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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α2−704 (1)
  Σύσταση Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσε−

ων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ’ 
εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστή−
ματος και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄118). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1) Της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση 

εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118).

1.2) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα», όπως ισχύει.

1.3) Του Π.Δ. 397/1988 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

1.4) Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ Α΄ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθο−
ρισμός αρμοδιοτήτων της».

1.5) Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών». 

1.6) Του Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.7) Του Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντιστοίχως».

1.8) Της με αριθμό 34658/4.7.2014 (ΦΕΚ 1825/Β) απόφα−
σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνι−
στικότητας». 

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύνθεση Τριμελών Επιτροπών

Οι Τριμελείς Επιτροπές χορήγησης βεβαιώσεων σε 
παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 
11 του Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄118) 
συστήνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη 
ανά Περιφερειακή Ενότητα και δήμο και αποτελούνται 
από:

α) το Δήμαρχο του Δήμου με αναπληρωτή έναν Δη−
μοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, 

β) τους Πρόεδρους των οικείων Αγροτικών Συλλόγων. 
Στην πράξη συγκρότησης της Επιτροπής περιλαμβάνο−
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νται οι Πρόεδροι όλων των Συλλόγων, σε κάθε συνε−
δρίαση όμως, παρίσταται, κατά περίπτωση, ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου στον οποίο ανήκει ο ενδιαφερόμενος πα−
ραγωγός. Σε περίπτωση που στην περιοχή δεν υπάρχει 
οικείος αγροτικός σύλλογος, ορίζεται ως β΄ μέλος της 
επιτροπής ένας υπάλληλος του δήμου Γ΄ βαθμού και 
άνω. Αντίστοιχα ορίζονται και οι αναπληρωτές τους. 

γ) το γεωπόνο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού 
για διάθεση προϊόντων φυτικής προέλευσης ή τον κτη−
νίατρο, όταν εξετάζεται αίτημα παραγωγού για διάθε−
ση προϊόντων ζωικής προέλευσης, που υπηρετεί στη 
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας.

Τα μέλη (β) και (γ΄) της επιτροπής μπορούν να συμ−
μετέχουν σε παραπάνω από μία τριμελείς επιτροπές. 

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά Έκδοσης Βεβαίωσης των Τριμελών 

Επιτροπών

Α) Αρμόδια τριμελής επιτροπή για την έκδοση της 
βεβαίωσης είναι η επιτροπή στη χωρική αρμοδιότη−
τα της οποίας υπάρχει η γεωργική εκμετάλλευση ή 
η εγκατάσταση του ενδιαφερόμενου. Προκειμένου να 
αποφανθεί η εν λόγω επιτροπή, ο ενδιαφερόμενος πα−
ραγωγός αγροτικών προϊόντων υποβάλλει αίτηση στην 
αρχή έκδοσης της άδειας, ένα μήνα πριν από την έναρ−
ξη της συγκομιδής, συνοδευόμενη από τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1) αντίγραφο του εντύπου Ε9 με το υφιστάμενο κατά 
το χρόνο της αίτησης περιουσιολόγιο, με συνημμένο το 
αποδεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS

2) αντίγραφα μισθωτηρίων για μισθωμένα κτήματα, 
δεόντως υπογεγραμμένα και με συνημμένο το απο−
δεικτικό υποβολής στο σύστημα TAXIS (www.gsis.gr), 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για 
μονοετείς καλλιέργειες, ετήσιας ή μικρότερης διάρ−
κειας, το μισθωτήριο πρέπει να έχει συνομολογηθεί 
και υποβληθεί, κατά τα ισχύοντα, τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες πριν την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου. Για 
πολυετείς καλλιέργειες (δενδροκαλλιέργειες ή αμπελο−
καλλιέργειες) το μισθωτήριο πρέπει να είναι πενταετούς 
τουλάχιστον διάρκειας και να έχει συνομολογηθεί και 
υποβληθεί κατά τα ισχύοντα, κατά το προηγούμενο, από 
την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, έτος. 

3) Αντίγραφο Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣ−
ΔΕ−ΟΠΕΚΕΠΕ) και Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας ή 
Εκτροφής (ΕΛΓΑ).

4) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 
«Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της παραγωγι−

κής μου άδειας θα διαθέτω την παραγωγή μου σε λαϊκές 
αγορές. Σε περίπτωση διάθεσης κατά την ίδια περίοδο 
μέρους της παραγωγής μου σε εμπόρους ή μέσω Συνε−
ταιρισμών, ή σε περίπτωση αποθήκευσης, υποχρεούμαι 
άμεσα (εντός 10 ημερών από την ημερομηνία διάθεσης−
αποθήκευσης) να ενημερώσω την αδειοδοτούσα αρχή 
υποβάλλοντας αντίγραφα των σχετικών παραστατικών 
διακίνηση, εμπορίας, αποθήκευσης». 

Β) Επί πλέον δικαιολογητικά υποβάλλουν κατά πε−
ρίπτωση:

1) Οι δραστηριοποιούμενοι στην αυγοπαραγωγό πτη−
νοτροφία, την άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής 
μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 
(ΦΕΚ Α΄52), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, βεβαίωση 

του ωοσκοπικού κέντρου που χρησιμοποιεί ο παραγω−
γός, καθώς και αντίγραφα των τελευταίων τιμολογίων 
αγοράς των ωοπαραγωγών ορνίθων και των πτηνο−
τροφών. 

2) Οι παραγωγοί καλλωπιστικών φυτών και ανθέων, 
τις κατά περίπτωση φυτωριακές άδειες παραγωγής 
και βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο φυτωριακών επι−
χειρήσεων. 

3) Οι μελισσοκόμοι, βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου (αυ−
τοψία) υπαλλήλου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομί−
ας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην 
οποία κατά το χρόνο της αίτησης βρίσκονται οι κυψέ−
λες, όταν οι κυψέλες βρίσκονται εκτός της Περιφέρειας 
αρμοδιότητας της Τριμελούς Επιτροπής.

4) Οι παραγωγοί πουλερικών και κονίκλων, την άδεια 
εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. Ειδικότερα, για παραγωγούς, των οποίων η 
ετήσια παραγωγή δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή 
λαγόμορφα, και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή 
σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφα−
γεία λαγομόρφων αντίστοιχα, βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερει−
ακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευ−
ση σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 255610/
4−3−2010 (ΦΕΚ Β΄327) υπουργική απόφαση. 

5) Οι παραγωγοί μεταποιημένων ή συσκευασμένων ή 
τυποποιημένων προϊόντων οικοτεχνίας, βεβαίωση εγ−
γραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας 
(Κ.Η.Μ.Ο.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του 
Ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32). 

6) Οι αλιείς, βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Δι−
εύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της 
οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία θα ανα−
γράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, 
το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα 
αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύουν, οι 
συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκά−
φος βρίσκεται σε λειτουργία. 

7) Οι ιχθυοκαλλιεργητές, βεβαίωση του Τμήματος Αλι−
είας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνι−
ατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την 
οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και 
στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των 
παραγόμενων αλιευμάτων.

8) Οι παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων, την άδεια 
εγκατάστασης της κτηνοτροφικής μονάδας σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, βεβαίωση της επιτροπής σταυ−
λισμού του άρθρου 4 του Ν.4056/2012 (ΦΕΚ Α΄52), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με αναφορά στη δυνα−
μικότητα της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό 
εκτρεφομένων ζώων, τον πραγματικό αριθμό των ζώων 
που διαβιούν στην εγκατάσταση, το σύστημα εκτροφής 
αυτών, σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές μεθόδους και τις 
προβλεπόμενες υγειονομικές προϋποθέσεις και βεβαί−
ωση της εγκεκριμένης μονάδας μεταποίησης (τυροκό−
μησης) του γάλακτος για τις ποσότητες και τα είδη 
τυροκομικών προϊόντων που παρήχθησαν από το γάλα 
του παραγωγού. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του παρα−
γωγού, στην οποία θα δηλώνει ότι τα τυροκομικά προϊ−
όντα θα φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση αναγνώρι−
σης (κωδικό αριθμό έγκρισης) σύμφωνα με το ενωσιακό 
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δίκαιο και ότι διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις για 
τη μεταφορά και πώληση των τυροκομικών προϊόντων, 
σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Στην 
ίδια δήλωση θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας 
των ειδικών οχημάτων ψύξης. 

9) Οι παραγωγοί αλλαντικών, την άδεια της κτηνοτρο−
φικής εγκατάστασης και τη βεβαίωση της επιτροπής 
του προηγούμενου εδαφίου. Επιπλέον, την απόφαση 
έγκρισης της εγκατάστασης του παραγωγού, στην 
οποία γίνεται η μεταποίηση της πρώτης ύλης με τον 
κωδικό αριθμό έγκρισής της, καθώς και υπεύθυνη δήλω−
ση του παραγωγού, στην οποία θα δηλώνει ότι διαθέτει 
τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη μεταφορά και πώληση 
των αλλαντικών σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική 
νομοθεσία και αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας των 
ειδικών οχημάτων ψύξης. 

Άρθρο 3
Έργο Τριμελούς Επιτροπής−Περιεχόμενο Βεβαίωσης

Έργο της Τριµελούς Επιτροπής είναι η έκδοση της 
βεβαίωσης που προβλέπεται στο εδάφιο α΄της παρ. 2 
του άρθρου 10 του Ν. Ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ Α΄118) για την έκδοση ή ανανέωση παραγω−
γικών αδειών σε λαϊκές αγορές. Ειδικότερα, η Επιτροπή 
οφείλει να ειδοποιήσει εγκαίρως τον ενδιαφερόμενο για 
την ημέρα διενέργειας της αυτοψίας, η οποία πρέπει να 
λάβει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή 
της σχετικής αίτησης. Για τη διενέργεια της αυτοψίας 
η Επιτροπή μεταβαίνει σε πλήρη απαρτία και συντάσσει 
σχετική έκθεση αυτοψίας (συνημμένο υπόδειγμα 3), η 
οποία υπογράφεται από όλα τα μέλη της Επιτροπής 
και τον ενδιαφερόμενο, και εάν πρόκειται Συνεταιρι−
σμό, από τον παραγωγό και το νόμιμο εκπρόσωπο του 
Συνεταιρισμού. Η Επιτροπή οφείλει να ελέγχει και να 
επαληθεύει τις καλλιέργειες−εγκαταστάσεις σε σχέση 
με το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών. 
Ειδικά δε για τους Συνεταιρισμούς, η τριμελής επιτροπή 
οφείλει να ελέγχει την ακρίβεια των στοιχείων των φα−
κέλων όλων των παραγωγών, τα προϊόντα των οποίων 
πρόκειται να διαθέσει σε λαϊκές αγορές. 

Προκειμένου για προϊόντα γης, η Επιτροπή, με βάση 
και τα δικαιολογητικά του άρθρου 2 και τον επιτόπιο 
έλεγχο (αυτοψία), εκδίδει τη σχετική βεβαίωση με ανα−
λυτική αναφορά στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, 
πριν από την έναρξη της συγκομιδής της παραγωγής, 
προσδιορίζοντας παράλληλα την ημερομηνία έναρξης 
και λήξης αυτής. Επιπλέον, στη σχετική βεβαίωση θα 
αναφέρεται ο τρόπος διαπίστωσης της ύπαρξης των 
καλλιεργειών (αυτοψία), η θέση και η έκταση των κτηµά−
των, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτών (ιδιόκτητα ή µι−
σθωµένα), καθώς και η προβλεπόµενη στρεµµατική και 
συνολική ποσότητα κατά προϊόν και ποικιλία. 

Για τα λοιπά προϊόντα, η επιτροπή διενεργεί επίσης 
αυτοψία στο χώρο της εγκατάστασης του παραγωγού 
και αναγράφει τις συνολικές παραγόμενες ποσότητες 

για κάθε προϊόν. Ειδικότερα, προκειμένου για μεταποι−
ημένα προϊόντα οικοτεχνίας, στη βεβαίωση της τριμε−
λούς επιτροπής θα αναγράφονται οι ποσότητες των 
προς μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων, καθώς και 
οι ποσότητες των μεταποιημένων προϊόντων που θα 
παραχθούν. 

Η επιτροπή δεν υποχρεούται σε επιτόπιο έλεγχο (αυ−
τοψία) στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) στους αλιείς
β) στους μελισσοκόμους, όταν οι κυψέλες βρίσκονται 

σε Περιφέρεια εκτός αρμοδιότητας της Τριμελούς Επι−
τροπής. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η αναφορά στη 
βεβαίωση της περίπτωσης Β3 του άρθρου 2.

Στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής θα καθορίζε−
ται ανάλογα με το προϊόν και η αρχική διάρκεια ισχύος 
της παραγωγικής άδειας, η οποία σε κάθε περίπτωση 
δε μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών. Η 
αρχική διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας θα 
είναι πλήρως και σαφώς αιτιολογημένη και για τον 
προσδιορισμό της θα λαμβάνονται υπόψη η περίοδος 
συγκομιδής και η προβλεπόμενη ποσότητα παραγωγής 
του προϊόντος. Η άδεια ανανεώνεται προκειμένου για 
αδιάθετες−αποθηκευμένες ποσότητες του προϊόντος, 
μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά 
και δε μπορεί να υπερβεί συνολικά τους δώδεκα (12) 
μήνες, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου της αρ−
χικής ισχύος της άδειας και των τυχόν ανανεώσεων. 
Στην περίπτωση αδιάθετων−αποθηκευμένων ποσοτήτων 
ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στην Επιτροπή, μαζί με 
την αίτηση που υποβάλλει είκοσι (20) ημέρες πριν τη 
λήξη της προηγούμενης ισχύος, και υπεύθυνη δήλωση 
για το χώρο και τις συνθήκες αποθήκευσης και συντήρη−
σης του προϊόντος, καθώς και τα σχετικά παραστατικά 
διακίνησης προς τις λαϊκές αγορές και τους χώρους 
αποθήκευσης. 

Η Επιτροπή κατόπιν αυτοψίας βεβαιώνει τις αδιάθε−
τες−αποθηκευμένες ποσότητες και την καταλληλότητα 
του προϊόντος σε σχέση με τις συνθήκες του χώρου 
συντήρησής του και εκδίδει τη βεβαίωση για την ανα−
νέωση της άδειας. 

 Η βεβαίωση εκδίδεται σύμφωνα με τα υποδείγματα 
1 και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της πα−
ρούσας. 

Άρθρο 4
Συγκρότηση τριμελών επιτροπών

Ο Περιφερειάρχης, στις αποφάσεις συγκρότησης των 
τριμελών επιτροπών ορίζει τα τακτικά μέλη με τους 
αναπληρωτές τους. Η θητεία των μελών της επιτροπής 
είναι διετής και καθήκοντα Προέδρου αυτής ασκεί το 
πρώτο μέλος της. 

Άρθρο 5

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ 

F
     Αριθμ. 22528 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9065/26−03−2014 υπουργικής 

απόφασης περί καθορισμού υπερωριακής απασχόλη−
σης και υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας «ΣΕΦ», έτους 2014. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις
α) Του «Κώδικα Νομοθεσίας για Κυβέρνηση και Κυβερ−

νητικά Όργανα» και ιδίως το άρθρο 90 και το 52 παρ.2 
περ.ια στοιχείο αα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

β) Του άρθρου 40 του Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄) «Αναμόρ−
φωση φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις» με 
το οποίο συστάθηκε Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΤΑΔΙΟ 
ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ».

2. Τις παρ.1 και 2 του αρθρ.23,του Ν.1735/1987 (ΦΕΚ 195 
Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος 
στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες 
διατάξεις».

3. Το άρθρο 58 της υπ’ αριθμ. 14487/08−05−1989 (ΦΕΚ 
346 Β΄) απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρ−
νησης και Πολιτισμού «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας 
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας».

4. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄) «Συντα−
ξιοδοτικές ρυθμίσεις ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής 
του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατη−
γικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 
παρ.1 του αρθρ.45, του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄).

5. Την περ. 12, της υποπαραγράφου Γ1, της παρ. Γ, του 
άρθρου 1 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016− Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα−
τηγικής 2013−2016».

6. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του 
Π.Δ. 85/2012 − Ίδρυση Υπουργείων Υποδομών, Μεταφο−
ρών και Δικτύων και Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλη−
τισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης[...]
αντιστοίχως».

7. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

8. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 175537/25484/22410/11363/08−07−2014 
(ΦΕΚ 1864 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί «ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού, Ιωάννη Ανδριανό και στην Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού Αγγελική Γκερέκου».

10. Την υπ’ αριθμ. 9065/26−03−2014 (ΦΕΚ 928 Β΄) από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κα−
θορισμός υπερωριακής απασχόλησης και καθορισμός 
υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρ−
βαση αυτής, για το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου του Σταδίου Ειρήνης 
και Φιλίας «ΣΕΦ», έτους 2014».

11. Τις αυξημένες ανάγκες του Σ.Ε.Φ. σε προσωπικό, για 
την εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών του εγκαταστά−
σεων, λόγω των αυξημένων αθλητικών διοργανώσεων, 
όπως προκύπτει από τα υπ’ αριθμ. Φ5/70731/16−12−2013, 
Φ5/73078/30−04−2014 και Φ1/73433/21−05−2014 έγγραφα 
του Σ.Ε.Φ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται αύξηση της ετήσιας δαπάνης σε 
βάρος του προϋπολογισμού του Σ.Ε.Φ.,ΚΑΕ 2599, ύψους 
16.000,00€ ευρώ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 9065/26−03−2014 από−
φαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού που 
αφορά τον καθορισμό υπερωριακής απασχόλησης και 
τον καθορισμό υπερωριακής εργασίας για το προσω−
πικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
χρόνου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας «ΣΕΦ», έτους 
2014», στο μέρος που αφορά:

Α. Τη δαπάνη για αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες 
της υποχρεωτικής απασχόλησης, η οποία αυξάνεται 
κατά 9.000,00 ευρώ από το ήδη εγκριθέν ποσό των 
12.000,00 ευρώ και διαμορφώνεται σε συνολικό ποσό 
ύψους 21.000 ευρώ. 

Β. Τη δαπάνη για την πραγματοποίηση υπερωριακής 
εργασίας κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες, είτε προς συμπλήρωση της υποχρεω−
τικής εβδομαδιαίας εργασίας είτε καθ’ υπέρβαση αυτής, 
η οποία αυξάνεται κατά 7.000 ευρώ από το ήδη εγκριθέν 
ποσό των 22.000 ευρώ και διαμορφώνεται σε συνολικό 
ποσό ύψους 29.000 ευρώ.

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’ αριθμ. 9065/
26−03−2014 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού (ΦΕΚ 928 Β΄).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 22 Ιουλίου 2014 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ

 F
     Αριθμ. 5148/Α331 (3)
Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σει−

σμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών σε 
κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Ιουνίου 
2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αι−
τωλοακαρνανίας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

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

άρθρου 5, παρ. 4 της από 28.07.78 Πράξεως Νομοθε−
τικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας 
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις 
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περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων 
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το Ν. 867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/07.02.79).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.81 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 
1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων» που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/
Α΄/30.07.81).

3. Τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του Ν.1190/1981 
(Φ.Ε.Κ. 203/Α΄/30.07.81) όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του Ν. 2412/1996 
«Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβού−
λιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» 
(Φ.Ε.Κ. 123/Α/17.06.96).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδά−
φιο του Ν. 1266/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Περί οργάνων ασκήσε−
ως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής 
πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων 
Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 23/Α΄).

5. Το Π.Δ. 69/1988 (Φ.Ε.Κ. 28/Α΄/16.02.88) «Οργανισμός 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων», όπως ισχύει 
σήμερα.

6. Την κοινή απόφαση Δ16α/04/773/29.11.90 (Φ.Ε.Κ. 746/
Β΄/30.11.90) του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητι−
κών πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

7. Τη με αριθμό 50148/542/24.6.92 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανί−
ας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου «Περιστολή 
δαπανών Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 420/Β΄/01.07.92).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α΄/22.04.2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

9. Το άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ. 189/2009 (Φ.Ε.Κ. 221/
Α΄/05.11.09) «Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής μεταφέρονται ως σύνολο 
αρμοδιοτήτων υπηρεσιών και προσωπικού στο Υπουρ−
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η Γενική Γραμ−
ματεία Δημοσίων Έργων Π.Δ. 69/1988, Α΄28, Π.Δ. 63/2005, 
Α΄98, άρθρο 52 (στ), (αα)».

10. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

11. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 (Φ.Ε.Κ. 141/Α΄/21.06.2012), 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κα−
τάργηση Υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
1 του Π.Δ. 118/2013 (Φ.Ε.Κ. 152/Α΄/25.6.13).

12. Το Π.Δ. 119/2013 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/25.6.2013), «Διορισμός 
Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την υπ’ αρ. οικ/5322/Α32/08.07.08 (Φ.Ε.Κ. 1336/Β΄/ 
08.07.08) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οριοθέτηση 
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκα−
τάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης 
Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας 
και Αιτωλοακαρνανίας.».

14. Την υπ’ αρ. οικ/7320/Α32/19.09.08 (Φ.Ε.Κ. 2007/Β΄/ 
29.09.08) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Συμπληρωματική 
οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για 
την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό 
της 8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, 
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας» και ιδίως το άρθρο 2.

15. Τo με αρ. πρωτ. οικ.1639/12−5−14 έγγραφο του Τ.Α.Σ. 
Ν. Αχαΐας (αρ. πρωτ. Υ.Α.Σ.5148/26−5−14).

16. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους σε περιοχές των 
Νομών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό δικαιούχων Δωρεάν Κρατικής Αρω−
γής (Δ.Κ.Α.) από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, ως 
κατωτέρω:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ

1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΑΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥ−
ΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟ−
ΤΗΤΑΣ

Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 20417/09 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΦΑΝΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ 668501 45463002 19074601527 ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ

20417

2 20417/09 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΑΝΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ Φ 350942 56675446 10086802161 ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ

20417

3 20417/09 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ξ 081615 61532847 16087300352 ΒΟΥΤΣΙΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ

20417

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. 
ΑΙΤΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ−
ΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥ−
ΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΑΥΤΟ−
ΤΗΤΑΣ

Α.Φ.Μ Α.Μ.Κ.Α. Δ/Κ ή Τ/Κ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΕΛΤΙΟΥ 

ΑΥΤΟΨΙΑΣ

1 6640/10 ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥ−
ΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜ 
303200

36186217 20096304215 ΑΝΩ ΚΑΣ−
ΤΡΙΤΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΟΔΟΣ

1420/12

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, γιατί έχει προβλεφθεί στην Κοινή Απόφαση οικ/7320/Α32/19.09.08 (Φ.Ε.Κ. 2007/Β/29.09.08) των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

 F
     Αριθμ. ΔΔΟ/Φ.118.05/01/4803 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων 

της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για το 
β΄ εξάμηνο του 2014 και έως 31−12−2014 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005) «Κωδικο−

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά Όργανα».

β) Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27−10−2011) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμο−
λόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρ−
μογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012−2015».

γ) Του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αι−
γαίου», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μετα−
γενέστερα.

δ) Του Π.Δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ−
γείου Αιγαίου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με το Π.Δ. 326/2000.

ε) Του Π.Δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α΄/25−10−2007) «Σύσταση 
Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νη−
σιωτικής Πολιτικής».

στ) Του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄/5−1−2009) «Καθορι−
σμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

ζ) Του Π.Δ. 195/1986 «Οργάνωση, διάρθρωση και αρμο−
διότητες Διεύθυνσης ΠΣΕΑ Υπ. Αιγαίου».

η) Του άρθρου 1 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102/Α΄/2013) 
«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και άλλες διατάξεις».

2. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης τόσο των 
υπαλλήλων της Κεντρικής Διοίκησης της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όσο και των 
Περιφερειακών της Υπηρεσιών για: α) Την άμεση αντιμε−
τώπιση από τη Δ/νση Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμ−
ματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής υποθέσεων 
που σχετίζονται με τη διενέργεια εκτάκτων αυτοψιών 
στην αυξημένη οικοδομική δραστηριότητα των παρα−
δοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτιρίων, β) Την 
εξυπηρέτηση της εποχικής ανάγκης προσαρμογής της 
λειτουργίας των δευτερευόντων ακτοπλοϊκών δικτύων 
σύνδεσης των νησιών του Αιγαίου, γ) Την προετοιμασία 
για την οργάνωση των Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης 
«AEGEAN REGATTA 2014», της «Συνάντησης Ερασιτε−
χνικών Θιάσων Αιγαίου 2014», των «Αιγαιοπελαγίτικων 
Αγώνων Στίβου 2014» και των ετήσιων κωπηλατικών 
αγώνων στίβου δ) Τη μέριμνα για την ομαλή υδροδό−
τηση των νησιών με υδροφόρα πλοία σε 24ωρη βάση 
καθώς και επιτόπιες επισκέψεις για την παρακολούθηση 
γεωτρήσεων, αφαλατώσεων και άλλων έργων υποδομής 
στα νησιά του Αιγαίου, ε) Την προετοιμασία της υλο−

ποίησης Νησιωτικής Πολιτικής όπως προβλέπεται στο 
Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου που θα αναλάβει η νεοσύστατη Διεύ−
θυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και στ) Τις ανάγκες 
διοικητικής υποστήριξης και τις μετακινήσεις του Γενι−
κού Γραμματέα Νησιωτικής πολιτικής. 

3. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του τακτικού προϋπο−
λογισμού τρέχοντος έτους της Γενικής Γραμματείας 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυ−
τιλίας και Αιγαίου (Ειδ.Φορέας 41−160), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημοσί−
ευση της παρούσης και έως 31−12−2014 την απασχόληση 
πέραν του κανονικού ωραρίου και εφόσον προκύψει 
υπηρεσιακή ανάγκη, μέχρι δέκα πέντε (15) κατά μήνα 
υπαλλήλων, που υπηρετούν σε όλες τις υπηρεσιακές 
μονάδες της κεντρικής υπηρεσίας καθώς και στις περι−
φερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, οποιασδήποτε κατηγορίας, 
κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού δι−
καίου), συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων στις 
υπηρεσίες καθώς και των διατιθέμενων που δεν κα−
λύπτουν οργανικές θέσεις στο Γραφείο του Γενικού 
Γραμματέα υπαλλήλων και μέχρι είκοσι (20) ώρες, ανά 
υπάλληλο μηνιαίως.

2. Με μηνιαίες αποφάσεις θα ορίζονται τα ονομαστικά 
κλιμάκια απασχόλησης κατά κλάδο και ο ονομαστικός 
κατάλογος με τις ώρες απασχόλησης των αντιστοίχων 
υπαλλήλων.

3. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, 
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πο−
λιτικής, (Ειδ.Φορέας 41−160, ΚΑΕ 0511) τρέχοντος έτους, 
ύψους περίπου τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €) για 
το β΄ εξάμηνο του 2014.

4. Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει στον ΚΑΕ 0511 
πίστωση ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για το 
οικονομικό έτος 2014, ενώ για το β΄ εξάμηνο του 2014 
στον ανωτέρω ΚΑΕ 0511 υπάρχει διαθέσιμη πίστωση 
ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 17 Ιουνίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

F
(5)

       Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους αυτής, πι−
στοποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης και παρακράτηση επιχορήγησης 
λόγω της μη δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλη−
σης, της επιχείρησης «ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε.», η οποία έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 1693/15−07−2014 απόφαση του ΠΕΡΙ−
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της 
επένδυσης της επιχείρησης «ΣΚΟΠΟΣ Α.Ε», (Απόφαση 
Υπαγωγής ΙΕ/1047/Π05/4/00217/Ε/29−12−2006) που αναφέ−
ρεται στην επέκταση μονάδας τυποποίησης προϊόντων 
Π.Ο.Π. στην Α ΒΙ.ΠΕ. Βόλου περιφερειακής ενότητας Μα−
γνησίας.
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Διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση της επένδυσης.
Οριστικοποιήθηκε το συνολικό και ενισχυόμενο κό−

στος της επένδυσης στο ύψος του 1.000.000,00 ευρώ.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των 250.000,00 

Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κό−
στους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης ύψους 
1.000.000,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
350.000,00 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυ−
σης ύψους 1.000.000,00 ευρώ. Από την προαναφερθείσα 
επιχορήγηση παρακρατείται ποσό ύψους 12.600,00 ευρώ, 
λόγω της μη δημιουργίας τουλάχιστον του 50% των 
προβλεπόμενων νέων θέσεων εργασίας, που σύμφωνα 
με την ΙΕ/1047/Π05/4/00217/29−12−2006, ήταν τρεις (3). 
Η ως άνω παρακράτηση γίνεται λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
το Ν. 4242/2014 άρθρο 5 και το αριθ. 3076/21−12−2012 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, άρθρο 2, «Περί 
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης».

Το ύψος του δανείου ορίστηκε στο ποσό των 
400.000,00 ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης παραγωγικής επέν−
δυσης ύψους 1.000.000,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης που προ−
ήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε η 25−06−2014.

Ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της 
μονάδας που προήλθε από την επένδυση αυτή ορίστηκε 
η 25−06−2014.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επι−
χορήγησης ύψους 162.400,00 ευρώ.

Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 
16 του Ν.3908/2011 δεν απαιτείται η γνωμοδότηση της 
Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρ. 15 του αρ. 7 του 
Ν.3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ

 F
     Αριθμ. 1185 (6)
Αναθεώρηση άδειας λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας 

Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 A΄/07.06.2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 A΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

3. Την αριθμ. Πρωτ. 4756/140/31−1−13 (ΦΕΚ 175 Β΄/
31−1−13) απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί 
μεταβίβασης συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων σε Περιφε−
ρειακό Σύμβουλο.

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13−7−10) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοί−
κητων οργάνων στο διαδίκτυο − Πρόγραμμα Διαύγεια 
και άλλες διατάξεις».

5. Την υπουργική απόφαση Π3β/οικ.Φ32/ΓΕΝ31542 (ΦΕΚ 
577 τ.Β΄/9−5−2002).

6. Την Υ.Α. Π4β/οικ.4690/96 (ΦΕΚ 833/τ.Β΄/11−9−96) προ−
ϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας από Μ.Φ.Η. μη κερ−
δοσκοπικού χαρακτήρα».

7. Τις διατάξεις της υπουργική απόφαση Π1γ/οικ. 
81551/2007 (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007) περί τροποποίησης 
και συμπλήρωσης των υπουργικών αποφάσεων αρ. Π4β/
οικ.3176/96 (ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14−6−1996 και Π4β/οικ. 4690/96 
(ΦΕΚ 833/τ.Β΄/11−9−96) προϋποθέσεις ίδρυσης και λει−
τουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκο−
πικού και μη χαρακτήρα.

8. Την υπουργική απόφαση Π1γ/.οικ.129673/2009 (ΦΕΚ 
2190/Β΄/2−10−2009) περί τροποποίησης και συμπλήρωσης 
της Π1γ/οικ. 81551/2007 (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007) προϋπο−
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας 
Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

9. Την υπουργική απόφαση Π1γ/οικ.80794/2011
(ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3−8−2011) περί τροποποίησης και συ−
μπλήρωσης των υπουργικών αποφάσεων Π1γ) και Π1γ/.
οικ.129673/2009 (ΦΕΚ 2190/Β΄/2−10−2009) προϋποθέσεις 
ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Ηλικιω−
μένων Κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

10. Την υπουργική απόφαση Δ27/οικ.7603/329/2013 (ΦΕΚ 
2661/τ.Β΄/1−4−2013) περί τροποποίησης της υπουργικής 
απόφασης Π1γ/οικ. 81551/2007 (ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007) 
προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φρο−
ντίδας Ηλικιωμένων Κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.

11. Την αριθμ. 4954/29−6−1994 απόφαση Νομάρχη Βοιω−
τίας περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
οίκου Ευγηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του φι−
λανθρωπικού ιδρύματος «ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ» ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

12. Την από 26−7−2013 αίτηση του ιδρύματος «ΕΣΤΙΑ 
ΜΗΤΕΡΑΣ» ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

13. Το αριθμ. 2250/6−9−2013 έγγραφο της Υπηρεσία μας 
με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

14. Το αριθ. 3876/26−6−2014 έγγραφο του Ιδρύματος 
«ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ» με τα αιτηθέντα δικαιολογητικά σύμ−
φωνα με το (13) σχετικό .

15. Το από 7−7−2014 πρακτικό της επιτροπής, αποφα−
σίζουμε:

Αναθεωρούμε την αριθμ. 4954/29−6−1994 απόφαση 
Νομάρχη Βοιωτίας περί χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας οίκου Ευγηρίας μη κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα του φιλανθρωπικού ιδρύματος «ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ» 
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ., που βρίσκεται στην πόλη της Λιβαδειάς επί 
της οδού Κορύνης και Ιερολοχιτών, αυξάνοντας την δυνα−
μικότητα των κλινών από είκοσι (20) σε εικοσιπέντε (25).

Το ίδρυμα υποχρεούται να στελεχώσει την Μονάδα 
με το απαραίτητο προσωπικό κατά τα προβλεπόμενα 
από το άρθρο 13 της υπουργική απόφαση Π1γ/81551/2007 
(ΦΕΚ 1136/ τ.Β΄/6−7−2007).

Κάθε παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς 
και των προϋποθέσεων λειτουργίας της Μονάδας, συ−
νεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4954/29−6−1994 απόφαση 
Νομάρχη Βοιωτίας

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 10 Ιουλίου 2014
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ  
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