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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.959.1/37/693570 / Σ. 3340 (1)
Έγκριση Υπερωριακής, Νυκτερινής και Εξαιρέσιμων Ημε−

ρών Εργασίας, πέρα από το Κανονικό Ωράριο, για 
το Μόνιμο Πολιτικό Προσωπικό του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού για το έτος 
2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−

μίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ 
και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων 
και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 297), όπως ισχύει σήμερα. 

β. Του άρθρου 15 του Ν. 2592/1998 «Αναπροσαρμογή 
Συντάξεων Δημοσίου» (ΦΕΚ Α΄ 57). 

γ. Του άρθρου 6 του Ν. 3833/2010 «Προστασία Εθνικής 
Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40). 

2. Την ανάγκη απασχόλησης του μονίμου πολιτικού 
προσωπικού (νοσηλευτικού−λοιπού) του ΝΙΜΤΣ πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας. 



11878 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

3. Το υπ’ αριθμ. 1167/3/9−11−2010 Πρακτικό του ΔΣ/
ΝΙΜΤΣ.

4. Το γεγονός ότι η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πι−
στώσεις, που έχουν αναγραφεί στον ΚΑΕ 0261 και 0263 
του Π/Υ έτους 2011 του Ιδρύματος (ύψους 3.900.000 και 
400.000 ευρώ αντίστοιχα), αποφασίζουμε: 

5. Εγκρίνουμε την υπερωριακή, νυκτερινή και εξαιρέ−
σιμων ημερών εργασία, πέρα από το κανονικό ωράριο, 
493 μονίμων πολιτικών υπαλλήλων του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΤΣ) που 
κρίνονται απαραίτητοι για την αντιμετώπιση πραγμα−
τικών εποχιακών, εκτάκτων ή επειγουσών υπηρεσιακών 
αναγκών του έτους 2011, όπως παρακάτω: 

α. Κλάδος ΠΕ
Επτά χιλιάδες εξακόσιες δεκατέσσερις (7.614) ώρες 

για 18 υπαλλήλους. 
β. Κλάδος ΤΕ
Τριάντα εννέα χιλιάδες τριακόσιες τριάντα (39.330) 

ώρες για 95 υπαλλήλους. 
γ. Κλάδος ΔΕ 
Εκατόν είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσιες (124.200) 

ώρες για 300 υπαλλήλους. 
δ. Κλάδος ΥΕ
Τριάντα χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα (39.960) ώρες 

για 80 υπαλλήλους. 
6. Το σύνολο των 202.104 ωρών αντιστοιχούν σε 40 

ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης για 
493 υπαλλήλους (σύνολο 177.480 ώρες) και σε 16 ώρες 
νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για 171 
υπαλλήλους (σύνολο 24.624 ώρες) 

7. Η δαπάνη που θα προκύψει από το σύνολο των 
εγκριθεισών ωρών υπερωριακής απασχόλησης (202.104 
ώρες), για το έτος 2011, σε καμία περίπτωση δεν πρέ−
πει να υπερβεί κατά μήνα το 1/12 του ποσού, που έχει 
εγγραφεί στους οικείους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού, 
οικονομικού έτους 2011, του ΝΙΜΤΣ (ΚΑΕ 0261: 3.900.000 
ευρώ και ΚΑΕ 0263: 400.000 ευρώ).

8. Η απόφαση αυτή ισχύει 1 μήνα πριν τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Απριλίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

F
(2)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ − ΒΕΝΕ−
ΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟ−
ΓΟΙ Ο.Ε.» του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

    Με την 17898/ΥΠΕ/5/01362/Ε/Ν. 3299/2004/21−04−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επιχείρη−
σης «ΚΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ − ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΟΕ.» 
με δ.τ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ ΟΕ» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας στο ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ Δ.Δ. ΣΑΚΚΟΥ 

που βρίσκεται στον Δήμο «ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ», του Νομού 
«ΕΒΡΟΥ», συνολικής δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(120.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 09/12/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙΝΑ 
Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με δ.τ. 
«SOLAR ILIAS ΜΒΟΜΒΕΝΑ ΕΠΕ», στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 60019/ΥΠΕ/5/01340/Ε/Ν. 3299/04/28−12−2010 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «SOLAR ΗΛΕΙΑΣ ΜΠΟΜΠΑΙ−
ΝΑ Ενεργειακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» με 
δ.τ «SOLAR ILIAS ΜΒΟΜΒΕΝΑ ΕΠΕ», για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης 
που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολταϊκού σταθμού, 
στη Θέση Μπόμπαινα 1, του Δήμου Πύργου, του Νομού 
Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού πέ−
ντε εκατομμυρίων εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
(5.175.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυρίων εβδομή−
ντα χιλιάδων (2.070.000) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 09−12−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(4)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.

  Με την 16249/ΥΠΕ/5/01422/Ε/Ν. 3299/04/12−04−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΡΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της 
επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση φωτοβολ−
ταϊκών σταθμών, σε αγροτεμάχια στο ΔΔ ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ, 
στο Δήμο Κοζάνης, στο Νομό Κοζάνης, συνολικής ενι−
σχυόμενης δαπάνης ποσού επτακοσίων είκοσι χιλιάδων 
(720.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή 
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ποσό επιχορήγησης ύψους διακοσίων ογδόντα οκτώ 
χιλιάδων (288.000) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 09−12−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(5)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί−
ηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ» 
που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17213/ΥΠΕ/4/00130/Ε/
Ν. 3299/2004/18−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 
παρ. 11, 12 εδάφιο β΄ του Ν. 3299/2004) πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ», που αναφέρεται στην 
επέκταση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στη θέση ΠΛΑΤΟΚΕΡΑΤΙΑ της Επαρχίας ΣΗ−
ΤΕΙΑΣ του Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριοτικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσ−
σάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα εννέα ευρώ (4.961.539,00 €).

• Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χι−
λιάδων τετρακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα 
λεπτών (1.488.461,70 €), που αποτελεί ποσοστό 30% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος του μακροπρόθεσμου δανείου ανέρχεται 
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα 
έξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα 
πέντε λεπτών (1.736.538,65 €), που αποτελεί ποσοστό 
35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επέν−
δυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων 
πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λε−
πτών (1.736.538,65 €), που αποτελεί ποσοστό 35% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Πιστοποιείται η δημιουργία δύο θέσεων απασχό−
λησης (2 ΕΜΕ) όπως προβλεπόταν στην εγκριτική από−
φαση.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 20/5/2006.
Ημερομηνία συνεδρίασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 17/3/2011 (562Αη 
συνεδρίαση).

Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα−
βολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού οκτακο−
σίων σαράντα εννέα χιλιάδων εκατόν δέκα τριών ευρώ 
και εξήντα πέντε λεπτών (849.113,65 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

(6)
    Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΔΑΜ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» 

υπό σύσταση, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως 
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 17426/ΥΠΕ/5/01933/Ε/Ν. 3299/2004/19−04−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04, της υπό σύστασης επιχείρησης 
«ΑΔΑΜ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασσικού 
τύπου, κατηγορίας 4* στη θέση Άγιος Γεράσιμος, του 
Δήμου Πάργας, του Ν. Πρεβέζης, συνολικής ενισχυό−
μενης δαπάνης ποσού δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων 
πενήντα εννέα χιλιάδων (2.859.000) Ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 49,00% 
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλα−
δή επιχορήγηση συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου 
τετρακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων δέκα (1.400.910,00) 
Ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 9 νέες θέσεις 
απασχόλησης (4,5 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 2−12−2010 
(ομόφωνη). 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(7)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «LADY MARY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LADY MARY Κ.Α.Ε.», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης.

  Με την αριθμ. πρωτ. 17735/ΥΠΕ/5/02963/Ε/Ν. 3299/2004/
20−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «LADY 
MARY ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «LADY 
MARY K.A.E.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κλασσικού τύπου 5 αστέ−
ρων, στη θέση «Αδάμ Λάκκος − Τσιγαρίδα Ξενία» του Δ.Δ 
Παλιουρίου του Δήμου Παλλήνης του Νομού Χαλκιδικής, 
συνολικής δαπάνης τριάντα εκατομμυρίων τριακοσίων 
εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (30.368.000 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 27,964% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης οκτώ εκατομμύρια τετρακόσιες 
ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (8.492.000 €).

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης αναλύεται ως εξής:
1. σε ποσό 3.400.000 €, ήτοι ποσοστό 34%, που αφορά 

το τμήμα της αρχικής επένδυσης για το οποίο χορηγεί−
ται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις ύψους 10.000.000 €.

2. σε ποσό 5.092.000 €, ήτοι ποσοστό 25%, που αφο−
ρά το τμήμα της αρχικής επένδυσης για το οποίο δεν 
χορηγείται το πρόσθετο ποσοστό ενίσχυσης για μικρο−
μεσαίες επιχειρήσεις ύψους 20.368.000 €.
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Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα δύο (42) 
νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 16,37 Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 2−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(8)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση κόστους και πιστοποί−
ηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17215/ΥΠΕ/4/00130/Ε/
Ν. 3299/2004/18−4−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 
παρ. 11,12 εδάφιο β΄ του Ν. 3299/2004) πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται−
ρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΚΙΒΙΣΗ Α.Ε.», 
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 
τριών αστέρων (3*), δυναμικότητας 29 δωματίων − 66 
κλινών στην Κάρυστο, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμενο 
κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δύο 
εκατομμυρίων διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων 
εκατόν σαράντα οκτώ ευρώ (2.294.148,00 €).

• Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα μίας χιλιάδων εκατόν 
ενενήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών (1.491.196,20 €), που 
αποτελεί ποσοστό 65% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
οκτακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ενός 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (802.951,80 €), που αποτελεί 
ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

• Από το σύνολο της επιχορήγησης γίνεται παρακρά−
τηση ποσοστού 20% βάσει της προβλεπόμενης διαδι−
κασίας επιβολής κυρώσεων της περιπτώσεως Α και Ε 
της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 3299/04.

• Πιστοποιείται η δημιουργία δέκα επτά θέσεων απα−
σχόλησης (4,92 ΕΜΕ), έναντι 12 θέσεων (7,7 ΕΜΕ) της 
εγκριτικής απόφασης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 23/5/2008.
Ημερομηνία συνεδρίασης Γνωμοδοτικής Επιτροπής 

του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004: 10−03−2011 (561Αη 
συνεδρίαση).

Επίσης, με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή της επιχορήγησης ποσού εξακοσίων σαράντα 
δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και σαράντα 
τεσσάρων λεπτών (642.361,44 €).

Το ανωτέρω ποσόν προκύπτει μετά την αφαίρεση 
από το σύνολο της επιχορήγησης, ύψους 802.951,80 €, 
του ποσού των 160.590,00 €, που αντιστοιχεί στην πα−
ρακράτηση ποσοστού 20% από το σύνολο της επιχο−
ρήγησης όπως ορίζεται στο εδάφιο ε του άρθρου 1 της 
παραπάνω απόφασης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(9)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» 
με δ.τ. «ΑΚΜΩΝ ΑΤΕ» του Ν. 3299/2004, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 17896/ΥΠΕ/5/01413/Ε/Ν. 3299/2004/21−04−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επι−
χείρησης «ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ» με δ.τ. «ΑΚΜΩΝ 
ΑΤΕ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού 
σταθμού ισχύος 99,92 KW για την παραγωγή ηλεκτρι−
κής ενέργειας στο Δωρικό Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. 
Έβρου, συνολικής δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(300.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(120.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 09/12/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(10)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 
& ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥ−
ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 17901/ΥΠΕ/5/01116/Ε/Ν. 3299/2004/21−04−2011 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επι−
χείρησης «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. 
«ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού για 
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται στα 
Αγροτεμάχια αρ. 265, 921, 883 στην ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ−
ΧΗ ΤΟΥ Δ.Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, 
του Νομού ΠΕΛΛΑΣ, συνολικής δαπάνης ενός εκατομ−
μυρίου ογδόντα χιλιάδων ευρώ (1.080.000,00 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων τριάντα δύο 
χιλιάδων ευρώ (432.000,00 €).

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25/11/2010.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(11)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ 
ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙ−
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ 
ΕΒΡΟΥ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 17422/ΥΠΕ/5/01962/Ε/Ν. 3299/04/19−04−2011 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ 
ΕΒΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ ΕΒΡΟΥ Α.Ε.», 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο 
της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση αιολι−
κού σταθμού, στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, του Νομού 
Έβρου, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού δεκα−
πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων 
(15.635.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης ύψους έξι εκατομμυρίων διακο−
σίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων (6.254.000) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 νέες θέσεις 
απασχόλησης (5 ΕΜΕ). 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 04−11−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Aριθμ. Οικ. 1 (12)
Λειτουργία της Γραμματείας της Διυπουργικής Επι−

τροπής Οδικής Ασφάλειας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α/98/22.04.2005).

2. Την με αριθμό Υ 180/25.01.2010 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, Γ. Παπανδρέου «Σύσταση Διυπουργικής Επιτρο−
πής για την Οδική Ασφάλεια» (ΦΕΚ Β/63/27.01.2010).

3. Την ανάγκη ρύθμισης της λειτουργίας της Γραμμα−
τείας της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 
(άρθρο 3, παρ. 1, στ. 5, της Υ 180/25.01.2010 απόφασης 
του Πρωθυπουργού).

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

Άρθρο 1
Αρμοδιότητες

Η Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής 
Ασφάλειας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Συνεπικουρεί τη Διυπουργική Επιτροπή στην παρα−
κολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής για την οδική 

ασφάλεια, που προσδιορίζει η Διυπουργική Επιτροπή με 
σχετικές αποφάσεις της,

β) εισηγείται προς τη Διυπουργική Επιτροπή για το 
συντονισμό σχετικών προγραμμάτων έρευνας που 
εφαρμόζονται από τα αρμόδια Υπουργεία,

γ) αξιολογεί τα αποτελέσματα των προγραμμάτων 
αυτών,

δ) συντονίζει την επικοινωνία και τις κοινές δράσεις 
μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων, στο πλαίσιο των 
αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής,

ε) συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες των κεντρι−
κών και περιφερειακών φορέων και ιδιαίτερα με τα 
αντίστοιχα τμήματα σχεδιασμού, συντονισμού και πα−
ρακολούθησης των επί μέρους προγραμμάτων, για τη 
συστηματική υποστήριξη αλλά και παρακολούθηση του 
έργου τους,

στ) τηρεί στατιστικά στοιχεία των τροχαίων ατυχη−
μάτων της χώρας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
προβαίνει σε αναλύσεις και αξιολογήσεις αυτών, καθώς 
και στην ανάλυση των αιτιών των ατυχημάτων, 

ζ) προβαίνει στην αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχε−
δίου, των προγραμμάτων και δράσεων αυτού, κοινο−
ποιώντας τα συμπεράσματα σε όλες τις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες και φορείς,

η) συνεργάζεται επιστημονικά με το Εθνικό Συμβούλιο 
Οδικής Ασφάλειας που συστήθηκε με το ν. 3897/2010 
(ΦΕΚ 208/Α΄) για όσα θέματα καθορίζει ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής. 

θ) αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα της 
ανατεθεί με απόφαση του Προέδρου της Διυπουργικής 
επιτροπής. 

Άρθρο 2 
Υπαγωγή

Η Γραμματεία της Διυπουργικής Επιτροπής για την 
Οδική Ασφάλεια υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο 
αυτής − Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 3
Στελέχωση

Η Γραμματεία της Διυπουργικής στελεχώνεται με 
ικανά και εξειδικευμένα στελέχη με απόσπαση από 
συναρμόδια για την Οδική Ασφάλεια Υπουργεία ή από 
οποιονδήποτε φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 
Ο μέγιστος αριθμός προσωπικού της Γραμματείας ορί−
ζεται σε οκτώ (8) άτομα και η διάρκεια της απόσπασης 
του προσωπικού ορίζεται μέχρι δύο (2) έτη, η οποία 
δύναται να παρατείνεται. 

Άρθρο 4
Προϊστάμενος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει τον Προϊστάμενο 
της Γραμματείας με τον αναπληρωτή του, ο οποίος 
λαμβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, 
ορίζει το χειριστή κάθε υπόθεσης και διεκπεραιώνει 
αυτήν υπογράφοντας τα σχετικά έγγραφα. Επίσης ο 
προϊστάμενος της Γραμματείας χειρίζεται τα θέματα 
διοικητικής μέριμνας του προσωπικού αυτής (μετακινή−
σεις – αποστολές, χορήγηση αδειών κ.λπ.). 

Άρθρο 5
Θέματα Προσωπικού 

Ο χρόνος υπηρεσίας για όλο το προσωπικό της Γραμ−
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ματείας θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, χρόνος 
συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική 
θέση του υπαλλήλου στην υπηρεσία ή τον φορέα από 
όπου προέρχεται ο υπάλληλος.

Το αποσπασμένο προσωπικό δικαιούται να λαμβάνει 
το μισθό, τις τακτικές αποδοχές, καθώς και τα κάθε 
είδους επιδόματα της οργανικής του θέσης. Η σχετική 
δαπάνη βαρύνει την υπηρεσία ή τον φορέα απ’ όπου 
προέρχεται. Το προσωπικό της Γραμματείας το οποίο 
προέρχεται από το πρώην Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, δύναται να εξακολουθεί να συμμετέχει 
στο έργο εξέτασης των υποψηφίων οδηγών και εκπαι−
δευτών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και του 
βοηθητικού έργου της εξέτασης αυτής και να λαμβάνει 
την κατ’ αποκοπή αποζημίωση. 

Για την αξιολόγηση του προσωπικού συντάσσονται 
εκθέσεις σύμφωνα με τον τύπο και τη διαδικασία σύ−
νταξης αυτών, κατά το σύστημα αξιολόγησης του φορέα 
προέλευσης του προσωπικού και αποστέλλονται στις 
οικείες υπηρεσίες. 

Άρθρο 6
Διοικητική Υποστήριξη

Η Γραμματεία τηρεί δικό της αρχείο και πρωτόκολλο και 
εφοδιάζεται με κάθε φύσης υλικοτεχνικά υποστηρικτικά μέσα 
και γραφειακά είδη με μέριμνα και με δαπάνες της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που ισχύουν για τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου.

Η Γραμματεία στεγάζεται στο Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων. 

Άρθρο 7
Ισχύς

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Ο Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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.

•   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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

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

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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