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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/3436/0023Α (1)
 Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε−

ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν.δ. 3745/1957 

«Περί εκδόσεως εντόκων γραμματίων».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του ν. 1266/1982 

«Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματικής πιστωτικής 
και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλων διατάξεων».

3. Την προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών υπ’ αριθμ.  2/57038/0023/11.10.2006 
«Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων διάρκειας 
13, 26 και 52 εβδομάδων».

4. Την υπ’ αριθμ. 2/1037/0023Α/9.1.2007 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Απόφαση έκδο−
σης Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου 13, 
26 και 52 εβδομάδων στις 12.1.2007 μέσω Δημοπρασίας 
και διάθεσης σε φυσικά πρόσωπα μετά την ημερομηνία 
διακανονισμού».

5. Τα αποτελέσματα της από 9.1.2007 δημοπρασίας 
Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13, 26 και 52 εβδομά−
δων.

6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανάθεση αρμο−
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Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η εκτέ−
λεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση 
του έργου θα βεβαιώνεται από τον προϊστάμενο της Γε−
νικής Δ/νσης του ΕΦΕΤ και τον Πρόεδρο ΔΣ του ΕΦΕΤ.

Η προκαλούμενη δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό 
των 167.895 ΕΥΡΩ θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του ΕΦΕΤ έτους 2007 και σε 
βάρος του ΚΑΕ−0261.

Η παρούσα ισχύει ένα μήνα πριν την δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. Δ15/οικ./1179 (3)
    Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλ−

λοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/
οικ/1056/2006 (ΦΕΚ 102 Β΄) «Διαδικασία τήρησης του 
Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και 
των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λει−
τουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις» 
και β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (ΦΕΚ Β΄1105) «Έκδοση 
Ενημερότητας Πτυχίου και βεβαιώσεων ανεκτέλε−
στου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υπο−
βολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιρει−
ών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την «Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 15 του ν. 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α΄ 23), 
όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 
4 του ν. 2940/ 2001 «Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμι−
κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού 
τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 180).

3. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του 
ν. 3263/2004 (ΦΕΚ 179 Α΄).

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

1. Τροποποιούμε την απόφαση Δ15/οικ/1056/2006 (ΦΕΚ 
Β΄102) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων Έργων ως ακολούθως:

α) Στην παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται, αφότου η 
απόφαση αυτή ίσχυσε, εδάφιο ως ακολούθως:

«Η διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης με πρωτο−
βουλία της υπηρεσίας κινείται επίσης στις περιπτώσεις 
που δεν υποβάλλεται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών 
από τη λήξη ισχύος της προηγούμενης αίτηση για έκ−
δοση Ενημερότητας Πτυχίου συνοδευόμενη με πλήρη 
δικαιολογητικά, από επιχείρηση που υπέχει σχετική 
υποχρέωση».

β) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 
καταργείται αφότου ίσχυσε.

γ) Από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου διαγράφεται, 
αφότου η απόφαση ίσχυσε, η φράση «δ) την άπρακτη 
πάροδο της προθεσμίας της περ. ε΄ της προηγούμενης 
παραγράφου».

2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Δ15/οικ/24298/28.7.2005 
(ΦΕΚ Β΄1105) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως ακολούθως:

α) Στην παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως 
ακολούθως:

«Η υπηρεσία οφείλει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρη−
ση εγγράφως την αιτούσα επιχείρηση για τυχόν ελλεί−
ψεις του φακέλου των δικαιολογητικών που καθιστούν 
αδύνατη την έκδοση Ε.Π.»

β) Η παρ. 6 του άρθρου 1 καταργείται αφότου ίσχυ−
σε.

γ) Το πέμπτο εδάφιο της παρ. Β3 του άρθρου 2 αντι−
καθίσταται ως ακολούθως:

«Αν το αδίκημα κριθεί ως βαρύ δεν εκδίδεται Ενημε−
ρότητα Πτυχίου».

δ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. Β4 του άρθρου 2 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ενημερότητα Πτυχίου δεν εκδίδεται αν στο ποινικό 
μητρώο των ως άνω προσώπων έχουν καταχωρηθεί 
κάποια από τα εξής αδικήματα:»

ε) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Β4 του άρ−
θρου 2 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Εάν κριθεί ότι σχετίζεται, δεν χορηγείται Ενημερό−
τητα Πτυχίου».

στ) Η παρ. Γ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως ακο−
λούθως:

«Στην Ε.Π. καταχωρούνται από την υπηρεσία, υπό μορ−
φή πίνακα, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που 
προσκομίσθηκαν για την έκδοσή της,

α) τα στοιχεία νομιμοποίησης και εκπροσώπησης της 
επιχείρησης όπως προκύπτουν από τα υπό Α του πα−
ρόντος άρθρου στοιχεία και

β) η βεβαίωση ότι δεν υφίστανται κωλύματα συμμε−
τοχής στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσίων έργων 
και συγκεκριμένα ότι

− δεν υφίσταται πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, ή 
διαδικασία εκκαθάρισης της επιχείρησης

− δεν υφίσταται εγγεγραμμένη πειθαρχική ποινή εις 
βάρος της επιχείρησης ή των στελεχών της για βαρύ 
επαγγελματικό παράπτωμα, σύμφωνα με τα αναφερό−
μενα στις διατάξεις του π.δ. 278/1999. Για τη σχετική 
πιστοποίηση λαμβάνονται υπόψη οίκοθεν τα στοιχεία 
της υπηρεσίας τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ.,

− δεν υφίστανται αδικήματα εις βάρος των προσώπων 
της παρ. Β4, εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 
αυτή,

− υφίσταται βεβαίωση της οικείας εργοληπτικής ορ−
γάνωσης περί εξόφλησης των εισφορών της επιχεί−
ρησης

− υφίσταται ασφαλιστική ενημερότητα της επιχείρη−
σης και των Κοινοπραξιών και έργων στα οποία αυτή 
μετέχει,

− υφίσταται φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης 
και των Κοινοπραξιών στις οποίες αυτή μετέχει,

− δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του ανωτάτου ορίου 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβιών της επιχείρη−
σης».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Δ16γ/709/1/23/Γ (4)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ενός (1) υπαλλή−

λου του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης 
του Τ.Ε.Ε. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αο−
ρίστου χρόνου για το Β΄ εξάμηνο του 2006.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  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 Σώματος 
και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α΄/23.12.2003)

2. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. » 
(ΦΕΚ 215 /Β΄/5.2.2004)

3. Τις διατάξεις του π.δ/τος 410/1988 «Κώδικας προ−
σωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του 
Δημοσίου, των Ο.Τ.Α και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.»

4. Το υπ’ αριθμ. 16332/28.6.2006 έγγραφο του TEE 
καθώς και την υπ’ αριθμ. Α22/Σ23/2006 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής αυτού.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16γ/377/15/482/Γ/27.7.2006 πρόταση προς 
το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
καθώς και την υπ’ αριθμ.  Δ16γ/07/777/Γ/8.11.2006 πρόταση 
προς το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας Νομού Χανίων.

6. Την υπ’ αριθμ. 1751/6.12.2006 άδεια υπερωριακής 
εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας Νομού 
Χανίων ενός (1) μισθωτού του Περιφερειακού Τμήματος 
Δυτικής Κρήτης του TEE.

7. Το γεγονός ότι :
α) το προσωπικό αυτό αμείβεται κατά τον ίδιο τρόπο 

και απασχολείται κάτω από τις ίδιες συνθήκες εργασίας 
με το μόνιμο προσωπικό του TEE. 

β) το TEE για να εκπληρώσει τους σκοπούς του ως 
θεσμοθετημένου Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας 
είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί τις υπηρεσίες του όχι 
μόνο κατά τις καθιερωμένες πρωινές ώρες, αλλά και 
κατά τις απογευματινές ώρες για:

• τη γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων 
της Διοικούσας Επιτροπής του εν λόγω Περιφερειακού 
Τμήματος του TEE.

• τη γραμματειακή υποστήριξη και τις εργασίες δι−
εκπεραίωσης λειτουργιών όπως συνεδρίων, ημερίδων 
κ.λ.π., καθώς και τη διεκπεραίωση των επαγγελματικών 
εξετάσεων.

• τη λειτουργία της Μονάδας Τεκμηρίωσης και Πλη−
ροφόρησης του TEE 

• τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιστημονικών 
Επιτροπών Εργασίας και την εκτέλεση εργασιών που 

πρέπει να διεκπεραιώνονται μετά το πέρας του κανονι−
κού ωραρίου και οι οποίες δεν είναι δυνατόν λόγω της 
ιδιαιτερότητας να καλυφθούν από έκτακτο προσωπικό. 
γ) στον προϋπολογισμό του TEE, για την αντιμετώπιση 
της σχετικής δαπάνης ύψους 2.000,00 € για υπερωριακή 
απασχόληση ενός (1) υπαλλήλου του Περιφερειακού 
Τμήματος Δυτικής Κρήτης του TEE έχει εγκριθεί ετήσια 
πίστωση ύψους 4.000,00 €.

8. Την υπ’ αριθμ. 4881/19.5.2004 κοινή απόφαση «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. στους 
Υφυπουργούς ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 754 Β΄), όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. Δ 17α/08/83/Φ.2.2.1/8.6.2005 όμοια 
απόφαση (ΦΕΚ 802 Β΄), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση (ΝΟΜΙΜΑ 
ΟΡΙΑ) της Σκούλικα Ευαγγελίας, υπαλλήλου του Περιφε−
ρειακού Τμήματος Δυτικής Κρήτης του TEE κατηγορίας 
ΠΕ , Πολιτικού Μηχανικού , με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου αορίστου χρόνου , μετά τη συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου επί δύο (2) ώρες την ημέρα και 
μέχρι συμπληρώσεως 60 ωρών συνολικά από 16.11.2006 
μέχρι 31.12.2006.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει ένα (1) μήνα πριν 
τη δημοσίευση της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. /Δ14/82408 (5)

    Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου 
ποιότητας σκυροδέματος.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 21 του ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν. 2229/1994.
2. Την υπ’ αριθμ. Δ14/43309/5.3.2001 (ΦΕΚ 332/Β/ 

28.3.2001) απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «΄Εγκριση 
Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και 
έργων» (όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 724/Β/12.6.2001 και 
τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 793/Β/22.6.2001)

3. Το π.δ. 121/28.5.2001 (ΦΕΚ 112/Α/6.6.2001) Επιβολή 
προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 
του νόμου 1418/1984».

4. Τον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ −97)
5. Την υπ’ αριθμ. 4881/2004 (ΦΕΚ754/Β/19.5.2004) από−

φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
στους Υφυπουργούς ΠΕΧΩΔΕ.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε επιτροπή από τους υπαλλήλους του 
ΚΕΔΕ

− Μόσχα Γαβανά, Χημ. Μηχ/κό με Α΄β
− Δημήτριο Παπαδολιόπουλο, Χημικό με Α΄ β
− Ιωάννα Πλέσσα, Μετ/γο Μηχ/κό με Α΄ β.
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Με αναπληρωτές τους
− Μιχαέλα Καρκανεβάτου, Χημ. Μηχ/κό με Α΄ β
− Βασίλειο Σπίνουλα, Χημ. Μηχ/κό με Α΄ β
− Κων/νο Μουζουράκη, Χημ. Μηχ/κό με Α΄ β
για τη διενέργεια ελέγχων για διαπίστωση τυχόν πα−

ραβάσεων του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 
(ΚΤΣ−97). 

Οι έλεγχοι διενεργούνται στις μονάδες παραγωγής εργο−
στασιακού και εργοταξιακού σκυροδέματος καθώς και στα 
λατομεία παραγωγής αδρανών υλικών σκυροδέματος.

Η επιτροπή μετά από κάθε επίσκεψη θα συντάσσει 
έκθεση, την οποία θα υποβάλλει στο Διευθυντή του Κε−
ντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια 
θα ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην 
Απόφαση Δ14/43309/5.3.2001 και στο π.δ. 121/2001.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεως 
της μέχρι 31.12.2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

F
(6)

    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ − ΒΙΟΜΗ−
ΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/281/Π09/4/219/Ε/19.1.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν.3299/2004, της εταιρείας «ΔΟΥΡΟΣ − ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.», για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην ίδρυση με μετεγκατάσταση 
μηχανολογικού εξοπλισμού μονάδας παραγωγής ετοί−
μων ενδυμάτων, επί της Ν.Ε.Ο. Πατρών − Πύργου στη 
θέση Κουνούκλα Γομοστού του δ.δ. Καραίικων του Δή−
μου Μόβρης του Νομού Αχαΐας, συνολικής εντσχυόμενης 
δαπάνης ποσού 1.955.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση 
συνολικού ύψους 879.750,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% 
της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Καμία.
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 7.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

(7)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ» με το δ.τ. 
«ΗΛΙΔΑ Α.Β.Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/283/Π09/4/220/Ε/19.1.2007 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν.3299/2004, της εταιρείας «ΗΛΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕ−
ΧΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΥΠΟ−
ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ» με το δ.τ. «ΗΛΙΔΑ 
Α.Β.Ε.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με 
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας, τυποποίησης 
και συσκευασίας ελιών, στο δ.δ. Καινούργιου του Δήμου 
Θεστιέων του Ν. Αιτωλ/νίας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης ποσού 237.500,00 ευρώ και με επιχορήγηση 
συνολικού ύψους 106.875,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 45% 
της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Καμία.
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 7.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

(8)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙ−

ΚΑΣ και ΣΙΑ O.E.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/285/Π09/4/221/Ε/19.1.2007 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΙΤΣΙΚΑΣ και ΣΙΑ O.E.», για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση και 
εκσυγχρονισμό με μετεγκατάσταση μονάδας παραγω−
γής ντουλαπών κουζίνας, ντουλαπών υπνοδωματίων 
κλπ, στη θέση Παναγιά του δ.δ. Βασιλικού του Δήμου 
Φαρρών του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπά−
νης ποσού 246.800,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνο−
λικού ύψους 111.060,00 ευρώ δηλαδή ποσοστού 45% της 
παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

− Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: Καμία.
− Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 7.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

(9)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΑΙ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ 

O.E.» με δ.τ. «ΔΗΜ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ» στις διατάξεις του 
ν.  3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. απόφαση ΔΙΣΑΔΕ/287/Π09/4/222/
Ε/19.1.2007 του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, της εταιρείας «ΑΦΑΙ ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ O.E.» με 
δ.τ. «ΔΗΜ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ», για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−




