944/34059/18.6.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Εσωτερικών, που εκδόθηκε μετά τη 
γνώμη του Συμβουλίου Ιθαγένειας η οποία διατυπώθηκε 
στην υπ’ αριθμ. 2041/14.4.2008 Συνεδρία του, γίνεται δε−
κτή η από 20.12.2006 αίτηση του ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Μιχαήλ 
του Αλεξάνδρου, για χορήγηση άδειας αποβολής της 
Ελληνικής ιθαγένειας.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ
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Αριθμ. 28923/ΕΥΣ3689 (3)
    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονο−
μίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανά−
πτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/τ. Β΄/28.4.2005) «Ρύθ−
μιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 
2000−2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ 
αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 1290/Β΄/12.9.2006) 
κοινή υπουργική απόφαση, και ισχύει.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
110/Α/17.5.2002).

2. Το ν.2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3 και 7 (ΦΕΚ 251/
τ.Α΄/14.11.2000). 

3 Το π.δ. 63 «Κυβέρνηση − Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005). 

4. Την υπ’ αριθμ. 37930 ΔΙΟΕ 1264 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005), 
όπως ισχύει.

5. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).

6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 
21.6.1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτι−
κά ταμεία», όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 
1447/2001 του Συμβουλίου. 

7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7.3.1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της 
Συνθήκης για την ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύ−
σεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 87 και 
88 της Συνθήκης αντίστοιχα.

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 70/2001 της Επιτροπής 
της 12.1.2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 
και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει. 

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 69/2001 της Επιτροπής 
της 12.1.2001 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 
και 88 της συνθήκης ΕΚ για τις ενισχύσεις de minimis, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. Ε (2000) 3405/28.11.2000 απόφα−
ση της Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 
2000−2006, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
Ε/2001/2010/26.7.2001 απόφαση και υπ’ αριθμ. C(2004) 
2414 της 3.12.2004 απόφαση της Επιτροπής «για την 
τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. C(2000) 3405 
της 28.11.2000 με την οποία εγκρίνεται το Κοινοτικό 
Πλαίσιο στήριξης για κοινοτική διαρθρωτική ενίσχυση 
στο πλαίσιο του στόχου 1 στην Ελλάδα». 

11. Την Ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων στα Κράτη Μέλη με αριθμό E(2000) 1101–
EL/28.4.2000, σχετικά με την θέσπιση γενικών κατευ−
θύνσεων για μια κοινοτική πρωτοβουλία που αφορά τη 
διευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό την ενθάρρυνση της 
αρμονικής και ισόρροπης ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
εδάφους

12. Τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες εγκρί−
νονται τα (13) Π.Ε.Π., τα Τομεακά Ε.Π «Κοινωνία της Πλη−
ροφορίας», «Περιβάλλον» (και οι Κοινοτικές Πρωτοβου−
λίες INTERREG III και URBAN) που εντάσσονται στο 
Κ.Π.Σ. για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην 
Ελλάδα, όπως ισχύουν, και συγκεκριμένα:

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση Ε(2001)566 της 22.3.2001 για 
το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας, όπως σήμερα ισχύει.

− Τις υπ’ αριθμ. Ε(2001)803, Ε(2001)804, Ε(2001)805, 
Ε(2001)806, Ε(2001)807, Ε(2001)808, Ε(2001)809, Ε(2001)810, 
Ε(2001)811 Ε(2001)812, Ε(2001)813 αποφάσεις της Επιτρο−
πής της 9.4.2001, αντίστοιχα για τα Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαί−
ου, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Δυτι−
κής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, 
Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, όπως σήμερα ισχύουν. 

− Την υπ’ αριθμ. Ε(2001)868 της 15.5.2001 απόφαση για 
το Π.Ε.Π. Αττικής, όπως σήμερα ισχύει.

− Την υπ’ αριθμ. C2001 551/14.3.2001 απόφαση για το ΕΠ 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» όπως σήμερα ισχύει..

− Την υπ’ αριθμ. Ε(2001) 1357/24.7.2001 απόφαση για το 
ΕΠ «Περιβάλλον» όπως σήμερα ισχύει.

− Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 4076 της 27.12.2001 απόφαση 
για το ΕΠ INTERREG III A − PHARE CBC «Ελλάδα − Βουλ−
γαρία 2000−2006» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. C (2004) 5658 από−
φαση της 23.12.2004, την απόφαση υπ’ αριθμ. C (2005) 
503 απόφαση της 24.2.2005 της Ευρωπαϊκής Επιτρο−
πής για το «Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα−Αλβανία», 
την υπ’ αριθμ. Ε (2006) 394 της 6.2.2006 απόφαση για 
το ΕΠ «Πρόγραμμα Γειτνίασης Ελλάδα − Πρώην Γιου−
γκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής, την απόφαση υπ’ αριθμ. C (2002) 
55 της 19.3.2002 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ 
INTERREG III «Ελλάδα – Κύπρος», όπως τροποποιήθηκε 
με την απόφαση υπ’ αριθμ. Ε (2005) 4970 της 5.12.2005, 
την απόφαση υπ’ αριθμ. Ε (2003) 108 της 11ης Μαρτίου 
2003 για το ΕΠ ΙΝΤΕRREG III A «Ελλάδα− Ιταλία», όπως 
οι παραπάνω σήμερα ισχύουν.

− Τις υπ’ αριθμ. C (2001) 4074 της 18.12.2001 απόφαση 
για το ΕΠ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, την υπ’ αριθμ. απόφαση C (2001) 
4073 της 19.12.2001 για το ΕΠ ΠΕΡΑΜΑ, την υπ’ αριθμ. 
C (2001) 3582 απόφαση της 11.12.2001 για το ΕΠ ΚΟΜΟ−
ΤΗΝΗ, της Κοινοτική Πρωτοβουλία URBAN, όπως αυτές 
σήμερα ισχύουν.

13. Τα συμπληρώματα προγραμματισμού των Δεκα−
τριών (13) Π.Ε.Π. και των Τομεακών Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», «Περιβάλλον, των Κοινοτικών Πρωτο−
βουλιών INTERREG ΙΙΙ και URBAN όπως εγκρίνονται και 
τροποποιούνται. 

14. Την υπ’ αριθμ. 35256/17.10.2001 (ΦΕΚ 1352/Β/17.10.2001) 
κοινή υπουργική απόφαση για τη Σύσταση Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

15. Την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών για Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε 
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για την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων 
στο πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος.

16. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 
3047/20.4.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής 
Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/28.4.2005) «Ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύ−
σεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006 σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄).» όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 
(ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) κοινή υπουργική απόφαση, και 
ισχύει.

17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη επιπλέον αυτής που ορίζεται στην 
τροποποιούμενη υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 
κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης, 
Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
(ΦΕΚ 575/τ.Β΄/28.4.2005) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμ−
ματικής Περιόδου 2000−2006 σύμφωνα με το άρθρο 
35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)» όπως έχει τροπο−
ποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 (ΦΕΚ 
1290/Β/12.09.06) κοινή υπουργική απόφαση, και ισχύει, 
αποφασίζουμε: 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/ 
20.4.2005 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οι−
κονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανά−
πτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/28.4.2005) «Ρύθμιση θεμάτων που 
αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρατικών ενισχύσε−
ων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
της Προγραμματικής Περιόδου 2000−2006 σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)» όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 35652/ΕΥΣ6814/8.9.2006 
(ΦΕΚ 1290/Β/12.9.2006) κοινή υπουργική απόφαση και 
ισχύει, όπως ακολουθεί:

Το κείμενο του άρθρο 6 με τίτλο «Κριτήρια αξιολόγη−
σης των επενδυτικών προτάσεων των δυνητικών δικαι−
ούχων των ενισχύσεων» αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
κείμενο:

Κάθε επενδυτική πρόταση δυνητικού δικαιούχου ενί−
σχυσης αξιολογείται από τον Τελικό Δικαιούχο στον 
οποίο έχει υποβληθεί, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, 
ποσοτικοποιημένα στην πλειονότητά τους, ως ακολού−
θως:

− Κριτήριο 1: Η επιχειρηματική ικανότητα του φορέα 
της επένδυσης για την υλοποίηση της επενδυτικής του 
πρότασης, η οποία συνεκτιμάται με βάση την φερεγγυ−
ότητα και την εμπειρία του φορέα επένδυσης.

− Κριτήριο 2: Η δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμ−
μετοχής, 

− Κριτήριο 3: Η βιωσιμότητα του φορέα της επένδυσης, 
σε σχέση με την κατηγορία των βιβλίων του ΚΒΣ που 
τηρεί η επιχείρηση,

− Κριτήριο 4: Η συμβολή στην αύξηση της απασχό−
λησης, με βάση τον αριθμό των νέών θέσεων απασχό−
λησης που ο φορέας της επένδυσης δεσμεύεται να 
δημιουργήσει, 

− Κριτήριο 5: Η αρτιότητα και ποιότητα της επενδυτι−
κής πρότασης ή άλλο ποιοτικό κριτήριο,

όπως αυτά ορίζονται και εξειδικεύονται στην προ−
βλεπόμενη κάθε φορά προκήρυξη των δράσεων για τις 
ΜΜΕ. 

Τα ως άνω κριτήρια 1 έως και 5 βαθμολογούνται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε κοινή υπουργική 
απόφαση προκήρυξης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 25 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
  ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

 Χ. ΦΩΛΙΑΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΤOYΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

     Επιβολή προστίμου στον LOKO BOB του AMBROSS 
και της SUZAN.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΚΕΡΚΡΥΡΑΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 04/4.6.2008 καταλογιστική πράξη 
επιβλήθηκαν σε βάρος του LOKO BOB του AMBROSS 
και της SUZAN, πρόστιμα ύψους οκτώ χιλιάδων τετρα−
κοσίων είκοσι ευρώ (8.420,00), πλέον τελών χαρτοσήμου 
και ΟΓΑ ποσού διακοσίων δύο ευρώ και οκτώ λεπτών 
(202,08), ήτοι συνολικού ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι δύο € και οκτώ λεπτών (8.622,08€), για παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων 65Α και  66 του ν. 2121/1993 
«περί πνευματικής ιδιοκτησίας», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν με το άρθρο 2 του ν. 3524/2007 και της υπ’ 
αριθμ. 1010/Δ3Β/4020/07 ΑΥΟ.

Ο παραπάνω είχε την τελευταία γνωστή διαμονή του 
στην οδό Αντώνιδος 12 − Αθήνα, αλλά αναχώρησε για 
άγνωστη διαμονή. 

  Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Δ. ΚΟΥΡΗΣ
F

(5)
    Επιβολή πολλαπλού τέλους για Τελωνειακή Παράβαση.

   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 364/01/08 Καταλογιστικής μας 
Πράξης που εκδόθηκε την 26.6.2008, κατά τις διατάξεις 
των αρθ. 142 παρ. 2 και 155 του ν. 2960/2001 (πρώην 
άρθρο 89 παρ.2 και 100 του ν. 1165/1918) «Περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα», για διαπραχθείσα τελωνειακή 
παράβαση (λαθρεμπορία καπνικών), επεβλήθη στον 
STOYANOV GEORGI του KOLEV και της NEDA, με Α.Φ.Μ. 
125037443 γεν. 8.9.1948 στη Γεωργία, ο οποίος τυγχάνει 
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αγνώστου διαμονής πολλαπλό τέλος χιλίων πεντακο−
σίων ευρώ (1.500,00 €), ήτοι το ελάχιστο σύμφωνα με 
το άρθρο 150 παρ.  1 του ν. 2960/2001 (πρώην άρθρο 97 
παρ.  3 του ν. 1165/18 τροποποιημένο).

Τα ανωτέρω πολλαπλό τέλος υπόκειται σε Τ.Χ. και 
Ο.Γ.Α. 2,4%, κατά την είσπραξη του.

Κατά της ως άνω Πράξης επιτρέπεται προσφυγή, ενώ−
πιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, 
εντός 60 ημερών από την δημοσίευση της στην Ε.τ.Κ.

   Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΣΥΜΕΩΝ ΜΑΥΡΙΔΗΣ
F

Αριθμ. Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483 (6)
    Χορήγηση επιδόματος κίνησης.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Έχοντας υπ’ όψη: 
  Το ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/1998/τ.Α΄) «Ανάπτυξη του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις», (άρθρο 22, παρ.1 και 5 ).

2. Το ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) Άρθρο 1, παρ. 3 και  
4, «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων».

3. Το ν. 3627/2007, άρθρο 7 παρ. 2 «Κύρωση α) Σύμβα−
σης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ−Σύλλογος Φίλων 
Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων−Η Αγία Σοφία» β) 
Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός» και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 292/Α΄).

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

5. Το π.δ. 5/8.3.2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄) Οργανισμός Υπουρ−
γείου Υγείας− Πρόνοιας.

6. Την υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.15/849 (ΦΕΚ 168/τ.Β΄/24.3.1988) 
κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδόματος καυ−
σίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων 
ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών».

7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/ 
3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», 
και ιδίως το άρθρο 7 αυτής.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
κοινής υπουργικής απόφασης θα προκύψει ετήσια δα−
πάνη ύψους δαπάνη ύψους 5.000.000 ευρώ περίπου, η 
οποία για το τρέχον οικονομικό έτος περιορίζεται στο 
ποσό των 4.144.800 ευρώ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη, 
για μεν το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από 
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των προϋπολογισμών των 
Περιφερειών (Ειδ. Φ. 083 ΚΑΕ 2274), για δε τα επόμενα 
οικονομικά έτη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις που 
θα εγγράφονται προς τούτο στους ανωτέρω προϋπο−
λογισμούς, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Τη χορήγηση του επιδόματος κίνησης σε άτομα με 
ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων και σε άτομα 

με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπη−
ρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, 
νομείς, κάτοχοι ή χρήστες Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικού 
οχήματος.

Άρθρο 2

1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται αποκλειστικά για 
να καλύψει τις αυξημένες δαπάνες μετακίνησης των 
δικαιούχων του όπως ορίζονται από την παρούσα από−
φαση.

2. Το ποσό του χορηγούμενου επιδόματος ορίζεται 
στα 165 € μηνιαία

3. Το επίδομα αυτό δεν φορολογείται ούτε υπόκειται 
σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι

α. Έλληνες Πολίτες
β. Οι υπήκοοι των Κρατών−Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται 
στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) 
Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.

γ. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς πα−
ραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της 
Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων 
(ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από 
το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Κα−
θεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄). 

δ. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
Οι ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων θα πρέπει να κα−

τοικούν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα.

Άρθρο 4
Λόγοι διακοπής ή αναστολής 

Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου διακόπτεται η 
καταβολή του επιδόματος. Η καταβολή του επιδόματος 
αναστέλλεται στις περιπτώσεις απουσίας στο εξωτε−
ρικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 4μήνου ή 
περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του 
αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Άρθρο 5
Αναγνώριση δικαιούχου − Δικαιολογητικά

1. Το επίδομα κίνησης χορηγείται από τις αρμόδιες 
Δ/νσεις− Τμήματα Πρόνοιας, των Νομαρχιακών Αυτοδι−
οικήσεων της χώρας κατόπιν απόφασης αναγνώρισης 
του δικαιούχου από τον οικείο Νομάρχη.

2. Η ημερομηνία έναρξης για τη χορήγηση του επι−
δόματος κίνησης στους αναγνωριζόμενους ως δικαι−
ούχους, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης 
στην αρμόδια Δ/νση ή Τμήμα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

3. Στη περίπτωση της μετοίκησης ο φάκελος του δι−
καιούχου αναπήρου διαβιβάζεται αμέσως στην υπηρεσία 
Κοιν. Πρόνοιας της Νομαρχίας που μετοικεί.

4. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προ−
σκομίσει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να αναγνωρι−
στεί ως δικαιούχος του επιδόματος κίνησης είναι τα 
εξής:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντι−
προσώπου του. 

Katerina
Highlight

Katerina
Highlight
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β. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτό−
τητας ή διαβατηρίου, ή Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς 
του ενδιαφερομένου. 

γ. Άδεια διαμονής για τους δικαιούχους του άρθρου 3 
παρ. β από το οικείο Αστυνομικό Τμήμα της κατοικίας 
τους. 

δ. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως. 
ε. Γνωμάτευση των Υγειονομικών Επιτροπών του 

ν. 3528/2007 με την οποία θα βεβαιώνεται η αναπηρία: 
ακρωτηριασμός και των δύο κάτω άκρων και παράλυ−
ση των δύο κάτω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας 80% 
και άνω. Δικαίωμα ένστασης κατά των γνωματεύσεων 
των αρμόδιων Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών 
(ΠΥΕ), και προσφυγής στις αρμόδιες Δευτεροβάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές (ΔΥΕ) έχουν :

α) Οι ενδιαφερόμενοι εντός 20 ημερών από της ανακοι−
νώσεως σ’ αυτούς των σχετικών γνωματεύσεων και 

β) οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης του επιδόματος 
εφόσον κρίνουν την σχετική γνωμάτευση ως αδικαιο−
λόγητη ή μη επαρκώς αιτιολογημένη εντός 20 ημερών 
από της ανακοινώσεως σ’ αυτές των σχετικών γνω−
ματεύσεων. Οι κατά περίπτωση αρμόδιες ΔΥΕ απο−
φαίνονται οριστικά και η γνωμάτευση που εκδίδουν 
είναι υποχρεωτική για τον ενδιαφερόμενο και για την 
αρμόδια υπηρεσία που χορηγεί το επίδομα κίνησης. 
Σε περίπτωση που η γνωμάτευση της αρμόδιας ΔΥΕ 
είναι απορριπτική τότε ο ενδιαφερόμενος μπορεί να 
επανέλθει με σχετικό αίτημα στην ΠΥΕ εκ νέου, ένα (1) 
έτος απ’ την ημερομηνία εκδόσεως της γνωμάτευσης 
της ΔΥΕ εφόσον έχουν προκύψει νέα δεδομένα για την 
κατάσταση υγείας του.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων όπως ορί−
ζονται βάσει της υπ’ αριθμ.  Γ4α/Φ. 15/849 (ΦΕΚ 168, 
τ.Β΄, 24/3/1988) κοινή υπουργική απόφαση «Χορήγηση 
επιδόματος καυσίμων στα άτομα με πλήρη παράλυση 
των κάτω άκρων ή ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών» 
δεν θα επανεξετάζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές 
Επιτροπές, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις αναπηρίας 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Σε περιπτώσεις όπου προκύψουν νέα δεδομένα ή στοι−
χεία ως προς την αναπηρία για τον δικαιούχο του εν 
λόγω επιδόματος που θέτουν σε αμφισβήτηση τις προϋ−
ποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες έχει εκδοθεί η σχετική 
απόφαση χορήγησης αυτού, τότε οι αρμόδιες υπηρεσίες 
ακολουθούν την διαδικασία παραπομπής στην αρμόδια 
ΠΥΕ και θέτουν σε αναστολή την απόφαση για την 
καταβολή του επιδόματος έως ότου εκδοθεί η σχετική 
γνωμάτευση της ΠΥΕ. 

Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λαρίσης όπου προκα−
ταρκτικά εφαρμόζεται ο θεσμός της Κάρτας Αναπηρίας 
(Κ.Α.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Π3α/Φ80/οίκ.907 (ΦΕΚ 
284/τ. Β΄/19.3.2001) κοινή υπουργική απόφαση, αρμόδι−
ες για την πιστοποίηση της Αναπηρίας των ενδιαφε−
ρομένων είναι οι Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες 
Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας (Π.Ε.Π.Α.−Δ.Ε.Π.Α.) 
όπως αυτές προβλέπονται από το π.δ. 210/1998 (ΦΕΚ 
169/τ.Α΄)  

στ. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα 
ακόλουθα:

1. Ότι το επίδομα θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες 
του δικαιούχου.

2. Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει 
αμέσως την αρμόδια υπηρεσία όταν συντρέχουν οι εξής 
λόγοι:

α. Βελτίωση της κατάστασης υγείας του.
β. Αλλαγή του τόπου κατοικίας του.
γ. Απουσία του στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από τέσσερις (4) μήνες.
δ. Περίθαλψη σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του 

αναπήρου ατόμου εσωτερικά σε προνοιακή δομή, για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου.

Σε περίπτωση όπου έχει ορισθεί νόμιμος αντιπρόσω−
πος του δικαιούχου, υποχρεούται να ενημερώνει για τα 
ανωτέρω καθώς και για τη περίπτωση θανάτου του.

Άρθρο 6
Μητρώο

Οι Διευθύνσεις−Τμήματα Κοινωνικής Πρόνοιας των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Διαμερισμάτων της 
χώρας τηρούν Μητρώα δικαιούχων επιδόματος κίνησης.

Άρθρο 7
Διαδικασία Πληρωμής

Η διαδικασία πληρωμής του επιδόματος κίνησης ρυθ−
μίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 193/1979 
(ΦΕΚ 143/Β΄) και 1481/1981 (ΦΕΚ 466/Β΄) Κοινών Υπουρ−
γικών αποφάσεων.

Η υπ’ αριθμ. Γ4α/Φ.15/849 (ΦΕΚ 168/τ.Β΄/24.3.1988) κοινή 
υπουργική απόφαση «Χορήγηση επιδόματος καυσίμων 
στα άτομα με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή 
ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών» καταργείται. Οι 
δικαιούχοι του επιδόματος καυσίμων εντάσσονται στο 
επίδομα κίνησης και στα σχετικά Μητρώα δικαιούχων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΥΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F
     Αριθμ. 324346 (7)
Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν 

στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με σύμβαση μίσθωσης έργου.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη : 
1. Tις διατάξεις : 
α). Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206) «Τροποποί−

ηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

β). Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

γ). Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

2. Την υπ’ αριθμ. 302/2004 γνωμοδότηση του Δ΄ Τμή−
ματος του Ν.Σ.Κ., η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουρ−
γό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ότι πρόκειται 
για γνήσιες συμβάσεις έργου χωρίς να υποκρύπτεται 
εξαρτημένη εργασία.

Katerina
Highlight
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3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ 6./458/οικ.21190/16.8.2007 
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η σύνα−
ψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με διακόσιους ογδό−
ντα (280) Παρατηρητές Υδρολογικών Μετεωρολογικών 
Σταθμών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. 

4. Τις εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό 
των αρμόδιων υπηρεσιών που θα εκτελέσουν το έργο.

5. Το γεγονός ότι, οι Υδρολογικοί – Μετεωρολογικοί 
Σταθμοί, οι οποίοι λειτουργούν υπό την εποπτεία του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δεν 
αποτελούν οργανικές μονάδες του Υπουργείου, των 
οποίων οι ανάγκες να καλύπτονται από τους υπαλ−
λήλους αυτών, αλλά συγκροτούνται από όργανα και 
συσκευές εκτεθειμένες στην ύπαιθρο που διαφέρουν 
ανάλογα με την περιοχή και το είδος της παρατήρη−
σης. 

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτε−
ρικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο», (ΦΕΚ 
1950/Β΄/3.10.2007).

7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 
1948/3.10.2007).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται εφάπαξ δαπάνη συνολικού 
ύψους 440.000 ευρώ περίπου, η οποία θα καλυφθεί 
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργεί−
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ειδ. Φ. 25−110 
ΚΑΕ 5244), αποφασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε τον αριθμό προσώπων που θα απασχο−
ληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων της Χώρας με σύμβαση μίσθωσης έργου σε 
διακόσια ογδόντα (280) άτομα, ειδικότητας Παρατηρη−
τών Υδρολογικών – Μετεωρολογικών Σταθμών.

2. Το έργο, που θα εκτελέσουν τα ανωτέρω άτομα : 
α) συνίσταται στην παρατήρηση των μετεωρολογικών 
υδρολογικών παραμέτρων επί καθημερινής βάσεως και 
στην παράδοση των δελτίων στην οικεία υπηρεσία, υπό 
την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων 
του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, β) δεν ανάγεται στα 
συνήθη δημοσιοϋπαλληλικά καθήκοντα. 

3. Τα άτομα στα οποία θα ανατεθεί το έργο τούτο 
θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού 
Σχολείου.

4. Η εκτέλεση του έργου δεν καλύπτει πλήρες ωράριο, 
αλλά απαιτεί απασχόληση (10΄ − 15΄ ημερησίως), ακόμη 
και Κυριακές και εορτές και υπό αντίξοες καιρικές συν−
θήκες, οι δε παρατηρήσεις γίνονται κυρίως στις 08:00 
π.μ. και εκτελούνται σε απομακρυσμένες αγροτικές ή 
ορεινές περιοχές, όπου είναι εγκατεστημένοι οι Σταθ−
μοί. 

5. Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί : α) σε χρονικό 
διάστημα ενός (1) έτους υπό την απαραίτητη προϋ−
πόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6 του 
ν. 2527/1997, που προβλέπουν, μεταξύ άλλων ότι το έργο 
δεν πρέπει να ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των 
υπαλλήλων του οικείου φορέα και ότι απαγορεύεται 
η ανανέωση ή παράταση των συμβάσεων αυτών και 
β) με τους ειδικότερους όρους που θα περιληφθούν 

στην οικεία σύμβαση, για την υπογραφή της οποίας 
εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών που 
θα εκτελεστεί το έργο. Οι ανάδοχοι δεν δικαιούνται 
επιδόματα εορτών, και αδείας και ούτε ασφαλίζονται 
σε φορείς κύριας ασφάλισης. 

6. Το ποσό της αμοιβής κάθε παρατηρητή καθορίζεται 
από 3 έως 6 ημερομίσθια μηνιαίως ειδικότητας ανει−
δίκευτου εργάτη, της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ανάλογα με τα όργανα 
του Σταθμού που παρακολουθεί, η δε συνολική δαπάνη, 
ύψους 440.000 ευρώ περίπου, η οποία καλύπτει την 
αμοιβή των παρατηρητών, θα βαρύνει τον εκτελούμενο 
Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων στον οποίο έχει πρόβλεψη (ΚΑΕ 5244 
– Φ. 29/110). 

7. Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί και θα παραδίδεται 
στις κατωτέρω υπηρεσίες :

1. N.A. Ροδόπης – Έβρου
α) Ν.Δ. Έβρου – Δ/νση Υδροοικονομίας (Αλεξανδρούπο−

λη)
β) Ν.Δ. Ροδόπης – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Κομοτη−

νή)
2. Ν.Α. Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης
α) Ν.Δ. Ξάνθης – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Ξάνθη)
β) Ν.Δ. Δράμας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Δράμα)
γ) Ν.Δ. Καβάλας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Καβάλα)
3. Ν.Α. Θεσσαλονίκης – Δ/νση Υδάτ. Πόρων και Εγγ. Βελ−

τιώσεων (Θεσ/νίκη)
4. Ν.Α. Κιλκίς – Δ/νση Τεχν. Υπηρ. Τμήμα Εγγ. Έργων (Κιλ−

κίς)
5. Ν.Α. Πιερίας – Τμήμα Διαχ. Υδάτ. Πόρων και Εκμηχ. 

Γεωργ. (Κατερίνη)
6. Ν.Α. Ημαθίας − Δ/νση Εγγ. Βελτ. Τμήμα Δ.Υ.Δ και  ΓΕΩΘ. 

(Αλεξάνδρεια)
7. Ν.Α. Πέλλας – Δ/νση Διαχ/σης και  Προστασίας Φυσ. 

Πόρων και  Εκμ. Γεωργ. (Έδεσσα)
8. Ν.Α. Χαλκιδικής – Γ.Δ.Π.Δ. Τμήμα Υδατικού Δυναμικού 

(Χαλκιδική)
9. Ν.Α. Γρεβενών – Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων (Γρεβε−

νά)
10. Ν.Α. Φλώρινας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Φλώ−

ρινα)
11. Ν.Α. Καστοριάς − Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Καστο−

ριά)
12. Ν.Α. Άρτας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Άρτα)
13. Ν.Α. Πρέβεζας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Πρέβε−

ζα)
14. Ν.Α. Λάρισας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Λάρισα)
15. Ν.Α. Καρδίτσας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Καρ−

δίτσα)
16. Ν.Α. Μαγνησίας – Δ/νση Αγρ. Ανάπτ. Τμήμα Αξ. Έργων 

και  Υδροοικον. (Βόλος)
17. Ν.Α. Τρικάλων – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Τρίκα−

λα)
18. Ν.Α. Κέρκυρας – Δ/νση Γεωργίας (Κέρκυρα)
19. Ν.Α. Ηλείας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Πύργος)
20. Ν.Α. Αχαϊας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Πάτρα)
21. Ν.Α. Φθιώτιδας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Λαμία)
22. Ν.Α. Ευβοίας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Χαλκίδα)
23. Ν.Α. Κορινθίας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Κόριν−

θος)
24. Ν.Α. Αρκαδίας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Τρίπο−

λη)
25. Ν.Α. Μεσσηνίας – Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και 

Υδροοικ. (Καλαμάτα)
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26. Ν.Α. Λακωνίας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Σπάρ−
τη)

27. Ν.Α. Αργολίδας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Ναύ−
πλιο)

28. Ν.Α. Λέσβου – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Μυτιλή−
νη)

29. Ν.Α. Χίου – Τμήμα Υδροοικονομίας (Χίος)
30. Ν.Α. Κυκλάδων – Δ/νση Αγρ. Ανάπτ. Γραφείο Αδειών 

(Σύρος)
31. Ν.Α. Δωδεκανήσου – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων (Ρό−

δος)
32. Ν.Α. Ηρακλείου – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και  Υδατ. 

Πόρων (Ηράκλειο)
33. Ν.Α. Χανίων – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και  Υδατ. 

Πόρων (Χανιά)
34. Ν.Α. Λασιθίου – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων και  Υδρο−

οικ. (Αγ. Νικόλαος)
35. Ν.Α. Ρεθύμνης – Δ/νση Γεωργίας Τμήμα Εγγείων Βελ−

τιώσεων (Ρέθυμνο)
36. Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας – Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων 

(Αγρίνιο)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Ιουνίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
   (8)
  Υπαγωγή επένδυσης της Ανώνυμης Εταιρείας με την 

επωνυμία «ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και τον 
δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ Α.Ε» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 32349/128/Π08/4/00039/Ε/ν. 3299/ 
2004/12.06.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της 
ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙ−
ΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε.» και τον δ.τ. «ΚΤΗΜΑ ΤΣΕΛΕΠΟΥ ΑΕ», 
για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης 
που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό μονάδας παραγω−
γής εμφιαλωμένου οίνου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 159.3), στη θέση 
ΚΟΚΚΙΝΟΜΥΛΟΣ του Δ.Δ. Ριζών Δήμου Τεγέας στο Νομό 
Αρκαδίας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου δια−
κοσίων οκτώ χιλιάδων ευρώ (1.208.000,00€), με ποσο−
στό επιχορήγησης 60,00% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή ποσό επτακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων ευρώ (724.800,00 €). 

Το ύψος του τραπεζικού δανείου το οποίο θα χρησι−
μοποιηθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου 
θα ανέλθει στο ποσό των εκατόν ογδόντα ενός χιλιάδων 
διακοσίων ευρώ (181.200,00€), ήτοι ποσοστό 15,00%. 

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης δεν θα δημι−
ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 17.4.2008. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)
     Υπαγωγή επέδυνσης της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΩ−

ΝΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 32786/155/Π08/5/50/Ε/ν. 3299/ 
2004/13.6.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της 
εταιρείας με τη επωνυμία «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΩΝΟΥ ΚΑΙ 
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΤΑΛΙΑ O.E.», για υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης που αναφέρεται σε με−
τατροπή διατηρητέου σε ξενοδοχειακή μονάδα 3* και 
δυναμικότητας 22 κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.2), στην 
συμβολή των οδών Παπανικολάου και Μουτζουρίδου 
του Δήμου Ναυπλίου στο Νομό Αργολίδας συνολικής 
δαπάνης οχτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000,00€), με 
ποσό επιχορήγησης τριακοσίων εξήντα οχτώ χιλιάδων 
ευρώ (368.000,00€). Το ύψος του τραπεζικού δανείου το 
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του επεν−
δυτικού σχεδίου θα ανέλθει στο ποσό των διακοσίων 
τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (232.000,00€).

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουρ−
γηθούν έξι (6) θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης 
(6 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 
20.03.2008.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(10)
    Υπαγωγή επένδυσης της υπό ίδρυση εταιρείας «ΤΟΥ−

ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΟΣ Α.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 32830/168/Π08/5/56/Ε/ν. 3299/ 
2004/13.6.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της 
υπό ίδρυση εταιρείας με τη επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΙΛΙΟΣ Α.Ε.», για υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης που αναφέρεται σε ίδρυση 
ξενοδοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερι−
σμάτων 3* και δυναμικότητας 64 κλινών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 
551.2), στη θέση Γούρνες, του Δ.Δ. Φοινικούντας του 
Δήμου Μεθώνης στο Νομό Μεσσηνίας συνολικής δαπά−
νης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων, 
τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών 
(1.960.347,50€), με ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυ−
ρίου, εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων, επτακοσίων 
οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (1.173.708,50€). Το ύψος 
του τραπεζικού δανείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
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για την υλοπoίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλ−
θει στο ποσό των διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων, 
επτακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(293.788,04€).

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν πέντε (5) θέσεις πλήρους απασχόλησης και μία (1) 
θέση μερικής απασχόλησης (5,5 Ε.Μ.Ε.). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 
20.3.2008. 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(11)
Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της 

Χατζηδημιτρίου Σοφίας στις διατάξεις του ν. 
3299/2004

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 32378/132/Π08/5/00043/Ε/ν. 3299/ 
2004/12.06.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της 
ατομικής επιχείρησης της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ, 
για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυ−
σης που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής 
εμφιαλωμένου βιολογικού οίνου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 159.3), 
στη θέση ΜΠΟΥΛΜΠΕΡΗ εκτός σχεδίου Δ.Δ. Εξαμιλίων 
Δήμου Κορινθίων στο Νομό Κορινθίας συνολικής δαπά−
νης εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (175.000,00 
€), με ποσοστό επιχορήγησης 37% επί του συνολικού 
κόστους, δηλαδή ποσό εξήντα τεσσάρων χιλιάδων επτα−
κοσίων πενήντα ευρώ (64.750,00 €). Για την υλοπoίηση 
του επενδυτικού σχεδίου δεν θα γίνει χρήση μεσομα−
κροπρόθεσμου δανείου.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης δεν θα δημι−
ουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 17.4.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(12)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΗΜΗΤΡΑ & ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΩΝΗ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 32744/155/Π08/5/47/Ε/ν. 3299/ 
2004/13.06.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της 
εταιρείας με τη επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑ και  ΕΛΕΝΗ ΤΣΩΝΗ 
O.E.», για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επέν−
δυσης που αναφέρεται σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονά−
δας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 3* και δυναμικό−
τητας 16 κλινών (K.Α. ΣΤΑΚΟΔ 551.2), στην Φοινικούντα 
του Δήμου Μεθώνης στο Νομό Μεσσηνίας συνολικής 
δαπάνης εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000,00€), με 
ποσό επιχορήγησης τριακόσιες πενήντα οκτώ χιλιάδες 

και επτακόσια ογδόντα ευρώ (358.780,00€). Το ύψος 
του τραπεζικού δανείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 
για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλ−
θει στο ποσό των εξήντα χιλιάδων και είκοσι ευρώ 
(60.020,00€).

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουρ−
γηθεί μία (1) νέα θέση εποχιακής απασχόλησης (0,1 
Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20.3.2008. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(13)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΚΚΟΛΗΣ & ΣΙΑ 

O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Με την υπ’ αριθμ. 2572/Π08/5/00033/Ε/ν. 3299/ 
2004/23.4.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της 
εταιρείας «ΚΟΚΚΟΛΗΣ & ΣΙΑ O.E.» για υπαγωγή, στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται 
σε εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας ελαιοτριβείου 
και δημιουργία μονάδας τυποποίησης και συσκευασί−
ας ελαιολάδου, στη θέση «Τόρνο» επί της δημοτικής 
οδού Χάνια − Κουμάνοι, του δ.δ. Βασιλακίου, του δήμου 
Κροκεών, του νομού Λακωνίας, συνολικού παραγωγικού 
κόστους 1.130.000,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 60% 
επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό 678.000,00 
€. Το ύψος του τραπεζικού δανείου που θα χρησιμοποι−
ηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχεται στο 
ποσό των 169.500,00 € δηλαδή ποσοστό 15% επί του 
συνολικού παραγωγικού κόστους της επένδυσης.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας : 0
Νέες θέσεις εργασίας : 1 εποχιακής τετράμηνης απα−

σχόλησης + 1 εποχιακή μερικής τετράμηνης απασχό−
λησης

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20.3.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(14)
     Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΛΑΖΑ−
ΡΟΥ και της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ.

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 2725/24.6.2008 απόφαση του Νο−
μάρχη Ανατολικής Αττικής χορηγείται στην ΣΠΥΡΙΔΟΥ 
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ και της ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

   Με εντολή Νομάρχη

Η Προϊσταμένη Τμήματος
ΣΤΑΜΑΤΙΑ KAPPA  
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