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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 2/53775/0023/Α (1)
Απόφαση έκδοσης πρώτου δανείου του Ελληνικού Δη−

μοσίου στις 18/05/2010, με τις χώρες της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/90 

«Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημόσιου τομέα και 
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 178Α/17.12.1990).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση 
θεμάτων δημοσίου χρέους» (Φ.Ε.Κ. 16Α/8.2.1994).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 64, 90 και 91 του ν. 2362/95 
«Περί Δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α/27−11−1995).

4. Την αριθμ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του 
δημοσίου (Φ.Ε.Κ. 286/Β/10.4.1997)».

5. Τις διατάξεις του Ν. 3845/6−5−2010 «Μέτρα για την 
εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οι−
κονομίας από τα κράτη−μέλη της Ζώνης του ευρώ και 
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (Φ.Ε.Κ. 65/Α/6−5−2010), 
και τα παραρτήματα αυτού.

6. Την από 8−5−2010 δανειακή σύμβαση μεταξύ αφ’ 
ενός μεν των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης (πλην της 
Ελλάδας και της Γερμανίας) και της KfW ως δανειστών 
και της Ελλάδας ως δανειζόμενου.

7. Το από 11−5−2010 Euro Area Stability Support Request 
for Funds for the first Loan.

8. Το από 13−5−2010 Euro Area Stability Support 
Acceptance Notice for the first Loan.

9. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Φ.Ε.Κ. 213Α/7−10−2009).

10. Την αρ. 2672/3−12−2009 κοινή απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου 
Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. 2408/Β΄/3−12−2009), αποφασίζουμε:
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Την έκδοση στις 18−5−2010 του πρώτου δανείου του 
Ελληνικού Δημοσίου με τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένω−
σης σε Ευρώ. κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 15−3−2015. 
και τους ακόλουθους βασικούς όρους:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
1. Το δάνειο εκδίδεται στο άρτιο (100%).
2. Το δάνειο αποφέρει τόκο από την ημερομηνία έκ−

δοσής του (18−5−2010) προς επιτόκιο κυμαινόμενο το 
οποίο ορίζεται ίσο με το διατραπεζικό επιτόκιο του 
Ευρώ για 3−μηνη τοκοφόρο περίοδο (3−month Euribor), 
στη χρηματαγορά της Ευρωζώνης, στις 11.00 π.μ. ώρα 
Βρυξελλών, δυο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της 
κάθε τοκοφόρου περιόδου πλέον ενός περιθωρίου το 
οποίο ορίζεται σε 3,0% για τα τρία (3) πρώτα έτη δη−
λαδή μέχρι τις 15−6−2013 και σε 4,0% για τα επόμενα 
έτη και μέχρι τη λήξη του.

3. Η πρώτη τοκοφόρος περίοδος αρχίζει στις 18 Μαΐου 
2010 και λήγει στις 15 Ιουνίου 2010 (short coupon).

4. Το επιτόκιο θα προσδιορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
παραπάνω παραγράφους 2 και 3.

5. Ο τόκος υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό 
αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 
ημερών (Act/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Σε 
περίπτωση που η ημερομηνία καταβολής τόκου ή κεφα−
λαίου είναι μη εργάσιμη ημέρα τότε η πληρωμή γίνεται 
στην αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα (preceding 
day convention).

6. Το συνολικό ποσό του πρώτου αυτού δανείου ορί−
ζεται σε δεκατέσσερα δισεκατομμύρια, πεντακόσια 
εκατομμύρια Ευρώ (€ 14.500.000.000,00).

7. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου θα γίνει σύμφωνα 
με τον πίνακα που ακολουθεί:

Ημερομηνία 
αποπληρωμής

Κεφάλαιο 
αποπληρωμής

14−06−2013 €1.812.500.000,00

13−09−2013 €1.812.500.000,00

13−12−2013 €1.812.500.000,00

14−03−2014 €1.812.500.000,00

13−06−2014 €1.812.500.000,00

15−09−2014 €1.812.500.000,00

15−12−2014 €1.812.500.000,00

13−03−2015 €1.812.500.000,00

Σύνολο €14.500.000.000,00
8. Για την έκδοση του δανείου αυτού το Ελληνικό 

Δημόσιο καταβάλλει εφάπαξ προμήθεια ίση με 0,50% 
επί της ονομαστικής του αξίας.

9. Οι τόκοι του εν λόγω δανείου δεν υπόκεινται σε 
φορολόγηση.

10. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αναλυτικοί όροι του δα−
νείου όπως περιγράφονται στην από 8−5−2010 δανειακή 
σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης 
(πλην της Ελλάδας και της Γερμανίας) και της KfW ως 
δανειστών και της Ελλάδας ως δανειζόμενου και στο 
από 11−5−2010 Euro Area Stability Support Request for 
Funds for the first Loan.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού για 

το οικονομικό έτος 2010, η οποία θα καλυφθεί από τις 
σχετικές πιστώσεις εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. 
Η δαπάνη για τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλύπτεται 
από τις αντίστοιχες πιστώσεις που θα προβλέπονται 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Αυγούστου 2010

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. Δ13/Φ6.76/16262 (2)
Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων της Γενικής Γραμ−

ματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το 
Β΄ εξάμηνο 2010.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−

σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α, μονίμων στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα−
τος και άλλες συναφείς διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 297/Α/23.12.03) 
και το άρθρο 18 του Ν. 3254/04 «Ρύθμιση θεμάτων των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και 
α.δ.» (Φ.Ε.Κ. 137/Α/22.7.04) και το άρθρο 6 του Ν. 3833/10 
«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας. Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 
40/Α/15.3.2010).

2. Το Π.Δ. 381/89 (Φ.Ε.Κ. 168Α/89) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας», 
το Π.Δ. 191/96 (Φ.Ε.Κ. 154Α/96) και το Π.Δ. 134 (Φ.Ε.Κ. 93/
Α/05) «Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότη−
τας και Τμήματος Διευκόλυνσης Προσβασιμότητας Ατό−
μων με Αναπηρίες στο ΥΠΑΝ» και το Π.Δ. 54/06 (Φ.Ε.Κ. 
58/Α/06) «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση της 
Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυ−
σίμων (Δ.Ε.Δ.Α.Κ.) του ΥΠΑΝ.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189/5.11.2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 
221/Α/2009).

4. Την με αριθμ. 6939/26.11.2009 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διορισμός Γενικού Γραμ−
ματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στο Υπουρ−
γείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» 
(Φ.Ε.Κ. 505/ΥΟΔΔ/09).

5. Την με αριθμ. Δ15/Α/Φ19/οικ.3946/2.3.2010 (Φ.Ε.Κ. 260/
Β/15.3.2010) Υπουργική απόφαση για μεταβίβαση στο 
Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 
του δικαιώματος Υπογραφής «Με εντολή Υπουργού». 

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων 
προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες υπηρε−
σιακές υποχρεώσεις τους και ειδικότερα στην: 

− Τροποποίηση Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λα−
τομικών Εργασιών, με σκοπό την ενσωμάτωση οδηγιών 
Ε.Ε.

− Εναρμόνιση Ελληνικής Νομοθεσίας με Κοινοτικές 
Οδηγίες στον ενεργειακό τομέα.
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− Εναρμόνιση της Οδηγίας 2009/119/ΕΚ για τα αποθέ−
ματα ασφαλείας.

− Ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστή−
ματος για την συγκέντρωση και επεξεργασία των στα−
τιστικών στοιχείων της αγοράς πετρελαίου και Φ.Α. 
(στόχος υλοποίησης τέλος 2010).

− Αναθεώρηση – βελτίωση της υφιστάμενης νομοθε−
σίας σχετικά με την αποστολή στατιστικών στοιχείων 
από τους φορείς της αγοράς (στόχος υλοποίησης τέλος 
2010).

− Ετήσιο Ενεργειακό ισοζύγιο πετρελαίου και Φ.Α. για 
το 2009 σε συνεργασία και με τη Δ/νση Ενεργειακής 
Πολιτικής (στόχος υλοποίησης Σεπτέμβιος 2010). 

− Ολοκλήρωση νομοθετημάτων της απελευθέρωσης 
αγοράς Ηλεκτρικής ενέργειας.

− Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος 
και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

− Συνέχιση της Εκκαθάρισης και Ηλεκτρονικής απο−
τύπωσης Μητρώου εν ενεργεία υπαλλήλων της Γενικής 
Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς 
και αρχείου συνταξιούχων υπαλλήλων αυτής.

− Συνέχιση εκκαθάρισης αρχείων και καταγραφή εγ−
γράφων για τα Γενικά Αρχεία του Κράτους και διαχω−
ρισμός Αρχείων για καταστροφή. 

− Διοργάνωση διεθνών εκδηλώσεων, συναντήσεων, 
σύνταξη εκθέσεων και λοιπών εργασιών που προκύ−
πτουν από υποχρεώσεις, συνεργασίες με Διεθνείς Ορ−
γανισμούς.

− Μοριοδότηση υποψηφίων για τις θέσεις Προϊσταμέ−
νων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθυντών.

− Σύνταξη μηνιαίων αναφορών πορείας εκτέλεσης τακτι−
κού προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επεν−
δύσεων στο ΔΝΤ, ανάπτυξης νέου συστήματος προϋπολο−
γισμού και ευθύνη ανάπτυξης και συντονισμού του νέου 
συστήματος για το σύνολο φορέων του Υπουργείου.

7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα απόφαση ανέρχεται περίπου στο ποσό των 
80.000 ευρώ σε βάρος του φορέα 31/120 του ΚΑΕ 0511 στον 
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, αποφασίζουμε: 

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση 50 υπαλλή−
λων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ και μέχρι 40 ώρες ανά υπάλληλο 
και ανά μήνα για το β΄ εξάμηνο του 2010.

2. Με νεώτερη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέρ−
γειας και Κλιματικής Αλλαγής θα ορισθούν ονομαστικά 
οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν υπερωριακά. 

3. Οι καταστάσεις πληρωμής θα συνταχθούν από το 
Β΄ τμήμα της Οικονομικής Δ/νσης της Γενικής Γραμμα−
τείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από σχε−
τικές βεβαιώσεις. Οι βεβαιώσεις θα υπογράφονται από 
τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών 
Τμημάτων, της ΕΜΝΕ, της ΕΜΒΕ, του Γραφείου Νομι−
κού Συμβούλου και του Γραφείου Τύπου της Υπουργού 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής οι 
οποίοι θα βεβαιώνουν ότι απασχολήθηκαν υπερωριακά 
οι υπάλληλοί τους. 

Όσοι εκ των ανωτέρω Προϊσταμένων απασχοληθούν 
υπερωριακά, θα υποβάλλουν δήλωση, όπου θα εμφανί−
ζονται οι ώρες της υπερωριακής τους απασχόλησης.

Οι βεβαιώσεις και οι δηλώσεις θα υποβάλλονται κάθε 
μήνα στην Οικονομική Δ/νση προκειμένου να αποστέλ−
λονται ως δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Δημοσιονο−
μικού Ελέγχου.

4. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των εξό−
δων οικονομικού έτους 2010 της Γενικής Γραμματείας 
Ενέργειας και Κλιματικής του ΥΠΕΚΑ Φ31/120 ΚΑΕ 0511 
και μέσα στα πλαίσια των εγκεκριμένων πιστώσεων.

5. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει ένα μήνα πριν τη 
δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Αυγούστου 2010

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

Κ. ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 279052|1841 /Αρ.Απ.725 (3)
Έγκριση πιστώσεων Π|Υ 2010 για την πληρωμή Εξισωτι−

κής Αποζημίωσης (Μέτρα 211 και 212 του ΠΑΑ 2007−
2013) έτους 2009. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 22 του Ν. 992/79 (Φ.Ε.Κ. 280/Α΄/1979) «Περί 
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρ−
μογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις 
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και ορ−
γανωτικών θεμάτων».

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

3. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (Φ.Ε.Κ. 113/Α΄/1992) 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

4. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 (Φ.Ε.Κ. 200/Α΄/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι−
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Νόμο 3614/07 (Φ.Ε.Κ. 267/Α΄/2007) «Διαχείριση, 
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 
την προγραμματική περίοδο 2007−2013».

6. Το Π.Δ. 131/74 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και 
αλιευτικήν παραγωγήν» (Φ.Ε.Κ. 320/Α΄/1974), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 1409/83 «τροποποίηση και συμπλήρω−
ση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, 
δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 199/Α΄/1983), όπως τροποποιημένος ισχύει, και το 
Ν. 2512/97, άρθρο 11 (Φ.Ε.Κ. 138/Α΄/1997). 

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

8. Το Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ.221/Α΄/2009) «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»).

9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμό 2876/
7−10−2009 «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 2234/
Β΄/2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2672/3−12−2009 Κοινή Απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονομικών 
Φίλιππου Σαχινίδη» (Φ.Ε.Κ. 2408/Β΄/2009).

11. Την υπ’ αριθμ. 282966/09−07−2007 Κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
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κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ−
ΓΕΠ» (Φ.Ε.Κ. 1205/Α΄/2007).

12. Την υπ’ αριθμ. 394555/2000 (Φ.Ε.Κ. 1324/Β΄/2000) 
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Γεωργίας «περί ανά−
θεσης άσκησης αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε στις 
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας».

13. Την υπ’ αριθμ. 227200/2002 (Φ.Ε.Κ. 215/Β΄/2002) Από−
φαση του Υπουργού Γεωργίας «Αρμοδιότητες των Δ/
νσεων του Υπουργείου Γεωργίας μετά την κατάργηση 
της ΓΕΔΙΔΑΓΕΠ».

14. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 Απόφαση του υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ως Οργανι−
σμού Πληρωμής από 1.9.2002» (Φ.Ε.Κ. 1042/Β΄/2002).

15. Την υπ’ αριθμ. 279895/1501/08−03−2007 Κοινή Απόφα−
ση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων στις Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές 
έτους 2006 σε εκτέλεση του μέτρου 2.1 του Εγγράφου 
Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000−2006» 
(Φ.Ε.Κ. 367/Β΄/2007).

16. Το άρθρο 4 της υπ’ αριθμ. 324032/24−12−2004 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εφαρμογή του 
καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά 
συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού 
(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 1921/Β΄/2004).

17. Το άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄/1997), 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρ−
θρο 2 του Ν. 2732/1999 (Φ.Ε.Κ. 154/Α΄/1999) και το άρθρο 
23 του Ν. 2945/2001 (Φ.Ε.Κ. 223/Α΄/2001).

18. Τον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου για την 
θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στή−
ριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
για την θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για 
τους γεωργούς και για την τροποποίηση των κανονι−
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 
1453/2001, (ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) 
αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ) αριθ. 1673/2000, 
(ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001, όπως τρο−
ποποιημένος ισχύει.

19. Τον Καν (ΕΚ) 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με 
την θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της 
πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του 
ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κι ελέγχου που 
προβλέπονται στον Καν. (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμε−
σης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτι−
κής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης 
για τους γεωργούς, όπως τροποποιημένος ισχύει.

20. Τον Καν. (ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα 
στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων 4 και 4α 
του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των εκτάσεων 
γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για 
την παραγωγή πρώτων υλών, όπως τροποποιημένος 
ισχύει.

21. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου 
της 21ης Ιουνίου 2005 για τη χρηματοδότηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

22. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ, 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

23. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 883/2006 της Επιτροπής σχετι−
κά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) αριθμ. 
1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τήρηση των 
λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις 
δαπανών κι εσόδων και τους όρους επιστροφής των 
δαπανών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμεί−
ου Εγγυήσεων και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιημένος ισχύει. 

24. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1320/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά την στή−
ριξη ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

25. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1405/2006 του Συμβουλίου σχε−
τικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για την γεωργία 
στα μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003.

26. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της Επιτροπής για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κα−
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως 
τροποποιημένος ισχύει.

27. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής 
για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και 
την πολλαπλής συμμόρφωσης σε σχέση με μέτρα στή−
ριξης της αγροτικής ανάπτυξης.

28. Την αριθμ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 Απόφαση της 
επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

29. Την Εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και 
Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εφαρμογή του Προ−
γράμματος χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (α) για 
φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς ορεινών περιο−
χών και (β) στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα, 
εκτός των ορεινών περιοχών, σε εκτέλεση των Μέτρων 
211 και 212 του Άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013. 

30. Ότι η Διαχείριση, έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυ−
ξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007−2013 σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1698/2005 ανα−
τέθηκε αρμοδίως με τον Νόμο 3614/2007 (Φ.Ε.Κ. 267/ 
Α΄/2007).

31. Την ΚΥΑ με αριθ. 324005/09−09−2008 με την οποία 
αναδιαρθρώθηκε και μετονομάστηκε η Υ.Δ. του Εγγρά−
φου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης σε Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΕΠΑΑ).

32. Την με αριθ. 8543/19.9.08 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Περί εκχώρησης 
αρμοδιοτήτων της ΕΥΔ ΠΑΑ στην ΕΥΔ ΕΠΑΑ».

33. Την αριθ. 280947/1982/07−03−08 ΚΥΑ «Πρόγραμ−
μα Οικονομικών Ενισχύσεων (Εξισωτική Αποζημίωση) 
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σε εκτέλεση των Μέτρων 211 και 212 του Άξονα 2 του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013 
(Φ.Ε.Κ. 393/Β/08).

34. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 
μέχρι 168.000.000 Ευρώ, αποφασίζουμε: 

Η συνολική δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρ−
μογή των μέτρων 211 και 212 για την πληρωμή των δι−
καιούχων θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων 
Γεωργικών Προϊόντων (Ε.ΛΕ.ΓΕ.Π.), ο οποίος χρηματο−
δοτείται από τον Κ.Α.Ε. 5323 του Τακτικού Προϋπο−
λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

Το ποσό της δημόσιας δαπάνης με το οποίο θα χρη−
ματοδοτηθεί ο ΕΛΕΓΕΠ το 2010 ανέρχεται σε ύψος μέχρι 
168.000.000 Ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό αφορά την πληρωμή οικονομικής 
ενίσχυσης δικαιούχων των Μέτρων 211 και 212 των ετών 
εφαρμογής 2009 καθώς και ενστάσεις 2008 που ανα−
μένεται να υποβληθούν και εγκριθούν μετά τους προ−
βλεπόμενους ελέγχους.

Αναλυτικά, ανά μέτρο το ποσό της δημόσιας δαπάνης 
είναι ως ακολούθως: 

Α) Μέτρο 211: μέχρι 120.000.000 Ευρώ
Β) Μέτρο 212: μέχρι 48.000.000 Ευρώ
Τα ποσά της χρηματοδοτούμενης δαπάνης αφορούν 

κρατικές ενισχύσεις αναφερόμενες στο άρθρο 89 του 
(Ε.Κ) 1698/2005 για τα Μέτρα 211 και 212 του Προγράμ−
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013 και 
είναι σύμφωνα με την Ε(2010)1260 3/3/2010 Απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά με την έγκριση της αναθεώρησης 
του Π.Α.Α.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΤΖΕΛΗ

F
    Αριθμ. 08/ΔΤΑ/430 (4)
Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση μί−

σθωσης έργου στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Αυ−
λώνα.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση & άλλες διατάξεις»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 «Συμβά−
σεις μίσθωσης έργου»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 «Ανα−
μόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα 
και άλλες διατάξεις»

4. Τη βεβαίωση του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με την οποία η 
αιτούμενη σύμβαση αποτελεί γνήσια σύμβαση έργου και 
δεν υποκρύπτει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

5. Την αριθμ. οικ.622/13−1−10 εισηγητική έκθεση του Γ.Γ. 
Περιφέρειας Αττικής.

6. Την αριθμ. 61/10 απόφαση του Δημοτικού Συμβου−
λίου Αυλώνα.

7. Την αριθμ. 1/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αυλώνα.

8. Το με αριθμ. πρωτ. οικ.23532/4−5−10 έγγραφο του 
Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης με το οποίο μας έκανε γνωστή την 
αριθμ. πρωτ. οικ.23414/3−5−10 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 2 παρ.1 της ΠΥΣ 6/15−5−09, σχετικά με την 
έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου για τους Πρωτο−
βάθμιους ΟΤΑ της Περιφέρειάς μας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και 
με τις ειδικότητες, όπως αναφέρονται κατωτέρω και 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα και οριζόμενα στην αριθμ. 
1/10 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθλητι−
κού Οργανισμού Δήμου Αυλώνα και συγκεκριμένα:

• Ενός (1) ΠΕ Προπονητή ποδοσφαίρου για την εκπαί−
δευση των τμημάτων ενηλίκων, εφήβων, παίδων, παμπαί−
δων και junior, με συνολική αμοιβή 19.000,00 €.

Η ανωτέρω σύμβαση σύμφωνα με την απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τη σχετική βεβαίωση 
του ΑΣΕΠ δεν ανάγεται στο συνήθη κύκλο καθηκόντων 
του Νομικού Προσώπου και δεν υποκρύπτει πάγια εξαρ−
τημένη εργασία.

Η δαπάνη για τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης μί−
σθωσης έργου θα βαρύνει τον Κ.Α.00.6117.10 του εγκε−
κριμένου προϋπολογισμού έτους 2010 του Νομικού 
Προσώπου.

Ως τόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου ορίζεται 
η έδρα του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αυλώνα, ο 
οποίος έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και εκτέ−
λεσης των έργων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γέρακας, 2 Αυγούστου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

F
(5)

    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΑΧΕΛΩΟΣ 
ΑΒΕΕ − ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ, οριστικοποίηση 
του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.

  Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/96750/3957/Π09/4/24/Ε/
06−08−2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/5093/Π09/4/24/Ε/6−10−05 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας ΑΧΕΛΩΟΣ 
ΑΒΕΕ − ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΠΑΝΟΥΚΛΙΑ, που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής, επεξεργα−
σίας και τυποποίησης ορύζης και οσπρίων, στο Δοκίμι 
του Δήμου Αγρινίου του Ν. Αιτωλ/νίας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 776.205,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 426.912,75 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
776.205,00 ευρώ.
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− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
349.292,25 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 776.205,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 
20−1−2010.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της από 22−7−2010 (πρακτικά 69ης 
Συνεδρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 179.192,25 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(6)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 

του ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, οριστικοποίη−
ση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή.

  Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/96760/3959/Π09/5/27/Ε/
06.08.2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, 
σύμφωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/3534/Π09/5/27/Ε/
17−6−2008 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυ−
ση αυτή, της ατομικής επιχείρησης του ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ 
ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, που αναφέρεται στην επέκταση σε νέα 
θέση μονάδας κατασκευής ξυλουργικών προϊόντων, στη 
θέση Κυπέλισσα, του δ.δ. Σαβαλίων, του δήμου Αμαλιά−
δας του Ν. Ηλείας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 199.982,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 79.992,80 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30,45% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
199.982,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
119.989,20 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 199.982,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 16−7−2010.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της από 22−7−2010 (πρακτικά 69ης 
Συνεδρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή 
του υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 61.279,20 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

(7)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΖΟΥΜΗΣ 

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την επέν−
δυση αυτή.

  Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/96770/3961/Π09/4/59/Ε/ 
06.08.2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/556/Π09/4/59/Ε/2−2−06
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε 
από την επένδυση αυτή, της εταιρείας ΖΟΥΜΗΣ ΓΕΡΑ−
ΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δας παραγωγής προϊόντων ζαχαροπλαστικής, στη θέση 
Βάλτος του δ.δ. Βόνιτσας του Δήμου Ανακτορίου του 
Νομού Αιτωλ/νίας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 441.863,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 220.931,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
441.863,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
220.931,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 441.863,00 ευρώ.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Καμία.
− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρ−

ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 21−4−2010.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της από 22−7−2010 (πρακτικά 69ης 
Συνεδρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 95.931,50 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

(8)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας ΚΙΟΥΝΙΣ & 

ΣΙΑ Ο.Ε., οριστικοποίηση του κόστους αυτής και πι−
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή.

  Με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/96786/3965/Π09/5/7/Ε/
06−08−2010 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση Ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/3500/Π09/5/7/Ε/17−6−2008 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουρ−
γίας της μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή, 
της εταιρείας ΚΙΟΥΝΙΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., που αναφέρεται στην 
ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστού σταθμού στάθμευσης 
ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικό−
τητας 40 θέσεων, στο οικοδομικό τετράγωνο υπ’ αριθμ. 
51, που περιλαμβάνεται μεταξύ των οδών: Κορίνθου, 
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Βορείου Ηπείρου, Θεμιστοκλέους και Παρνασσού, του 
δήμου Πατρέων του Ν. Αχαΐας.

− Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποι−
ήθηκε στο συνολικό ποσό των 967.767,00 ευρώ.

− Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 294.639,50 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 30,45% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, 
ύψους 967.767,00 ευρώ.

− Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
580.660,20 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 60% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 776.205,00 ευρώ.

− Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό 
των 92.467,30 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 9,55% του 
συνολικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ποσού 967.767,00 ευρώ.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 30−7−2010.

− Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της από 22−7−2010 (πρακτικά 69ης 
Συνεδρίασης).

− Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης ύψους 304.280,30 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
F

    Αριθμ. 5888 (9)
Ανανέωση απαγόρευσης θήρας για ορισμένο χρόνο.

  H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2218/94 (Φ.Ε.Κ. 90 Α΄) «Ίδρυση Νο−

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την 
πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κ.λπ.», όπως αυτές συμπληρώθη−
καν με τις διατάξεις του Ν. 2240/94 (Φ.Ε.Κ. 153 Α΄) «Συμπλή−
ρωση διατάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κ.λπ.».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄) «Διοίκηση, 
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας..... κ.λπ.».

3. Την αριθ. 8063/30.10.2008 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός 
εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής με 
Ε.Γ.Γ.Π.Κ.Μ. αποφάσεων, εγγράφων........ κ.λπ.».

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69 «Περί Δασικού Κωδι−
κός».

5. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 996/71 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69 «περί Δασικού Κώδικος και κωδικο−
ποιήσεως.......».

6. Τις διατάξεις του Ν. 177/75 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθετικού 
Διατάγματος 86/69».

7. Το άρθρο 57, τροποποίηση και συμπλήρωση διατά−
ξεων του Ν.Δ. 86/69 «Δασικός Κώδιξ» (Φ.Ε.Κ. 7 Α΄), του 
Ν. 2637/98 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης κ.λπ.» 
(Φ.Ε.Κ. 200 Α΄), με το οποίο τροποποιήθηκαν τα άρθρα 
253 και 254 του Ν.Δ. 86/69, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν 
από τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 177/75 (Φ.Ε.Κ. 205 Α΄).

8. Την αριθ. 414 985/29.11.85 (Φ.Ε.Κ. 757/Β΄/18.12.1985) 
κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας 
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρι−
σης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τις 366599/16.12.96 (Φ.Ε.Κ. 1188/Β΄/31.12.90) και 
294283/23.12.97 (Φ.Ε.Κ. 68/Β΄/4.2.98), κοινές αποφάσεις 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

9. Την αριθ. 5410/6−6−2005 απόφασή μας, προσωρινής 
απαγόρευσης Θήρας η οποία έληξε την 4−5−2010.

10. Το αριθ. 11/31−3−2010 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Αρναίας με το οποίο συμφωνεί με την ανα−
νέωση της απαγόρευσης θήρας στην περιοχή Στανού 
Δήμου Αρναίας.

11. Την αριθ. 1431/20−5−2010 εισήγηση του Δασαρχείου 
Αρναίας για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης του κυνηγίου 
για την προστασία, ανάπτυξη, αναπαραγωγή της άγριας 
πανίδας της περιοχής.

12. Την αριθ. 3166/1−7−2010 σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 
Δασών Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος για πέντε 
(5) ακόμα χρόνια, ήτοι από 5−5−2010 μέχρι 5−5−2015 στην 
περιοχή «Στανού» Δήμου Αρναίας Ν. Χαλκιδικής όπως 
φαίνεται στο συνημμένο χάρτη κλιμ.: 1 : 50000 με εμβα−
δόν και όρια όπως αυτά περιγράφονται ως εξής:

Αρχίζουν από την θέση «Γέφυρα Ποταμιάς» στον 
επαρχιακό ασφαλτοστρωμένο δρόμο Αρναίας Στανού 
(διοικητικά όρια Δ.Δ. Αρναίας − Στανού), τον οποίο ακο−
λουθούν μέχρι τον οικισμό του Στανού. Από εκεί με 
ΒΑ ακολουθούν τον δασικό δρόμο «Στανός − Μπάρα», 
στρέφονται με Α κατεύθυνση, ακολουθώντας τον δρόμο 
«Μπάρα − Βίγλα», έως την θέση «Κυριαφίνη Δενδρά−
ρα» και συνεχίζουν με Β κατεύθυνση, μέχρι το ρέμα 
«Βαθύλακας». Ακολουθούν το ρέμα προς τα κατάντη, 
που είναι τα Διοικητικά όρια Στανού − Βαρβάρας, έως 
τη στροφή «Αγόρας Λάκκα» απ’όπου ακολουθούν τον 
επαρχιακό δρόμο «Βαρβάρας − Μάδυτο» (άσφαλτος) 
προς Μάδυτο, μέχρι την θέση «Σορβιά». Από εκεί με Ν 
κατεύθυνση ακολουθούν το δασικό δρόμο έως το ρέμα 
«Ντουράκη», το οποίο και ακολουθούν μέχρι το ρέμα 
«Βαθύλακας», το οποίο και ακολουθούν μέχρι την θέση 
«Ραμανδάνη». Ακολουθούν το ρέμα «Γύφτισσας Λαγκάδι» 
έως την θέση «Αγραμάδες», όπου συναντούν τον δρόμο 
«Κόρτσια − Κάγκελο», απ’ όπου ακολουθούν τον δρόμο 
«Γκουρζτισμέ» προς τον οικισμό Στανού, όπου συναντούν 
τον επαρχιακό δρόμο (άσφαλτος) «Στανός − Μελισσουρ−
γός», τον οποίο ακολουθούν προς Μελισσουργό μέχρι 
τα όρια Νομών Χαλκιδικής − Θεσσαλονίκης. Ακολουθούν 
στην συνέχεια το χωματόδρομο προς Μαραθούσα, κα−
τεβαίνουν στο ρέμα «Σμάκτη» (Μύλος), το οποίο και 
ακολουθούν προς τα ανάντη μέχρι την «Γέφυρα Ποτα−
μιάς» απ’ όπου ξεκίνησαν.

Το Δασαρχείο Αρναίας να μεριμνήσει για την έκδοση 
σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Αυγούστου 2010 

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Δασών Περιφέρειας
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