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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1073 (1)
  Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου κατ’ αποκοπή πο−

σού ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων 
(ΤΑΞΙ) για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010 

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
 1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. 

(ν.2859/2000):
 α) της παραγράφου 1 του άρθρου 38 
 β) του άρθρου 40
 γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59
 δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 38 (περιπτώσεις β, 

γ, γστ, γι, δ και στ) του Π.Δ. 186/92 Κ.Β.Σ. (ΦΕΚ 84 Α).
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του 

ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α/23.4.10). 
 4. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού. 

 5. Το γεγονός ότι από 1.7.2010 οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ 
εντάσσονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και στην υπο−
χρέωση τήρησης βιβλίου εσόδων − εξόδων, αποφασί−
ζουμε: 

1. Η Α.Υ.Ο. 1013654/971/169/Β0014/ΠΟΛ.1019/5.2.2007 
(ΦΕΚ 240 τ.Β/ 26.2.07), για τον τρόπο υπολογισμού και 
απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτο−
κινήτων (ΤΑΞΙ), ισχύει και για το πρώτο εξάμηνο του 
έτους 2010, με την αντικατάσταση της παραγράφου 2 
του άρθρου 1 αυτής, ως εξής:

«2. Για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2010, τα ποσά 
του φόρου προστιθέμενης αξίας ορίζονται για κάθε ΕΔΧ 
αυτοκίνητο, ως ακολούθως:

 α) Τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ, προκειμένου για 
ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους:

 αα) στην περιοχή Αθηνών − Πειραιώς − Περιχώρων, 
όπως αυτή προσδιορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών.

 αβ) στους δήμους και τις κοινότητες που περιλαμ−
βάνονται στην εκάστοτε ενιαία διοικητική μονάδα της 
πόλης της Θεσ/νίκης, όπως αυτή προσδιορίζεται από 
τις ισχύουσες ως άνω διατάξεις. 
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 β) Τριακόσια τριάντα (340) ευρώ, προκειμένου για 
ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές 
δήμων με πληθυσμό από 200.001 κατοίκους και άνω.

 γ) Τριακόσια (320) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ αυτο−
κίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές δήμων με 
πληθυσμό από 50.001 έως 200.000 κατοίκους. 

 δ) Διακόσια ενενήντα (290) ευρώ, προκειμένου για 
ΕΔΧ αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές 
δήμων με πληθυσμό από 5.001 έως 50.000 κατοίκους.

 ε) Διακόσια είκοσι (220) ευρώ, προκειμένου για ΕΔΧ 
αυτοκίνητα που έχουν την έδρα τους σε περιοχές κοι−
νοτήτων με πληθυσμό κάτω από 5.000 κατοίκους.». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαΐου 2010

 Ο ΥΠΟΥΡΓOΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

F
Αριθμ. 23408/ΔΙΟΕ 981 (2)
    Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (το−
μέας Οικονομίας). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

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

4 του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ Α΄51 ) «Σύστημα επιλογής προϊ−
σταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξι−
οκρατικά κριτήρια – Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλο−
γής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π) και λοιπές διατάξεις».

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

γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄98).

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

ε) του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄221).

στ) του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας» ( ΦΕΚ Α΄165 ), όπως ισχύει.

ζ) της παραγράφου Β 4 του άρθρου 40 του Ν. 1884/1990 
(ΦΕΚ Α΄ 81 ).

η) της απόφασης του Πρωθυπουργού με αριθμό 
2876/7.10.2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», (Β΄2234).

θ) της αριθμ. 54023/ΔΙΟΕ 2459/24−11−2008 απόφασης 
«Σύσταση− Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (τ. ΥΠΕΘΟ)» 
(ΦΕΚ B΄2411 )

ι) της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16.4.2010 
εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αναφέρεται 
στο «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μο−
νάδων – Οδηγίες για την εφαρμογή των μεταβατικών 
διατάξεων (΄Αρθρο Πέμπτο) του ν.3839/2010 (ΦΕΚ Α΄ 51 
/29−3−2010).

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

1. Συγκροτούμε στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (τομέας Οικονομίας) πε−
νταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο αρμόδιο για όλο το 
προσωπικό του Υπουργείου ως εξής : 

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους με βαθμό Α΄ από 
αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρε−
σιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του ή στο 
Νομό Αττικής, για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύ−
ουν στο Νομό αυτό. Ένα τουλάχιστον από τα τακτικά 
μέλη θα είναι διαφορετικού φύλου από τα λοιπά, εφόσον 
υπάρχει κι έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων με 
βαθμό Α΄ με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι αναδεί−
χθηκαν από τις εκλογές για να αποτελέσουν μέλη των 
από 1−1−2009 υφιστάμενων Υπηρεσιακών Συμβουλίων. 

2. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη της παρ. 1 λαμ−
βάνονται μεταξύ των δέκα (10) υπαλλήλων που έχουν 
τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊ−
σταμένου Διεύθυνσης. Εάν δεν επαρκούν οι υπάλληλοι 
με τις προϋποθέσεις αυτές ο αριθμός συμπληρώνεται 
από υπαλλήλους με τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Τμήματος με την προϋπό−
θεση να ανήκουν σε κλάδο του οποίου οι υπάλληλοι 
προβλέπεται ότι μπορεί να προΐστανται Διεύθυνσης. 

3. Τα υπό στοιχεία α΄ τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουρ−
γού και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης μέ−
χρι την επιλογή των προϊσταμένων Διευθύνσεων από τα 
Σ.Ε.Π. με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010 και πάντως όχι 
πέραν του ενός (1) έτους από την τοποθέτησή τους. 

4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο που συγκροτείται με την 
παρούσα, λειτουργεί με ελλιπή σύνθεση, χωρίς αναπλη−
ρωματικά μέλη μέχρι την επιλογή Προϊσταμένων Διευ−
θύνσεων, οπότε ορίζονται με συμπληρωματική απόφαση 
και τα αναπληρωματικά μέλη. 

5. Εισηγητής στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, χωρίς δικαί−
ωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Διοικητικού του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας ( τομέας Οικονομίας), με ανα−
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πληρωτή του Προϊστάμενο Τμήματος που χειρίζεται 
θέματα προσωπικού της ως άνω Διεύθυνσης. 

6. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται 
υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Β΄, με αναπληρωτή του 
υπάλληλο του ιδίου βαθμού της οικείας υπηρεσίας. 

7. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
που συγκροτείται με την παρούσα λήγει, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου πέμπτου του 
Ν. 3839/2010, με τη συγκρότηση των Σ.Ε.Π. και των Υπη−
ρεσιακών Συμβουλίων που προβλέπονται στα άρθρα 158 
και 159 του Υ.Κ., όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 3839/2010. 

8. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ−
σωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αντί των 
δύο αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων με−
τέχουν οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−
νου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

   Αθήνα, 1 Ιουνίου 2010

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. ΔΔΟ/Φ.101.80/4519 (3)
    Σύσταση αποφαινόμενων και γνωμοδοτούντων συλλο−

γικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων που αποφασίζουν ή γνωμο−
δοτούν σε θέματα μελετών αρμοδιότητάς της.

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 1, 41 παρ. 5, 45 παρ. 2 του Ν. 3316/2005 

(ΦΕΚ 42/Α’) «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων 
εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών 
και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.2. Του Π.Δ. 146/2002 «Όργανα που αποφασίζουν ή 
γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημο−
σίων έργων αρμοδιότητας Υπ. Αιγαίου» (ΦΕΚ 119/Α/4−
6−2002).

1.3. Του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» 
(ΦΕΚ 101/Α/22−5−01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.4. Του Π.Δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπ. 
Αιγαίου» (ΦΕΚ 1/Α’/1986), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 
326/2000 (ΦΕΚ 267/Α’/2000) και ισχύει. 

1.5. Του άρθρου 2 του Π.Δ. 205/ 2007 (ΦΕΚ 231/Α’/2007) 
«Συγχώνευση Υπουργείων» 

1.6. Του Π.Δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α’/2007) «Σύσταση Γε−
νικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» 

1.7. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανα−
κατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

1.8. Του Π.Δ. 63 / 2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α’).

 1.9. Του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α’) 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις».

2. Τη αριθμ. οικ.69139/7766/21.12.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2514) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στους 
Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων»

3. Την  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔ0/Φ.101.22/4516/17−05−2010  
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων περί συμπλήρωσης της με αριθμ. πρωτ. ΔΔΟ/
Φ.101.22/618/20−01−2010 (ΦΕΚ 67) απόφασής του.

4. Τη με αριθμ. πρωτ. Δ17γ/08/77/φν.439.4/25−5−2006 
Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

5. Τα υπ’ αριθμ. 607/5−2−2009 και 641/13−4−2010 Υπη−
ρεσιακά Σημειώματα της Διεύθυνσης Προγραμμάτων, 
Μελετών και Έργων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής. 

6. Το υπ’ αριθμ. 83/23−6−2009 Υπηρεσιακό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματεί−
ας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο
Αρμόδια όργανα

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων, κατά τις διατάξεις 
του Ν. 3316/2005 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει κάθε φορά, για την εκτέλεση συμβάσεων εκ−
πόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών για 
τις μελέτες που εκτελούνται από τη Γενική Γραμματεία 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Γ.Γ. ΑΙ. & Ν.Π.) του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων είναι: 
ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο 
Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
το Τεχνικό Συμβούλιο, η Προϊσταμένη Αρχή και η Διευ−
θύνουσα υπηρεσία ως εξής: 

Άρθρο 2ο
Διευθύνουσα Υπηρεσία − Προϊσταμένη Αρχή 

Τα αρμόδια όργανα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων ορίζονται αντίστοιχα:

Α) «Διευθύνουσα Υπηρεσία»: 
Α.1. Η Διεύθυνση Προγραμμάτων Μελετών και Έργων 

της Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π.. Οι αποφάσεις σε επίπεδο Διευθύνου−
σας Υπηρεσίας λαμβάνονται από τον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης με εισήγηση και μέριμνα του του επιβλέπο−
ντα, όπου απαιτείται.

Α.2. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, στην περίπτωση που 
εξετάζονται θέματα αρμοδιότητας αυτής της Διεύθυν−
σης (πολεοδομικές μελέτες κ.α.). Οι αποφάσεις σε επί−
πεδο Διευθύνουσας Υπηρεσίας λαμβάνονται από τον 
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης με εισήγηση και μέριμνα 
του επιβλέποντα, όπου απαιτείται.

Β) «Προϊσταμένη Αρχή»: 
Β.1. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής 

Πολιτικής με εισήγηση και μέριμνα της Διευθύνουσας 
υπηρεσίαςυπό Α.1.  (Διεύθυνση Προγραμμάτων, Μελετών 
και Έργων), όπου απαιτείται.

Β.2. Ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής και στην περίπτωση που εξετάζονται θέματα 
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (πολε−
οδομικές μελέτες κ.α.) με εισήγηση και μέριμνα της 
Διευθύνουσας υπηρεσίας υπό Α.2. (Διεύθυνση Περιβάλ−
λοντος) όπου απαιτείται. 
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Άρθρο 3ο
 Τεχνικό Συμβούλιο

1. Το Τεχνικό Συμβούλιο, με εξαμελή σύνθεση, γνω−
μοδοτεί επί θεμάτων ανάθεσης, εκτέλεσης συμβάσεων 
μελετών και συναφών υπηρεσιών αρμοδιότητας της 
Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. που συγκροτείται με απόφαση του Υφυ−
πουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και απο−
τελείται από:

I. Τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους στη Γ.Γ.ΑΙ. Ν.Π. αναπληρούμενο 
από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που υπηρετεί στο 
Γραφείο αυτό

II. Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της 
Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. (που είναι και ο εισηγητής του θέματος) 
αναλόγως της φύσης του θέματος που συζητείται κάθε 
φορά, αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του Τμή−
ματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζη−
τούμενο κατά περίπτωση θέμα. 

III. Δύο (2) υπαλλήλους της Γ.Γ. ΑΙ. Ν.Π., ή άλλων υπηρε−
σιών του δημόσιου τομέα, κατηγορίας ΠΕ 3 Μηχανικών 
βαθμού Α΄ ή Β΄, εκ των οποίων ο ένας της ειδικότητας 
Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών, με τους αναπληρωτές τους 

IV. Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Μελετητών Ελ−
λάδας (ΣΜΕ) που ορίζεται με τον αναπληρωτή του

V. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας (ΤΕΕ) (ή Τοπικού Παραρτήματος του ΤΕΕ) που 
ορίζεται με τον αναπληρωτή του, και οι οποίοι δεν στε−
λεχώνουν Μελετητικά Γραφεία ή Εταιρείες Μελετών.

2. Με την απόφαση της συγκρότησης του Τεχνικού 
Συμβουλίου ορίζεται ο Πρόεδρος του Συμβουλίου με τον 
αναπληρωτή του καθώς και ο Γραμματέας του Συμβου−
λίου ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. 
με βαθμό Α’ ή Β’ ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου.

3. Εισηγητής ορίζεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας 
Διεύθυνσης της Γ.Γ.ΑΙ. & Ν.Π. ,αναλόγως της φύσης του 
θέματος που συζητείται κάθε φορά, αναπληρούμενος από 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος στην αρμοδιότητα του 
οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα.

3. Η θητεία των μελών του Τεχνικού Συμβουλίου ορί−
ζεται διετής που μπορεί να παραταθεί.

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο παρέχει τη γνώμη του για 
θέματα ανάθεσης και εκτέλεσης συμβάσεων μελετών 
και συναφών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα οποία απαιτείται 
γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου καθώς και για κάθε θέμα 
που παραπέμπεται σ’ αυτό, από το όργανο που είναι 
αρμόδιο κατά την κείμενη νομοθεσία.

5. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του ανωτέρω 
οργάνου διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3316/2005 
(ΦΕΚ 42/Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Ν. 
2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας − ΦΕΚ 45/
Α/9−3−1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 4ο
 Αιτήσεις Θεραπείας

Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που δύνανται 
να υποβληθούν κατά την διάρκεια εκτέλεσης συμβάσεων 
και οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3316/2005 όπως αυτός ισχύει, αρμόδιο όργανο να απο−
φασίζει είναι ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου. 

Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υφυπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην υπηρε−
σία που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη. Αν η 

αίτηση υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης πράξης, 
κοινοποίηση γίνεται προς τη διευθύνουσα υπηρεσία η 
οποία υποχρεούται σε άμεση υποβολή της στο αρμό−
διο να αποφασίσει όργανο, παρέχοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία και όλες τις πληροφορίες για τα θέματα της 
αίτησης θεραπείας. 

Άρθρο 5ο

Μετά την έκδοση της παρούσας απόφασης, το Π.Δ. 
146/2002 (ΦΕΚ 119/Α’) ρυθμίζει μόνο θέματα δημοσίων 
έργων αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

Άρθρο 6ο

Η έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης ορίζεται από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μυτιλήνη, 18 Μαΐου 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Οικ. 26073/937 (4)
    Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Οικ. 

26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης 
των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών».

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
 α. Tης περ. ι της παρ. 2 του άρθρου 4 και των περ. κα 

και μα του άρθρου 12 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ Α΄13) «Περί 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις». 

 β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98), όπως ισχύει.

 γ. Του π.δ. 293/1999 (ΦΕΚ Α΄ 263) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2876/7−10−2009 (ΦΕΚ Β´ 2234) 
απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Αλλαγή τίτλου 
Υπουργείων».

3. Την υπ’ αριθ. οικ. 69139/7766/21−12−2009 (ΦΕΚ Β´ 
2514) απόφαση με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στους 
Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

4. Την υπ’ αριθ. Οικ. 26634/924/3−5−2007 Απόφαση του 
Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών «Εθνικό Σχέδιο 
Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινω−
νιών» (ΦΕΚ 768/B/2007), όπως εκάστοτε ισχύει,

5. Την υπ’ αριθμ. 545/036/17−12−2009 εισήγηση της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
(ΕΕΤΤ).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Όροι χρήσης αριθμοδοτικών πόρων 

1. Ο Πίνακας 1 «Σειρές αριθμών του ΕΣΑ με βάση τα 
πρώτα ψηφία» του άρθρου 4 της Υπουργικής Απόφασης 
υπ’ αριθμ. οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθ−
μοδότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
τροποποιείται ως εξής :
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Πίνακας 1: Σειρές αριθμών του ΕΣΑ 
με βάση τα πρώτα ψηφία

Χρήση Σειρές Αριθμών

Διεθνές Πρόθεμα 00

Σύντομοι κωδικοί και κωδικοί επιλογής/ προεπι−
λογής φορέα 

1

Γεωγραφικοί αριθμοί  2

Αριθμοί δεσμευμένοι για μελλοντική χρήση 3,4

Αριθμοί Ιδεατών Ιδιωτικών Δικτύων και Εταιρικοί 
Αριθμοί 

50

Σύντομοι Κωδικοί Υπηρεσιών Σύντομων Μηνυ−
μάτων 

54

Αριθμοί ή προθέματα δρομολόγησης 55−59

Αριθμοί σταθερών ή κινητών υπηρεσιών φωνής 
μέσω δορυφορικού δικτύου 

600

Αριθμοί υπηρεσιών τηλεειδοποίησης 692

Αριθμοί κινητών δικτύων ψηφιακών επίγειων συ−
γκαναλικών συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών

 696

Αριθμοί κινητής τηλεφωνίας 690−1, 693−5, 
697−9, 685−9

Προσωπικοί αριθμοί 70

Αριθμοί ατελούς χρέωσης 800

Αριθμοί μεριζόμενου κόστους 801

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 
0,06 Ευρώ/λεπτό 

806

Αριθμοί κλήσεων μέσω καρτών 807

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 
0,12 Ευρώ/λεπτό 

812

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 
0,25 Ευρώ/λεπτό 

825

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 
0,50 Ευρώ/λεπτό 

850

Αριθμοί παροχής υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 
0,75 Ευρώ/λεπτό 

875

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με 
ανώτατη χρέωση 0,02 Ευρώ/λεπτό 

896

Αριθμοί πρόσβασης σε υπηρεσίες δεδομένων με 
χρέωση μεγαλύτερη των 0,02 Ευρώ/λεπτό

 899

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που 
απευθύνονται σε όλους 

901

Αριθμοί υπηρεσιών πρόσθετης χρέωσης που 
απευθύνονται αποκλειστικά σε ενηλίκους

 909

2. Το άρθρο 4 παρ. 12 της Υπουργικής Απόφασης υπ’ 
αριθμ. οικ. 26634/924/3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμο−
δότησης των Υπηρεσιών ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» 
αντικαθίσταται, ως εξής :

«12. Οι σειρές αριθμών 69Α (Α=0,1,3−5,7−9) και 68Β (Β=5−9) 
χρησιμοποιούνται ως δεκαψήφιοι αριθμοί κινητής τη−
λεφωνίας (69Α ΧΧΧ ΧΧΧΧ, Χ=0−9 και 68Β ΧΧΧ ΧΧΧΧ, 
Χ=0−9). Εκχωρήσεις αριθμών της σειράς 68Β μπορούν να 
γίνονται μετά το πέρας χρονικού διαστήματος 6 μηνών 
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης».

3. Προστίθενται νέες παράγραφοι 20 και 21 στο άρθρο 
4 της Υπουργικής Απόφασης υπ’αριθμ. οικ 26634/924/
3−5−2007 «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης των Υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών Επικοινωνιών», ως εξής:

«20. Η σειρά αριθμών 850 χρησιμοποιείται για δεκα−
ψήφιους μη γεωγραφικούς αριθμούς για την παροχή 
υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,50 Ευρώ/λεπτό συμπε−
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ (850 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, Χ=0−9).

21. Η σειρά αριθμών 875 χρησιμοποιείται για δεκα−
ψήφιους μη γεωγραφικούς αριθμούς για την παροχή 
υπηρεσιών με ανώτατη χρέωση 0,75 Ευρώ/λεπτό συμπε−
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ (875 ΧΧΧ ΧΧΧΧ, Χ=0−9).»

7. Οι παράγραφοι 20 έως 27 του άρθρου 4 επαναριθ−
μούνται ως 22 έως 29. 

Άρθρο 2
Έναρξη Ισχύος 

1. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 26 Μαΐου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
Αριθμ. ΔΔΟ/Φ.101.22/4516 (5)
    Συμπλήρωση της με αρίθμ. πρωτ. ΔΔΟ/Φ.101.22/618/

20−1−2010 (ΦΕΚ 67/Β/2010) απόφασης του Υφυπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 
 α) Του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα» Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’) και 
ιδίως των άρθρων 54 και 90 αυτού. 

 β) Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 
23/Α’) όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παρ. 5 
του άρθρου 4 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162/Α’) «Τροποποι−
ήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την 
ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών 
και άλλες διατάξεις». 

 γ) Των άρθρων 1 και 45 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42/Α’) 
«Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπό−
νησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις.

 δ) Του Π.Δ. 1/1986 (ΦΕΚ 1/Α) «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων του Υπουργείου Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει. 

 ε) Το Π.Δ. 195 / 1986 (ΦΕΚ 78 / Α’) «Οργάνωση, διάρ−
θρωση και λειτουργία της Διεύθυνσης ΠΣΕΑ του Υπουρ−
γείου Αιγαίου». 

 στ) Του Π.Δ. 110/ 2001 (ΦΕΚ 101/ Α’) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αιγαίου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 ζ) Του άρθρου 2 του Π.Δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α’) «Συγ−
χώνευση Υπουργείων». 
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 η) Του Π.Δ 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α’) «Σύσταση Γενικών 
Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο 
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτι−
κής Πολιτικής». 

 θ) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

2. Τη με αριθμό Οικ. 69139/7766/21−12−2009 (ΦΕΚ 2514/
Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ανάθεση αρμο−
διοτήτων του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων στους Υφυπουργούς Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων».

3. Τη με αριθμό ΔΔΟ/Φ.101.22/618/20−1−2010 (ΦΕΚ 67/Β’) 
απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό 
Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής ….της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.» 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

5. Την ανάγκη μεταβίβασης περαιτέρω αρμοδιοτή−
των για θέματα μελετών τεχνικών έργων από τον Υφυ−
πουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προς τον 
Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1ο 

Α) Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. ΔΔΟ/
Φ.101.22/618/20−1−2010 (ΦΕΚ 67/Β’) απόφαση του Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί «Με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα Αιγαί−
ου και Νησιωτικής Πολιτικής ….της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μεταβιβάζουμε 
στον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής την αρμοδιότητα διενέργειας της διαδικασίας 
ανάθεσης των συμβάσεων των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 
1 του Ν. 3316/2005 καθώς την εποπτεία της εκτέλεσης 
της συναφθείσας σύμβασης.

Β) Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται παράλληλα και 
από τον αρμόδιο Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων.

Γ) Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. ΔΔΟ/
Φ.101.22/618/20−1−2010 (ΦΕΚ 67/Β’) απόφαση του Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

΄Αρθρο 2ο 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

   Μυτιλήνη 17 Μαΐου 2010

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
(6)

    Τροποποίηση της απόφασης ΔΙΣΑΔΕ/6272/Π09/5/108/
Ε/3−10−2008 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυ−
τικής Ελλάδος, περί υπαγωγής της εταιρείας ΑΦΟΙ Γ. 
ΚΑΖΑΡΑ Ο.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ 60964/2534 /Π09/5/108/Ε /26−5−10 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος τροποποιείται η απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/6272/
Π09/5/108/Ε/3−10−2008 (ΦΕΚ Β’ 2107) όμοια, με την οποία 

εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
της εταιρείας ΑΦΟΙ Γ. ΚΑΖΑΡΑ Ο.Ε., για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής 
ειδών αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής και ζυμαρικών στο 
δ. δ. Αγ. Γεωργίου του δήμου Πύργου του Ν. Ηλείας.

− Το ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου 
ορίστηκε στο συνολικό ποσό των 555.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 223.110,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 40,20% 
του συνολικού κόστους του ενισχυόμενου επενδυτικού 
σχεδίου, ύψους 555.000,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
331.890,00ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 59,80% του συ−
νολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυ−
σης ποσού 555.000,00 ευρώ.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 13−5−2010 (πρακτικά 67% Συνε−
δρίασης).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(7)     
 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας ΠΑ−

ΝΑΓΙΩΤΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/60733/2519/Π09/5/ 348/Ε/ 240856 /26−
5−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της υπό σύσταση 
εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΒΡΑΜΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε., για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας 
παραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος , του Δημοτι−
κού Διαμερίσματος Κόροιβος του Δήμου Γαστούνης 
του Ν. Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 
750.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους 
450.000,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 60 % της παραγω−
γικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 2 (Ε.Μ.Ε.)
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 23/02/2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(8)

     
 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας ΣΠΥ−

ΡΟΣ ΠΕΝΤΟΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004, όπως ισχύει.

   Με την ΔΙΣΑΔΕ/ 60740/2521 /Π09/5/ 358/Ε/ 26−5−2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της υπό σύσταση εταιρείας 
ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΝΤΟΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
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που αναφέρεται στην Ίδρυση θερμοκηπιακής μονάδος 
παραγωγής νωπών κηπευτικών, στη θέση ΡΑΧΗ ΜΥΡΣΙΝΗΣ 
του δήμου ΛΕΧΑΙΝΩΝ του Ν. ΗΛΕΙΑΣ , συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης ποσού 583.000,00 ευρώ και με επιχορή−
γηση συνολικού ύψους 233.200,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 
40 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 9,01(Ε.
Μ.Ε.)

− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής: 16/03/2010

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)  
    Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης ΔΗ−

ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004, όπως ισχύει. 

   Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/60719/2515/Π09/5/ Π09/5/00181/
Ε/26−5−2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της ατομικής επιχείρησης 
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στην ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ, στο Δημοτικό Διαμέρισμα ΒΑΣΙΛΙΚΟ του 
δήμου ΦΑΡΡΩΝ του Ν. ΑΧΑΪΑΣ , συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού 132.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση 
συνολικού ύψους 58.080,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 44 
% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

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

μοδοτικής Επιτροπής: 2/23/2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(10)  
    Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του 

ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει 

    Με την ΔΕΑΔΕ/60713/2512/Π09/5/361/Ε/244770/Ν. 
3299/2004/26−5−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της 
ατομικής επιχείρησης του ΣΤΟΥΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ιδρυση μονάδας 
κλονικοτροφείου , στη θέση ΚΑΤΟΥΝΑ του Δημοτικού 
Διαμερίσματος ΞΗΡΟΜΕΡΟ του δήμου ΜΕΔΕΩΝΟΣ του 
Ν. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ , συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού 187.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση 
συνολικού ύψους 93500 ευρώ δηλαδή ποσοστό 50 % 
της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

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

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

Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(11)  
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΖΑ−

ΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ Ο.Ε. στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την ΔΙΣΑΔΕ/60724/2517/Π09/5/ 401/Ε/26.5.2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 
3299/2004, όπως ισχύει, της εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑ−
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ − ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ Ο.Ε., για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στον Εκσυγχρονισμό 
μονάδας ελαιοτριβείου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χάβαρι 
του δήμου Αμαλιάδος του Ν. Ηλείας , συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης ποσού 250.000,00 ευρώ και με επιχορή−
γηση συνολικού ύψους 117.500,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 
47 % της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 1 (Ε.Μ.Ε.)
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 27.4.2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

   Ο Γενικός Γραμματέας Περιιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  




