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ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
(1)

ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
  Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλο−

ντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

  Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην Προστασία 
του Αγροτικού Περιβάλλοντος ως και στην πρόληψη 
των αγροτικών αδικημάτων που διαπράττονται σε 
αγροτικές εκτάσεις και αγροτικά κτήματα και αφού 
λάβαμε υπόψη:

α) Τα άρθρα 1, 2, 3, 10, 11, 43 του ν. 3585/2007 «Προστα−
σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 148/τ.Α΄).

β) Το άρθρο 1 του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων» (ΦΕΚ 231/τ.Α΄).

γ) Το άρθρο 13 του π.δ. 138/2007 «Οργάνωση υπηρε−
σιών Ελληνικής Αγροφυλακής» (ΦΕΚ 179/τ.Α΄).

δ) Την υπ’ αριθμ. 3112 από 16.10.2007 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών «Έναρξη λειτουργίας Αγρονο−
μικών Τμημάτων» (ΦΕΚ 2076/τ.Α΄).

ε) Την υπ’ αριθμ. 7004/3/44/30.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Πανα−
γιώτη ΧΗΝΟΦΩΤΗ» (ΦΕΚ 1974/τ.Α΄), καθορίζουμε:

Άρθρο 1

Απαγορεύεται να εγκαταλείπονται τα ζώα άνευ οδη−
γού τόσο σε κοινόχρηστη όσο και σε καλλιεργούμενη 
αγροτική έκταση, εκτός εάν αυτά είναι καλά δεμένα ή 
κλεισμένα σε χώρο επαρκώς περιφραγμένο.

Άρθρο 2

Απαγορεύεται να αφήνονται άταφα πέραν των 48 
ωρών ζώα ή πτηνά που έχουν πεθάνει ή φονευθεί σε 
αγροτική έκταση. Αυτά θα πρέπει να θάβονται σε βά−
θος τουλάχιστον μισού μέτρου από τον εξουσιαστή ή 
οδηγό ή αν αυτοί είναι άγνωστοι, με μέριμνα του οικείου 
Δήμου, αφού απ’ αυτούς ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα 
για την αποφυγή τυχόν μεταδοτικών νόσων.

Άρθρο 3
Απαγορεύεται να δένονται ζώα στις άκρες των αγρο−

τικών κτημάτων που εφάπτονται σε αγροτική οδό με 
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σχοινί ή αλυσίδα, προς αποφυγή ατυχημάτων και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, οχημάτων και 
ζώων μέσω αυτών.

Άρθρο 4

Απαγορεύεται η βόσκηση ζώων στις άκρες των σιδη−
ροδρομικών γραμμών προς αποφυγή ατυχημάτων.

Άρθρο 5

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε 
απόσταση μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από 
αγροτικούς δρόμους και οδούς και σε απόσταση μικρό−
τερη των πενήντα (50) μέτρων από κατοικημένες οικίες, 
εκτός εάν περιφράξουν αυτές με ειδικό πλέγμα ύψους 
δυο μέτρων τουλάχιστον.

Οι μελισσοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν 
τις κυψέλες σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από 
ποιμνιοστάσια και από τόπους ποτίσματος ζώων.

Απαγορεύεται επίσης να τοποθετούνται κυψέλες σε 
καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γρα−
πτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.

Υποχρεούνται δε οι μελισσοτρόφοι, σε ανάλογο αριθ−
μό κυψελών να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη δι−
εύθυνση και το τηλέφωνό τους.

Τέλος, κατά την τοποθέτηση των κυψελών στην ύπαι−
θρο να ενημερώνεται ο αρμόδιος αγροφύλακας της 
περιοχής.

Άρθρο 6

Απαγορεύεται να αφήνονται στην αγροτική έκταση 
ακάλυπτοι σωροί κοπριάς ποιμνιοστασίων, χοιροστασί−
ων ή πτηνοτροφείων ή να διοχετεύονται τα απόβλητα 
αυτών σε αγροτικούς δρόμους, σε αρδευτικά ή απο−
στραγγιστικά χαντάκια.

Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ποιμνιοστασίων, χοιροστα−
σίων, πτηνοτροφείων υποχρεούνται να ενσωματώνουν 
με το έδαφος ιδιόκτητων χώρων, τα στερεά απόβλητα 
που παράγονται από το ζωικό πληθυσμό αυτών εντός 48 
ωρών μετά από κάθε καθαρισμό των εγκαταστάσεων.

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι καλλιεργητές από το 
χρόνο μεταφοράς στα κτήματά τους τέτοιων υλικών και 
εφόσον δεν προκαλείται βλάβη στο υδάτινο οικοσύστη−
μα, σύμφωνα με την οδηγία υπ’ αριθμ. 91/676/ΕΟΚ.

Άρθρο 7

Απαγορεύεται να απορρίπτονται στους δρόμους, στα 
παρακείμενα χαντάκια, στους ποταμούς, λίμνες, πηγές 
και ρυάκια, υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων, 
πέτρες, χώματα, ξύλα ή άλλα αντικείμενα. Ακόμη να 
αφήνονται προεξέχοντα προς οδούς κοινής χρήσεως 
(μονοπάτια) κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα 
που εμποδίζουν τη διέλευση, ή να ανοίγονται τάφροι, 
εκβαθύνσεις κ.λ.π, ώστε να καθίστανται αυτοί επικίν−
δυνοι.

Επίσης απαγορεύεται να απορρίπτονται ή να τοποθε−
τούνται σε κοινόχρηστο ή ξένο αγροτικό κτήμα πέτρες, 
ξύλα ή άλλα αντικείμενα χωρίς γραπτή συγκατάθεση 
των εχόντων δικαίωμα.

Άρθρο 8

Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές αγροτικών 
κτημάτων, υποχρεούνται να ανοίγουν και να καθαρίζουν 
τα χαντάκια των περί τα κτήματά τους οδών, καθώς 
και τα διαχωριστικά χαντάκια με γειτονικά κτήματα, 

προς διοχέτευση των βρόχινων νερών, κατά το μήνα 
Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

Άρθρο 9

Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές αρδευόμε−
νων κτημάτων με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου 
υποχρεούνται να καθαρίζουν τα αρδευτικά χαντάκια 
(αυλάκια) που βρίσκονται εκτός ζώνης αναδασμού και 
να διατηρούν αυτά καθαρά ολόκληρη την αρδευτική 
περίοδο, προς πρόληψη ζημιών σε ξένα ή κοινόχρηστα 
κτήματα.

Άρθρο 10

Υποχρεούνται οι καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων, 
όπως κατά την άρδευση λαμβάνουν μέτρα, ώστε να μην 
διοχετεύονται ή εκτοξεύονται νερά κατά τρόπο που 
να καθίστανται δύσχρηστοι οι παρακείμενοι οδοί από 
πεζούς ή αγροτικά κ.λπ. μηχανήματα.

Άρθρο 11

Υποχρεούνται οι καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων, 
όπως μετά το πέρας της εργασίας, μεταφέρουν με 
προσοχή, τα αγροτικά κινητά (ποτιστικά, ραντιστικά, 
λιπασματοδιανομείς, φρέζες, κοπτικά μηχανήματα, λι−
πάσματα, φυτοφάρμακα, εργαλεία κ.λπ.) σε ασφαλές 
μέρος προς αποφυγή ατυχήματος, κλοπής ή φθοράς 
των.

Άρθρο 12

Απαγορεύεται στον καθένα να μεταβάλλει την κα−
νονική ροή των βρόχινων νερών κατά τρόπο που να 
προκαλείται πλημμύρα σε ξένα κτήματα ή δρόμους. Οι 
εξουσιαστές, μισθωτές, καλλιεργητές αγροτικών κτημά−
των υποχρεούνται όπως κατά την άροση ή σπορά αυτών 
διανοίγουν τους αποστραγγιστικούς τους αύλακες μέ−
χρι αποστάσεως τουλάχιστον μέτρου από το γειτονικό 
κτήμα ή δρόμο προς πρόληψη πλημμυρών από βρόχινα 
νερά, εκτός αν αυτοί καταλήγουν σε χαντάκια.

Άρθρο 13

Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές περιφραγ−
μένων αγροτικών κτημάτων υποχρεούνται να καλύπτουν 
ή περιφράσσουν τα εντός αυτών υπάρχοντα πηγάδια, 
στέρνες, λάκκους και άλλες εκβαθύνσεις φυσικές ή τε−
χνητές, κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο ατυχη−
μάτων σε ανθρώπους ή ζώα.

Η αυτή υποχρέωση υπάρχει και προκειμένου περί 
απερίφραχτων κτημάτων στα οποία απαγορεύθηκε η 
είσοδος από τους ενδιαφερομένους με φανερή σήμανση 
προς τούτο.

Άρθρο 14

Απαγορεύεται η διάβαση ή είσοδος ανθρώπων σε ξένα 
αγροτικά κτήματα ή φυτεμένα κατά την περίοδο της 
ωρίμανσης των καρπών, περιφραγμένα ή απερίφρακτα, 
στα οποία ο εξουσιαστής απαγόρευσε την είσοδο ή την 
διάβαση με εμφανή σήμανση, χωρίς την συγκατάθεσή 
του.

Άρθρο 15

Το άναμμα της φωτιάς σε αγροτική έκταση για εκτέ−
λεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτα−
σης, ρυθμίζεται από τις υπ’ αριθμ. 9/2000 και 9Α/2005 
ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.
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Άρθρο 16

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω−
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 
ν. 3585/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 458 Ποινικού 
Κώδικα.

Από την ισχύ της παρούσας, κάθε διάταξη, Αγρονο−
μικής Διάταξης, που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερό−
μενα θέματα, καταργείται.

Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Προσωπικό 
της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ».

Η παρούσα Αγρονομική Διάταξη ισχύει για όλη την 
Ελληνική επικράτεια από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008

Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Εγκρίνεται
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 35544/ΓΔΑΑΠ 5379 (2)
Σύσταση της επιτροπής για την υποστήριξη της εθνικής 

αρχής συντονισμού στο συντονισμό του προγραμμα−
τισμού και της εφαρμογής των συγχρηματοδοτού−
μενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63 «Κυβέρνηση − Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 

98/τ.Α΄/22.4.2005).
2. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 κοινή απόφαση 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/τ.Β΄/3.10.2007).

3. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή 
Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική πε−
ρίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/3.12.2007) και ειδικότερα 
την παράγραφο 4 (γ) του άρθρου 10 αυτού.

4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σύσταση της Επιτροπής

Συστήνεται Επιτροπή η οποία υποστηρίζει την Εθνική Αρχή 
Συντονισμού στο συντονισμό του προγραμματισμού και της 
εφαρμογής των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών 
ενισχύσεων της οποίας η σύνθεση είναι η ακόλουθη:

1. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο προϊστάμενος 
της Εθνικής Αρχής Συντονισμού,

2. Μέλη της Επιτροπής ορίζονται:
• ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής των Περι−

φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ,
• ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του επι−

χειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα»,

• ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του επι−
χειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση»,

• ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του επιχειρη−
σιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»,

• ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας συντονισμού της 
παρακολούθησης δράσεων ΕΚΤ,

• ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ και
• ο προϊστάμενος της διαχειριστικής αρχής του επι−

χειρησιακού προγράμματος Αλιείας.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής αναπληρώ−

νονται, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, από τους νό−
μιμους αναπληρωτές τους.

3. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής μετέχουν εκπρό−
σωποι:

• της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του 
ΥΠ.Οι.Ο.,

• της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης,

• της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 
του Υπουργείου Ανάπτυξης,

• του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυνα−
μικού,

• της Α.Ε. «Ψηφιακές Ενισχύσεις»,
• της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης του 

ΥΠ.ΟΙ.Ο.,
• της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠ.Οι.Ο.,
• τoυ γραφείου της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων 

και Ανάπτυξης του ΥΠ.Οι.Ο.,
• της Δ/σης Ευρωπαϊκής Ένωσης της Γενικής Γραμ−

ματείας του ΥΠ.Οι.Ο.,
• της μονάδας ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσε−

ων της Ε.Υ.Σ. του ΥΠ.Οι.Ο.
4. Μετά από πρόσκληση του προέδρου της Επιτρο−

πής, μπορούν να συμμετέχουν, σ΄ αυτή, και εκπρόσωποι 
άλλων φορέων.

Άρθρο 2
Αποστολή της Επιτροπής

Αποστολή της επιτροπής είναι η υποστήριξη της Εθνι−
κής Αρχής Συντονισμού/Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) στο 
συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κρατικών ενισχύσεων. 
Στο πλαίσιο αυτό το έργο της Επιτροπής είναι:

• Η εξέταση και διατύπωση γνώμης, προκειμένου για 
την υποβολή συγκεκριμένων μέτρων και καθεστώτων 
ενίσχυσης στην Ε.Ε.,

• η επιβεβαίωση της συμπληρωματικότητας − συ−
νέργειας του προς εξέταση μέτρου χορήγησης συγ−
χρηματοδοτούμενων ενισχύσεων με λοιπά καθεστώτα, 
πρωτοβουλίες και δράσεις,

• η επιβεβαίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης 
του κάθε μέτρου χορήγησης συγχρηματοδοτούμενων 
ενισχύσεων από το ΕΣΠΑ και η συμβατότητά του με την 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία κρατικών ενισχύσεων,

• η βελτίωση της πληροφόρησης των εμπλεκόμενων 
φορέων καθώς και η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών 
κατά το σχεδιασμό των μέτρων χορήγησης συγχρημα−
τοδοτούμενων ενισχύσεων, σχετικά με την υφιστάμενη 
νομοθεσία, την επιλεξιμότητα, την ορθή εφαρμογή των 
χρησιμοποιούμενων μέσων, τη συμπληρωματικότητα ή 
τις τυχόν επικαλύψεις με άλλα καθεστώτα,
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• η παρακολούθηση της αποτελεσματικής και ορθής 
εφαρμογής των διαφόρων συστημάτων χορήγησης των 
συγχρηματοδοτούμενων ενισχύσεων,

• η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων ενίσχυσης, η διατύ−
πωση σχετικών προτάσεων και συμπερασμάτων και η 
σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών για τον μελλοντικό 
σχεδιασμό των παρεμβάσεων.

Άρθρο 3
Λειτουργία − Συνεδριάσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό 
μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού 
της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου της 
και τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο. Στην πρόσκληση 
αναφέρεται ο τόπος και η ώρα της συνεδρίασης.

Τη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής ανα−
λαμβάνει η Εθνική Αρχή Συντονισμού/Ε.Υ.Σ., η οποία 
επιφορτίζεται με την προετοιμασία των συνεδριάσεων, 
τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης και την τήρηση 
των πρακτικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. Ο. 688/26/Β0019 (3)
Ανάθεση − εξουσιοδότηση του δικαιώματος έκδοσης και 

χορήγησης των δελτίων TIR στην Ομοσπονδία Φορ−
τηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15.4.2008 

απόφασής μας «Περί των όρων και προϋποθέσεων πα−
ραχώρησης δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης δελ−
τίων TIR σε εξουσιοδοτημένο οργανισμό και τρόπων 
διαχείρισης του δικαιώματος αυτού», η οποία δημοσι−
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 836/
Β΄/12.5.2008) και εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των σχε−
τικών διατάξεων του δεύτερου άρθρου του ν. 1020/1980 
(ΦΕΚ 32/Α΄/5.2.1980) «Περί κυρώσεως της Τελωνειακής 
Συμβάσεως “Περί διεθνούς Μεταφοράς Εμπορευμάτων 
δια δελτίων TIR (Σύμβαση TIR)”», με τις οποίες παρέχεται 
η ευχέρεια στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών 
να εξουσιοδοτεί οργανισμό, ο οποίος δυνάμει της Σύμ−
βασης αυτής, θα εκδίδει και χορηγεί δελτία TIR και θα 
παρέχει την προβλεπόμενη εγγύηση.

2. Την υπ’ αριθμ. Α9/1540/23.6.2008 έγγραφη δήλωση 
της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος 
(Ο.Φ.Α.Ε.) περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων 
παραχώρησης δικαιώματος έκδοσης και χορήγησης 
δελτίων TIR σε εξουσιοδοτούμενο οργανισμό και τρό−
πων διαχείρισης του δικαιώματος αυτού, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15.4.2008 ΑΥΟΟ.

3. Τα υποβληθέντα με την ως άνω δήλωση της πα−
ραγράφου 2 δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο 
άρθρο 1 αυτής υπ’ αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15.4.2008 από−
φασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κα−

θώς και τα υποβληθέντα συμπληρωματικά με το υπ’ 
αριθμ. Α9/1706/17.7.2008 έγγραφο της ΟΦΑΕ αντίγραφα 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων, και ιδίως:

α) Την από 8.5.2008 έγγραφη δήλωση βεβαίωση του Δι−
εθνούς Οργανισμού INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT 
UNION (I.R.U.), που εδρεύει στη Γενεύη, από την οποία 
προκύπτει ότι η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινητιστών 
Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.) είναι ενεργό μέλος του εν λόγω Ορ−
γανισμού, από 27.10.1964,

β) Την από 13.6.2008 υπ’ αριθμ. 2080594724 εγγυητι−
κή επιστολή της Εμπορικής Τράπεζας, με την οποία 
η Τράπεζα παρέχει ανεπιφύλακτα, παραιτούμενη του 
ευεργετήματος της διαιρέσεως διζήσεως, εγγύηση μέ−
χρι του ποσού των εξακοσίων χιλιάδων (600.000) Ευρώ 
υπέρ της ΟΦΑΕ για τις ενδεχόμενες απαιτήσεις του 
Δημοσίου κατά της ΟΦΑΕ από τυχόν παραβάσεις της 
υπ’ αριθμ. Τ.1861/34/Β0019/15.4.2008 ΑΥΟΟ,

γ) Το επίσημο αντίγραφο του υπ’ αριθμ. 3186842 Ασφα−
λιστηρίου Συμβολαίου, που προβλέπεται στο Παράρτη−
μα 9, Μέρος Ι, παρ.1 εδ. στ) (v), της Σύμβασης TIR 1975, 
με επίσημη μετάφραση από το Υπουργείο εξωτερικών, 
στα Ελληνικά.

4. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1948/
Β΄/3.10.2007).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εξουσιοδοτούμε την Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινη−
τιστών Ελλάδος (Ο.Φ.Α.Ε.) Πατησίων 351 – 111 44 Αθήνα, 
όπως συνεχίσει να εκδίδει και χορηγεί, σύμφωνα με 
τους όρους και προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. Τ.1861/34/
Β0019/15.4.2008 ΑΥΟΟ, στους δικαιούχους, τα υπό της 
ανωτέρω Τελωνειακής Συμβάσεως, προβλεπόμενα δελ−
τία TIR και να παρέχει την προβλεπόμενη εγγύηση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. Φ.415.16/31/389875 (4)
Ορισμός του Αριθμού των Επαγγελματιών Οπλιτών για 

Κατάταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις κατά το έτος 2008 − 
2009.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη
α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 4 παρ.2 του ν. 2936/2001 «Επαγγελμα−

τίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 166).
(2) Του άρθρου 35 παρ.1 και 2 του ν. 3648/2008 «Ρυθ−

μίσεις θεμάτων αναπήρων πολέμου, προσωπικού του 
ΥΕΘΑ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).

(3) 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).
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β. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 57).

γ. Την υπ’ αριθμ. 42362/ΔΙΟΕ Υ252/28.9.2007 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 1948).

δ. Το υπ’ αριθμ. 99/Σ.9/1.4.2008 πρακτικό, απόφαση του 
Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ο αριθμός των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) για 
κατάταξη κατά το έτος 2008 καθορίζεται σε 1.700, εκ 
των οποίων οι 1.000 σε αναπλήρωση των μέχρι τώρα 
απομακρυθέντων για διαφόρους λόγους από τις τάξεις 
του Στρατού Ξηράς, οι οποίοι θα καταταγούν το μήνα 
Ιανουάριο του έτους 2009:

Άρθρο 2

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 
4.417.200 € περίπου για το έτος 2008, 16.707.800 € περί−
που για το έτος 2009, 17.246.700 € περίπου για το έτος 
2010, 17.780.600 € περίπου για το έτος 2011, 19.639.000 € 
περίπου για το έτος 2012, 20.142.800 € περίπου για το 
έτος 2013. Η ανωτέρω δαπάνη για το οικονομικό έτος 
2008 θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις 
του λειτουργικού Π/Υ ΓΕΣ 2008 ενώ κατά τα επόμενα 
πέντε έτη, θα αντιμετωπίζεται με την εγγραφή των 
απαιτουμένων πιστώσεων στους υπόψη ΚΑΕ του Προ−
ϋπολογισμού ΥΠΕΘΑ των αντιστοίχων ετών.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓ.−ΒΑΣΙΛ. Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 106096/Γ6 (5)
Καθορισμός ποσοστού προσλήψεων προσωρινών ανα−

πληρωτών και ωρομίσθιων Σ.Μ.Ε.Α. από τους πίνα−
κες Α και Β.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 4 του ν. 2817/2000 

(ΦΕΚ 78/τ.Α΄/14.3.2000) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει 
και

2. Την υπ’ αριθμ. 41η της 4.8.2008 Πράξη του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Υ.Σ.Ε.Ε.Π), αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ποσοστό των προσλαμβανομένων ως 
προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων που προβλέ−
πεται από τις δύο (2) κατηγορίες του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78/τ.Α΄/14.3.2000) παραγρ. 4 του άρθρου 4,ως εξής:

• Από την κατηγορία Α΄ ποσοστό 20% και
• Από την κατηγορία Β΄ ποσοστό 80%.

Εάν δεν υπάρχουν υποψήφιοι από μία των ανωτέρω 
κατηγοριών, το ποσοστό καλύπτεται από την κατηγορία 
στην οποία υπάρχουν υποψήφιοι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Αυγούστου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F
(6)

    Μετάταξη Δαφερέτα Κωνσταντίνου.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 54912/1012/24.7.2008 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετατάσσεται 
ο υπάλληλος, Δαφερέρας Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα, 
με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου, 
του κλάδου ΔΕ Δ/κού − Γραμματέων, από τον Οργα−
νισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) 
στον Ο.Α.Ε.Δ. και συγκεκριμένα στο ΚΠΑ 2 Πάρου, σε 
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου αο−
ρίστου χρόνου, του κλάδου ΔΕ Δ/κού − Γραμματέων, με 
ταυτόχρονη δέσμευση αντίστοιχης μόνιμης θέσης.

Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούται να παραμείνει 
στην Υπηρεσία που μετατάσσεται για μία τουλάχιστον 
δεκαετία.

Η δημοσίευση της περίληψης αυτής προβλέπεται από 
το ν. 3528/2007.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

F
    Αριθμ. 49398/771 (7)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Δήμο Νέας Φιλα−

δέλφειας, που πληρούνται από άτομα που προστα−
τεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέ−
σεων αυτών.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/τ.Α΄) «Συνταγματικά 
κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, ... ρυθμίσεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3051/2002.
3. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ. 4, 

του άρθρου 1 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄) «Ενίσχυση 
της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».

4. Το υπ’ αριθμ. 8475/3.7.2008 έγγραφο του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας, για την επικείμενη έκδοση προκήρυξης 
πλήρωσης τριάντα επτά (37) συνολικά θέσεων εργασίας 
τακτικών υπαλλήλων, διαφόρων κατηγοριών, κλάδων και 
ειδικοτήτων, για το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας.

5. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/2.1.2008) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απα−
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδι−
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οτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

6. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. 30408/28.3.2002 (ΦΕΚ 
133/τ.Β΄/17.5.2002) και 200441/8.7.2005 (ΦΕΚ 1022/
τ.Β΄/20.7.2005) προηγούμενων αποφάσεών μας, καθορί−
ζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας για το 
Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας, που πρόκειται να πληρωθούν 
από άτομα, που προστατεύονται από τις διατάξεις του 
ν. 2643/1998, σε τρεις (3).

Β) Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά 
κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

α) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄, της 
παρ.1, άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

β) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, 
περίπτωσης β΄ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 
2643/1998)

1

γ) Τρίτεκνοι (περίπτωση ε΄ της παρ. 1 
του άρθρου 1 ν. 2643/1998)

1

Γ) Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ
ν. 2643/1998

ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας

ΥΕ16 Εργατών 
πρασίνου

Εθνικής 
Αντίστασης

1

ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας

ΔΕ35 Δενδροκηπου−
ρών−Δενδροκόμων−

Κηπουρών−Ανθοκόμων

Έμμεσης
Α.Μ.ΕΑ.

1

ΑΤΤΙΚΗΣ Δήμος Νέας 
Φιλαδέλφειας

ΥΕ16 Εργατών 
πρασίνου

Τριτέκνων 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2008
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
(8)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΠΑΚΟΣ ΣΙΑ 
Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 41056/835/Π08/5/00066/Ε/ν. 3299/2004/ 
14.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας 
«ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή, 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρε−
ται σε ίδρυση ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 3* συνολικής 
δυναμικότητας 34 κλινών, στην Κοινότητα Ελαφονήσου, 
του Νομού Λακωνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους 
1.770.000,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του 
παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό 1.062.000,00 €. Το 
ύψος του τραπεζικού δανείου που θα χρησιμοποιηθεί για 
την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 
265.500,00 € δηλαδή ποσοστό 15% επί του συνολικού 
παραγωγικού κόστους της επένδυσης.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0.
Νέες θέσεις εργασίας: 3 εποχιακής απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(9)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 40760/780/Π08/5/00066/Ε/ν. 3299/2004/ 
11.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εται−
ρείας «ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για 
υπαγωγή, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης 
που αναφέρεται σε επέκταση του ξενοδοχείου «VITINA 
HOUSE FOREST RESORT» και στον εκσυγχρονισμό του 
με προσθήκη νέων χρήσεων επί κοινοχρήστων χώρων, 
στο δ.δ. Βυτίνας του Δήμου Βυτίνας, του Νομού Αρκα−
δίας, συνολικού παραγωγικού κόστους 1.618.400,00 €, 
με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του παραγωγικού 
κόστους, δηλαδή ποσό 971.040,00 €. Το ύψος του τραπε−
ζικού δανείου που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 218.484,00 € 
δηλαδή ποσοστό 13,50% επί του συνολικού παραγωγι−
κού κόστους της επένδυσης. 

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 4.
Νέες θέσεις εργασίας: 4 μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(10)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΠΕ» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 40538/758/Π08/5/46/Ε/ν. 3299/2004/ 
11.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρη−
σης «ΚΙΒΩΤΟΣ ΕΠΕ» για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται στην ίδρυση μο−
νάδος παραγωγής πλαστικών κιβωτίων από διογκωμένη 
πολυστερίνη στη θέση «Αυλώνα» του Δ.Δ. Κρανιδίου 
του Δήμου Κρανιδίου του Νομού Αργολίδος, συνολικού 
κόστους τετρακοσίων έντεκα χιλιάδων τετρακοσίων σα−
ράντα έξι ευρώ (411.446,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 
41% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για την αρχική επέν−
δυση ύψους τετρακοσίων μίας χιλιάδων τετρακοσίων 
σαράντα έξι ευρώ (401.446,00 €) δηλαδή ποσό εκατόν 
εξήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο 
ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (164.592,86 €) και ποσο−
στό επιχορήγησης 41% επί της ενισχυόμενης δαπάνης 
για δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24175

δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) δηλαδή ποσό τεσσάρων 
χιλιάδων εκατό ευρώ (4.100 €). Το τραπεζικό δάνειο 
θα ανέλθει στο ύψος των εκατόν δεκαεννέα χιλιάδων 
τριακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα τεσσάρων λε−
πτών (119.319,34 €).

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν τέσσερες (4) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(11)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΣΑΡΑΝΤΟΣ & 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΟΕ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 40529/756/Π08/5/41/Ε/ν. 3299/2004/ 
11.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας 
Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης 
«ΣΑΡΑΝΤΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΟΕ» για υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που 
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδος τυποποίησης, επεξερ−
γασίας και συντήρησης αγροτικών προϊόντων στο Δ.Δ. 
Μικρομάνης του Δήμου Θούριας του Νομού Μεσσηνίας, 
συνολικού κόστους επτακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων 
εξακοσίων ενενήντα ευρώ (785.690,00 €) με ποσοστό 
επιχορήγησης 60% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για 
την αρχική επένδυση ύψους επτακοσίων εβδομήντα χι−
λιάδων εξακοσίων ενενήντα ευρώ (770.690,00 €) δηλαδή 
ποσό τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων τετρακοσίων 
δέκα τεσσάρων ευρώ (462.414,00 €) και ποσοστό επιχο−
ρήγησης 50% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για δαπά−
νες μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα πέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) δηλαδή ποσό επτά χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €). Το τραπεζικό δάνειο θα 
ανέλθει στο ύψος των εβδομήντα δύο χιλιάδων διακο−
σίων δώδεκα ευρώ και δέκα λεπτών (72.212,10 €).

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν έντεκα (11) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

F
(12)

   Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΟ−
ΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 40598/768/Π08/5/59/Ε/ν. 3299/2004/ 
11.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας 

Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης 
«ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΠΟΤΗΣ & ΥΙΟΙ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΕ» για 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδος παραγωγής τυ−
ροκομικών προϊόντων στο Δ.Δ. Κάμπου του Δήμου Αβίας 
του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού κόστους επτακοσίων 
δέκα χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (710.780,00 €) 
με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί της ενισχυόμενης 
δαπάνης για την αρχική επένδυση ύψους επτακοσίων 
χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (700.780,00 €) δη−
λαδή ποσό τετρακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων 
εξήντα οκτώ ευρώ (420.468,00 €) και ποσοστό επιχορή−
γησης 50% επί της ενισχυόμενης δαπάνης για δαπάνες 
μελετών και αμοιβές συμβούλων ύψους δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000,00 €) δηλαδή ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €). Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει στο ύψος 
των εκατόν επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά ευρώ 
(107.617,00 €).

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν μία (1) νέα θέση μόνιμης και τρεις (3) νέες θέσεις 
εποχιακής απασχόλησης (2,5 Ε.Μ.Ε.)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(13)

    Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ 
ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Με την υπ’ αριθμ. 40518/742/Π08/5/37/Ε/ν. 3299/2004/ 
11.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέως Περιφέρειας 
Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης 
«ΣΑΒΟΥΡΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό μονάδος κοπής και επεξεργασίας 
μαρμάρου στη θέση «Καράβα» του Δ.Δ. Άστρους του Δή−
μου Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, συνολικού 
κόστους διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εί−
κοσι ευρώ (204.320,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 60% 
επί της ενισχυόμενης δαπάνης για την αρχική επένδυση 
ύψους εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκο−
σι ευρώ (198.320,00 €) δηλαδή ποσό εκατόν δέκα οκτώ 
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (118.992,00 €) 
και ποσοστό επιχορήγησης 50% επί της ενισχυόμενης 
δαπάνης για δαπάνες μελετών και αμοιβές συμβούλων 
ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) δηλαδή ποσό τριών 
χιλιάδων ευρώ (3.000 €).

Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις απασχόλησης

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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