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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της εταιρείας «T.E.ΜΕΣ. Α.Ε.» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 25367/ΥΠΕ/4/00401/ν.3299/04/29.12.2006 

απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «T.E.ΜΕΣ. 
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην κα−
τασκευή γηπέδου γκολφ 18 οπών δυναμικότητας 260 
παικτών ημερησίως και των απαραιτήτων κτιριακών 
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υποδομών, στην Πε−
ριοχή 1 του ν. 24069/19.10.2001 − ΠΟΤΑ Ρωμανού, στα 
διοικητικά όρια των Δήμων Γαργαλιάνων και Νέστορος 
του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής δαπάνης είκοσι εκα−
τομμυρίων τριακοσίων εικοσιεννέα χιλ. εκατόν εικοσιένα 
ευρώ (20,329.121 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 55% 
επί του συνολικού κόστους επιχορηγουμένων δαπα−
νών της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης έντεκα 
εκατομμύρια εκατόν ογδόντα μία χιλ. δεκαεπτά ευρώ 
(11.181.017€).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι επτά (27) 
νέες θέσεις απασχόλησης − ΕΜΕ είκοσι τέσσερις (24).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 6.12.2006 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F

    (2)
Υπαγωγή της εταιρείας «Τ.Ε.ΜΕΣ. Α.Ε.» στις διατάξεις 

του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 32541/ΥΠΕ/4/00522/ν.3299/04/29.12.2006 
απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «Τ.Ε.ΜΕΣ. 
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην κα−
τασκευή γηπέδου γκολφ 18 οπών δυναμικότητας 260 
παικτών ημερησίως και των απαραιτήτων κτιριακών 
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3. Η απόφαση αυτή ισχύει για τις «καταστάσεις μετα−
βολών ιδίων κεφαλαίων» και τις «καταστάσεις ταμιακών 
ροών» που συντάσσονται από τις παραπάνω εταιρείες 
για χρήσεις που λήγουν μετά την 30.12.2006. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Απριλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
     Αριθμ. 23418/1787 (5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ2/55009/4626/00/02 (Β 

1028) κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή 
της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά 
με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγ−
γελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινό−
τητα», όπως ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α. Της παρ. 1, του άρθρου 86, του ν. 2696/1999 (Α΄57) 

που κύρωσε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
β. Των άρθρων 1 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄34) 

«Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» όπως τροποποιήθη−
κε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και του άρθρου 
65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και 
την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 

γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα».

2. Την ανάγκη τροποποίησης της εν θέματι απόφα−
σης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 Άρθρο 1

Η υπ’ αριθμ. Φ2/55009/4626/00/02 (Β΄ 1028) κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης 
Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των 
οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν 
στην Κοινότητα», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 πρόστιμα που επι−
βάλλονται στον οδηγό του οχήματος καταργούνται.

2. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 4, του άρθρου 8, 
καταργείται και τα επόμενα εδάφια (β) και (γ) αναριθ−
μούνται σε (α) και (β) αντίστοιχα.

3. Προστίθεται νέα παράγραφος στο άρθρο 8 που 
έχει ως εξής:

«5. Το άθροισμα των επιβαλλόμενων προστίμων 
στον ιδιοκτήτη του οχήματος δεν θα υπερβαίνει για 
κάθε έλεγχο του οχήματος συνολικά το ποσό των 500 
ευρώ».

Άρθρο 2
 Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 16 Απριλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  Μ. ΛΙΑΠΗΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

    Στην υπ’ αριθμ. 32432/ΥΠΕ/1/00538/ν. 2601/1998 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ (ΤΑΠΣ) 190/25.8.2006 με αύξοντα 
αριθμό 2., γίνεται η εξής διόρθωση: 

από το εσφαλμένο «Εγκρίνεται η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης της ενισχυόμενης επένδυσης 
ποσού ενός εκατομμυρίου επτακοσίων οκτώ χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ (1.708.342,00) €» 

στο ορθό «Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της 
επιχορήγησης της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός 
εκατομμυρίου επτακοσίων χιλιάδων εννιακοσίων δεκα−
εννέα ευρώ (1.700.919,00) €.»

  (Από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)  




