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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1
Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος
και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αποσκοπώντας στην Ασφάλεια και στην Προστασία
του Αγροτικού Περιβάλλοντος ως και στην πρόληψη των
αγροτικών αδικημάτων που διαπράττονται σε αγροτι−
κές εκτάσεις και αγροτικά κτήματα και αφού λάβαμε
υπόψη:
α) τα άρθρα 1, 2, 3, 10, 11, 43 του ν. 3585/2007 «Προστα−
σία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες
διατάξεις», (Α΄− 148)
β) το άρθρο 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων», (Α΄− 231)
γ) το άρθρο 13 του π.δ/τος 138/2007 «Οργάνωση υπη−
ρεσιών Ελληνικής Αγροφυλακής», (Α΄− 179)
δ) την υπ’ αριθμ. 3112 από 16.10.2007 απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών «Έναρξη λειτουργίας Αγρονο−
μικών Τμημάτων», (Α΄− 2076)
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ε) την υπ’ αριθμ. 7004/3/44 από 30.9.2007 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών
Παναγιώτη ΧΗΝΟΦΩΤΗ», (Α΄− 1974), καθορίζουμε:

Την ίδια υποχρέωση έχουν οι καλλιεργητές από το
χρόνο μεταφοράς στα κτήματά τους τέτοιων υλικών και
εφόσον δεν προκαλείται βλάβη στο υδάτινο οικοσύστη−
μα, σύμφωνα με την οδηγία υπ’ αριθμ. 91/676/ΕΟΚ.

Άρθρο 1

Άρθρο 7

Απαγορεύεται να εγκαταλείπονται τα ζώα άνευ οδη−
γού τόσο σε κοινόχρηστη όσο και σε καλλιεργούμενη
αγροτική έκταση, εκτός εάν αυτά είναι καλά δεμένα ή
κλεισμένα σε χώρο επαρκώς περιφραγμένο.
Απαγορεύεται να αφήνονται άταφα πέραν των 48
ωρών ζώα ή πτηνά που έχουν πεθάνει ή φονευθεί σε
αγροτική έκταση. Αυτά θα πρέπει να θάβονται σε βάθος
τουλάχιστον μισού μέτρου από τον εξουσιαστή ή οδηγό
ή αν αυτοί είναι άγνωστοι, με μέριμνα του οικείου δήμου,
αφού απ΄ αυτούς ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την
αποφυγή τυχόν μεταδοτικών νόσων.

Απαγορεύεται να απορρίπτονται στους δρόμους, στα
παρακείμενα χαντάκια, στους ποταμούς, λίμνες, πηγές
και ρυάκια, υπολείμματα φυτοφαρμάκων ή λιπασμάτων,
πέτρες, χώματα, ξύλα ή άλλα αντικείμενα. Ακόμη να
αφήνονται προεξέχοντα προς οδούς κοινής χρήσεως
(μονοπάτια) κλαδιά δένδρων, θάμνοι ή άλλα αντικείμενα
που εμποδίζουν τη διέλευση, ή να ανοίγονται τάφροι,
εκβαθύνσεις κ.λπ, ώστε να καθίστανται αυτοί επικίν−
δυνοι.
Επίσης απαγορεύεται να απορρίπτονται ή να τοποθε−
τούνται σε κοινόχρηστο ή ξένο αγροτικό κτήμα πέτρες,
ξύλα ή άλλα αντικείμενα χωρίς γραπτή συγκατάθεση
των εχόντων δικαίωμα.

Άρθρο 3

Άρθρο 8

Απαγορεύεται να δένονται ζώα στις άκρες των αγρο−
τικών κτημάτων που εφάπτονται σε αγροτική οδό με
σχοινί ή αλυσίδα, προς αποφυγή ατυχημάτων και για
την ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων, οχημάτων και
ζώων μέσω αυτών.

Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές αγροτικών
κτημάτων, υποχρεούνται να ανοίγουν και να καθαρίζουν
τα χαντάκια των περί τα κτήματά τους οδών, καθώς
και τα διαχωριστικά χαντάκια με γειτονικά κτήματα,
προς διοχέτευση των βρόχινων νερών, κατά το μήνα
Σεπτέμβριο εκάστου έτους.

Άρθρο 2

Άρθρο 4
Απαγορεύεται η βόσκηση ζώων στις άκρες των σιδη−
ροδρομικών γραμμών προς αποφυγή ατυχημάτων.
Άρθρο 5
Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυψελών μελισσών σε
απόσταση μικρότερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από
αγροτικούς δρόμους και οδούς και σε απόσταση μικρό−
τερη των πενήντα (50) μέτρων από κατοικημένες οικίες,
εκτός εάν περιφράξουν αυτές με ειδικό πλέγμα ύψους
δυο μέτρων τουλάχιστον.
Οι μελισσοτρόφοι είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν
τις κυψέλες σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων από
ποιμνιοστάσια και από τόπους ποτίσματος ζώων.
Απαγορεύεται επίσης να τοποθετούνται κυψέλες σε
καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις χωρίς γρα−
πτή συγκατάθεση των ιδιοκτητών.
Υποχρεούνται δε οι μελισσοτρόφοι, σε ανάλογο αριθ−
μό κυψελών να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη δι−
εύθυνση και το τηλέφωνό τους.
Τέλος, κατά την τοποθέτηση των κυψελών στην ύπαι−
θρο να ενημερώνεται ο αρμόδιος αγροφύλακας της
περιοχής.
Άρθρο 6
Απαγορεύεται να αφήνονται στην αγροτική έκταση
ακάλυπτοι σωροί κοπριάς ποιμνιοστασίων, χοιροστασί−
ων ή πτηνοτροφείων ή να διοχετεύονται τα απόβλητα
αυτών σε αγροτικούς δρόμους, σε αρδευτικά ή απο−
στραγγιστικά χαντάκια.
Οι ιδιοκτήτες ή μισθωτές ποιμνιοστασίων, χοιροστα−
σίων, πτηνοτροφείων υποχρεούνται να ενσωματώνουν
με το έδαφος ιδιόκτητων χώρων, τα στερεά απόβλητα
που παράγονται από το ζωικό πληθυσμό αυτών εντός 48
ωρών μετά από κάθε καθαρισμό των εγκαταστάσεων.

Άρθρο 9
Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές αρδευόμε−
νων κτημάτων με την έναρξη της αρδευτικής περιόδου
υποχρεούνται να καθαρίζουν τα αρδευτικά χαντάκια
(αυλάκια) που βρίσκονται εκτός ζώνης αναδασμού και
να διατηρούν αυτά καθαρά ολόκληρη την αρδευτική
περίοδο, προς πρόληψη ζημιών σε ξένα ή κοινόχρηστα
κτήματα.
Άρθρο 10
Υποχρεούνται οι καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων,
όπως κατά την άρδευση λαμβάνουν μέτρα, ώστε να μην
διοχετεύονται ή εκτοξεύονται νερά κατά τρόπο που
να καθίστανται δύσχρηστοι οι παρακείμενοι οδοί από
πεζούς ή αγροτικά κ.λπ. μηχανήματα.
Άρθρο 11
Υποχρεούνται οι καλλιεργητές αγροτικών κτημάτων,
όπως μετά το πέρας της εργασίας, μεταφέρουν με
προσοχή, τα αγροτικά κινητά (ποτιστικά, ραντιστικά,
λιπασματοδιανομείς, φρέζες, κοπτικά μηχανήματα, λι−
πάσματα, φυτοφάρμακα, εργαλεία κ.λπ.) σε ασφαλές
μέρος προς αποφυγή ατυχήματος, κλοπής ή φθοράς
των.
Άρθρο 12
Απαγορεύεται στον καθένα να μεταβάλλει την κα−
νονική ροή των βρόχινων νερών κατά τρόπο που να
προκαλείται πλημμύρα σε ξένα κτήματα ή δρόμους. Οι
εξουσιαστές, μισθωτές, καλλιεργητές αγροτικών κτημά−
των υποχρεούνται όπως κατά την άροση ή σπορά αυτών
διανοίγουν τους αποστραγγιστικούς τους αύλακες μέ−
χρι αποστάσεως τουλάχιστον μέτρου από το γειτονικό
κτήμα ή δρόμο προς πρόληψη πλημμυρών από βρόχινα
νερά, εκτός αν αυτοί καταλήγουν σε χαντάκια.
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Άρθρο 13
Οι εξουσιαστές, μισθωτές ή καλλιεργητές περιφραγ−
μένων αγροτικών κτημάτων υποχρεούνται να καλύπτουν
ή περιφράσσουν τα εντός αυτών υπάρχοντα πηγάδια,
στέρνες, λάκκους και άλλες εκβαθύνσεις φυσικές ή τε−
χνητές, κατά τρόπο αποκλείοντα τον κίνδυνο ατυχη−
μάτων σε ανθρώπους ή ζώα.
Η αυτή υποχρέωση υπάρχει και προκειμένου περί
απερίφραχτων κτημάτων στα οποία απαγορεύθηκε η
είσοδος από τους ενδιαφερομένους με φανερή σήμανση
προς τούτο.
Άρθρο 14
Απαγορεύεται η διάβαση ή είσοδος ανθρώπων σε ξένα
αγροτικά κτήματα ή φυτεμένα κατά την περίοδο της
ωρίμανσης των καρπών, περιφραγμένα ή απερίφρακτα,
στα οποία ο εξουσιαστής απαγόρευσε την είσοδο ή την
διάβαση με εμφανή σήμανση, χωρίς την συγκατάθεσή
του.
Άρθρο 15
Το άναμμα της φωτιάς σε αγροτική έκταση για εκτέ−
λεση γεωργικών ή άλλων εργασιών περιορισμένης έκτα−
σης, ρυθμίζεται από τις υπ’ αριθμ. 9/2000 και 9Α /2005
ισχύουσες Πυροσβεστικές Διατάξεις.
Άρθρο 16
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμω−
ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43
ν. 3585/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 458 Ποινικού
Κώδικα.
Από την ισχύ της παρούσας, κάθε διάταξη, Αγρονο−
μικής Διάταξης, που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερό−
μενα θέματα, καταργείται.
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Προσω−
πικό της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ»
Η παρούσα Αγρονομική Διάταξη ισχύει για όλη την
Ελληνική επικράτεια από την ημερομηνία δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 15 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ.470.1/172/2384
(2)
Σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου δεκαέξι ( 16) Ει−
δικών Επιστημόνων στο ΥΠΕΘΑ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 206/1997 Α΄).
β. 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 (ΦΕΚ 98/2005 Α΄).
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού. Ελέγχου των δαπανούν του
Κράτους» (ΦΕΚ 247/1995 Α΄).
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δ. Του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών».
ε. Της παρ. 51 του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μετα−
φορά αρμοδιοτήτων από το υπουργικό Συμβούλιο σε
άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
123/1996 Α΄).
στ. Του π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».
ζ. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/25873/3.10.2007 (ΦΕΚ 1950
Β΄) κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Εσωτερικών περί «Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων Υπουρ−
γού στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και
Αθανάσιο Νάκο».
ζ. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/3.10.2007 (ΦΕΚ 1448 Β΄)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
η. Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 73 ν. 3433/2006 για
τις «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνά−
μεων» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 20/7.2.2006).
θ. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2006 για την «Διάρθρω−
ση, Αρμοδιότητες και Στελέχωση των Γενικών Διευ−
θύνσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (Φ.Ε.Κ. Α΄
76/10.4.2006).
ι. Τη υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.3/120/33535/23.4.2008 από−
φαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 55/98.
ια. Την υπ’ αριθμ. 432/2007 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήμα−
τος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΝΣΚ, από την
οποία προκύπτει ότι πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις
έργου και δεν υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία.
ιβ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 315.800 €, που θα καλυφθεί από γραμμένες πι−
στώσεις στον προϋπολογισμό της κεντρικής υπηρεσί−
ας (Φ. 110) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΚΑΕ 0871),
αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε σε δεκαέξι (16) τον αριθμό των ατόμων,
με τα οποία η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδια−
σμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ) του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας, θα συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τη
σύνταξη μελετών και παροχή συμβουλευτικής στήρι−
ξης κατά τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 432/2007
γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου
του Κράτους, ως εξής:
(α) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα NATO, με
συνολική αμοιβή έργου 26.5006.
(β) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΚΕΠΑΑ, με συνολική αμοιβή έργου 32.000 €.
(γ) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού (human resource management),
με συνολική αμοιβή έργου 25.200 €.
(δ) Δύο (2) ειδικοί επιστήμονες με εμπειρία στην υλο−
ποίηση κοινοτικών προγραμμάτων, με συνολική αμοιβή
έργου 52.600 €.
(ε) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας με εμπειρία στην ανά−
λυση στρατηγικών πληροφοριών, με συνολική αμοιβή
έργου 32.000 €.
(στ) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα εξωτερικής
πολιτικής και διαχείρισης κρίσεων (crisis management),
με συνολική αμοιβή έργου 12.500 €.
(ζ) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα κλινικής
ψυχολογίας, με συνολική αμοιβή έργου 15.000 €.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(η) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα κλινικής
ψυχολογίας, με συνολική αμοιβή έργου 15.000 €.
(θ) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα συμβουλευ−
τικής ψυχολογίας, με συνολική αμοιβή έργου 15.000 €.
(ι) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα συμβουλευ−
τικής ψυχολογίας, με συνολική αμοιβή έργου 15.000 €.
(ια) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα συμβουλευ−
τικής ψυχολογίας, με συνολική αμοιβή έργου 15.000 €.
(ιβ) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα συμβουλευ−
τικής ψυχολογίας, με συνολική αμοιβή έργου 15.000 €.
(ιγ) Ένας (1) ειδικός επιστήμονας σε θέματα κοινωνικής
ψυχολογίας, με συνολική αμοιβή έργου 15.000 €.
(ιδ) Δύο (2) ειδικοί επιστήμονες επαγγελματίες κλινικοί
ψυχολόγοι με συνολική αμοιβή έργου 30.000 €.
2. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών δε θα υπερβεί
το ένα (1) έτος.
3. Τόπος εργασίας θα είναι το Υπουργείο Εθνικής Άμυ−
νας, χωρίς όμως οι εργολάβοι να τελούν σε υπηρεσιακή
εξάρτηση του εργοδότη.
4. Τα αντικείμενα των ανωτέρω συμβάσεων, εκφεύγουν
των καθηκόντων του μόνιμου και επί θητεία προσωπικού
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και δε μπορούν να
εκτελεστούν απ’ αυτό διότι απαιτούνται εξειδικευμένες
γνώσεις και υψηλού επιπέδου τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.842.10/11/08/Σ.69278
(3)
Υπερωριακή Απασχόληση των Μονίμων Πολιτικών Υπαλ−
λήλων ΠΝ, ΠΒΚ, ΜΤΝ, ΕΑΑΝ κατά το Β΄ Εξάμηνο
2008.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Εχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών
Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ... και άλλες συναφείς διατά−
ξεις».
β. Την ανάγκη εκτέλεσης υπερωριακής εργασίας από
Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Πολεμικού Ναυ−
τικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων, επειγουσών και
απρόβλεπτων αναγκών.
γ. Το γεγονός ότι στο Π/Υ ΓΕΝ έτους 2008, έχουν
εγγραφεί σχετικές πιστώσεις στους οικείους ΚΑΕ.
δ. Τη με υπ’ αριθμ. Φ. 451/41/10623/Σ.144/1.3.2000/ΕΠΥ−
ΕΘΑ/ΔΣΣΑΔ υπουργική απόφαση, με την οποία καθορί−
ζονται οι Υπηρεσίες του ΠΝ που λειτουργούν σε 24ωρη
και 12ωρη βάση.
ε. Το υπ’ αριθμ. Φ. 842/21/156018/Σ. 1434/28 Σεπ.2007/
έγγραφο του ΠΒΚ.
στ. Το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση ύψους
τριών χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα οκτώ ΕΥΡΩ και τρι−
άντα πέντε λεπτών (3968,35) για τους απασχολούμενους
στο ΠΒΚ, θα καλυφθεί από τον οικείο Π/Υ.
ζ. Το υπ’ αριθμ. 17/15.5.2008 πρακτικό του ΔΣ/ΜΤΝ.
η. Την υπ’ αριθμ.24 /13.9.2007 απόφαση του ΔΣ/
ΕΑΑΝ.

θ. Το γεγονός ότι η υπερωριακή αποζημίωση για τους
απασχολούμενους στα ΝΠΔΔ του Υπουργείου (ΜΤΝ−
ΕΑΑΝ), ύψους δέκα εννέα χιλιάδων, εννιακοσίων εξήντα
τριών ΕΥΡΩ και πενήντα λεπτών (19963,50) και τριακοσί−
ων εννενήντα έξι ΕΥΡΩ (396,00) αντίστοιχα, θα καλυφθεί
από τους οικείους προϋπολογισμούς.
ι. Την με υπ’ αριθμ. 249139 κοινή υπουργική απόφαση
Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Περί
αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής
Άμυνας» (ΦΕΚ 1929/24.9.2007 τ. Β΄), αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση με αμοι−
βή, για εκτέλεση εργασίας απογευματινής, νυκτερι−
νής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς και για
συμπλήρωση των υποχρεωτικών ωρών εβδομαδιαίας
εργασίας, του Μόνιμου Πολιτικού Προσωπικού των Υπη−
ρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού, του ΠΒΚ, του ΜΤΝ και
ΕΑΑΝ, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την αντιμετώ−
πιση εποχικών, εκτάκτων και επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών, κατά το Β΄ Εξάμηνο 2008 (ήτοι από 1.7.2008
μέχρι 31.12.2008).
2. Η υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή θα εκτελεσθεί
ως ακολούθως:
α. Για παροχή απογευματινής εpγασίαc
(1) Από 1800 Μόνιμους Πολιτικούς Υπαλλήλους και
μέχρι 55600 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0511).
(2) Από 23 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Πεδίου Βολής
Κρήτης και μέχρι 440 ώρες εργασίας ( Π/Υ Π.Β.Κ.)
(3) Από 76 Μον.Πολ.Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/ΔΝΟ−
ΔΚ−Κ14 και μέχρι 27360 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4411 ή
4711).
(4) Από 19 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 6840 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412) και
(ΚΑΕ 4712).
(5) Από 11 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΜΤΝ και μέχρι
3.168 ώρες εργασίας (Π/Υ ΜΤΝ, ΚΑΕ 0261).
(6) Από έναν (1) Μον. Πολ. Υπάλληλο της ΕΑΑΝ και
μέχρι 60 ώρες εργασίας ( Π/Υ ΕΑΑΝ, ΚΑΕ 0260−0261).
β. Για παροχή νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά
τη διάρκεια Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθώς
επίσης και νια συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδο−
μαδιαίας εργασίας (Βάρδιες).
(1) Από 438 Μον. Πολ. Υπαλλήλους και μέχρι 32300
ώρες εργασίας (ΚΑΕ 0512).
(2) Από 34 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του Π.Β.Κ. και μέχρι
235 ώρες εργασίας ( Π/Υ Π.Β.Κ).
(3) Από 76 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του ΝΚ/ΝΑΤΟ/
ΔΝΟ−ΔΚ και μέχρι 64752 ώρες εργασίας (ΚΑΕ4411 ή
ΚΑΕ4711).
(4) Από 18 Μον. Πολ. Υπαλλήλους του NK/NATO/
FORACS και μέχρι 4860 ώρες εργασίας (ΚΑΕ 4412 ή
ΚΑΕ 4712).
3. Τα όρια υπερωριακής εργασίας κατά Υπηρεσία θα
καθορίζονται από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, σύμ−
φωνα με τις απαιτούμενες ανά τρίμηνο υπηρεσιακές
ανάγκες.
4. Η αποζημίωση, που θα απαιτηθεί για την εκτέλε−
ση της υπερωριακής απασχόλησης μέσα στο πλαίσιο
των εγκριθεισών ωρών εργασίας Β΄ Εξαμήνου 2008,
ύψους τετρακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων
(446.500) ΕΥΡΩ, περίπου, σε καμία περίπτωση δεν θα
υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οι−
κείους ΚΑΕ (0511 και 0512) προϋπολογισμού ΓΕΝ, καθώς
και των Π/Υ των ΝΠΔΔ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.
3299/2004 στις 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝ. ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

F

Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F

Αθήνα, 2 Ιουλίου 2008

(4)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.» (ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ) στις διατάξεις ν. 3299/2004
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/4/Π10/5/000120/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποι−
ήθηκε με τον ν. 3522/2006, επένδυσης με τα παρακάτω
στοιχεία:
Επωνυμία

«ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
(ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ)
Με δ.τ. «ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΒΑΡΟΤΣΗΣ»

Είδος επένδυσης

ΙΔΡΥΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ

Τόπος εγκατάστασης

ΒΕΝΙ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ,

Συνολικό κόστος

485.000,00 €

Επιχορήγηση

164.900,00€ (34%)

Νέες Ε.Μ.Ε

0,33

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006,
στις 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(5)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΩΣΚΕΛΗ Α.Β.Ε.Ε» με δ.τ. «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ» στις
διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με το
ν. 3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/40/Π10/5/00122/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΣΚΕΛΗ
Α.Β.Ε.Ε» με δ.τ. «ΑΝΩΣΚΕΛΗ ΑΒΕΕ»

Είδος επένδυσης

Επέκταση μονάδας τυποποίησης
ελαιολάδου

Τόπος εγκατάστασης

Ανώσκελη Δ. Βουκολιών Ν. Χανίων

Συνολικό κόστος

800.000 €

Επιχορήγηση

(34%) 272.000 €

Νέες Ε.Μ.Ε

0

(6)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΣΤΕΡΓΙΟΥ EMM. − ΣΤΕΡΓΙΟΥ
Κ. − ΣΤΕΡΓΙΟΥ Π. Ο.Ε.» στις διατάξεις ν. 3299/2004
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/103/Π10/5/000123/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν.3299/2004, όπως τροποποι−
ήθηκε με τον ν. 3522/2006, επένδυσης με τα παρακάτω
στοιχεία:
Επωνυμία

«ΣΤΕΡΓΙΟΥ EMM. − ΣΤΕΡΓΙΟΥ Κ.
− ΣΤΕΡΓΙΟΥ Π. Ο.Ε.» με δ.τ. «ΑΠΟ−
ΓΡΑΦΙΕΣ ΚΡΗΤΗΣ − ΣΤΕΡΓΙΟΥ &
Υιοί Ο.Ε.»

Είδος επένδυσης

ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΜΠΛΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Τόπος εγκατάστασης

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ,
ΔΗΜΟΣ ΓΟΥΒΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑ−
ΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό κόστος

575.000,00 €

Επιχορήγηση

258.750,00 € 45%

Νέες Ε.Μ.Ε

2,00

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006,
στις 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΧΡ. ΦΡΑΓΚΕΔΑ−
ΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/110/Π10/5/124/Ε/ν.3299/2004
/27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, επένδυσης με
τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΧΡ. ΦΡΑΓΚΕΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Είδος επένδυσης

Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
παραγωγής τσιμεντόλιθων −
κισσιρολίθων
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Τόπος εγκατάστασης

Θέση « Πελεκαπίνα», Οδός Κ. Μάνου,
Δήμος Θερίσου, Νομός Χανίων

Συνολικό κόστος

1.100.000,00 €.

Επιχορήγηση

(34%) 374.000,00 €

Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004 στις 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.» στις
διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/163/Π10/5/125/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της
με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΕΡΓΑΤΕΞ Α.Ε.»

Είδος επένδυσης

ΕΠΕΚΤΑΣΗ−ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟ−
ΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΟΓΚΩ−
ΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ.

Τόπος εγκατάστασης

ΒΙΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΟΔΟΣ Ζ, ΔΗΜΟΣ
ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ, ΝΟΜΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό κόστος

1.920.000 €

Επιχορήγηση

(45%), 864.000,00 €

Νέες ΕΜΕ

5,8

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η/26.6.2008
συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΒΡΕΝΤΖΟΥ−ΧΑΙΡΕΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/190/Π10/5/00126/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΒΡΕΝΤΖΟΥ−ΧΑΙΡΕΤΗ ΙΣΜΗΝΗ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε.»

Είδος Επένδυσης

Ίδρυση μονάδας τυποποίησης − συ−
σκευασίας μελιού (ΣΤΑΚΟΔ 5138)

Τόπος Εγκατάστασης

Οικισμός Γέννα, Τ.Δ. Δουλίου του
Δήμου Αγ. Βαρβάρας
Νομός Ηρακλείου

Συνολικό Κόστος

290.000,00 €

Επιχορήγηση

130.500,00 € (45%)

Νέες ΕΜΕ

0

Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004 στις 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(10)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «Εμμ. Παχιαδάκης
και Σία ΟΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τρο−
ποποιήθηκε και όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/214/1110/5/128/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«Εμμ. Παχιαδάκης και Σία ΟΕ»

Είδος επένδυσης

Εκσυγχρονισμός ελαιουργείου

Τόπος εγκατάστασης

Χαρασό Δήμου Γουβών
Ν. Ηρακλείου

Συνολικό κόστος

550.000 €

Επιχορήγηση (34%)

187.000 €

Νέες ΕΜΕ

0

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 παρ.
15 περ. γ, δ ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε στις
26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(11)
Υπαγωγή επένδυσης του φορέα «ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑ−
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθη−
κε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/281/Π10/5/0129/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΣΠΥΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Είδος Επένδυσης
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Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμέ−
νης Μορφής του ξενοδοχείου
MINOS VILLAGE» ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
2**

Επωνυμία:

«Θεοδωράκης Θεόδουλος και Σία
ΟΕ»

Είδος Επένδυσης:

Ιδρυση θερμοκηπιακής μονάδας
παραγωγής κηπευτικών

Τόπος Εγκατάστασης

Αγία Μαρίνα Δήμου Νέας
Κυδωνιάς Νομού Χανίων

Τόπος Εγκατάστασης:

Θέση Αρκομιλιάδες ΔΔ Στόλων
Δήμου Κόφινα Ν. Ηρακλείου

Συνολικό Κόστος

1.160.000€

Συνολικό κόστος:

480.000 €

Επιχορήγηση

452.400 € (39%)

Επιχορήγηση: (40%)

192.000 €

Νέες θέσεις απασχόλησης

0 ΕΜΕ

Νέες ΕΜΕ

0

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η/26.6.2008
συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(12)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Γ.
− ΠΡΙΝΑΡΗΣ Ν. ΟΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/309/Π10/5/130/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της
με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Γ. − ΠΡΙΝΑΡΗΣ Ν. ΟΕ»

Είδος επένδυσης

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Τόπος εγκατάστασης

ΓΑΥΔΟΥ 1, ΚΑΜΠΟΣ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ,
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΕΝΟΥΣ, ΤΚ 71500
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό κόστος

495.000,00 €

Επιχορήγηση

(34%), 168.300,00 €

Νέες ΕΜΕ

2,0

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η/26.6.2008
συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(13)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Θεοδωράκης Θεό−
δουλος και Σία ΟΕ» στις διατάξεις ν.3299/2004 όπως
τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/394/Π10/5/00131/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποι−
ήθηκε με τον ν. 3522/2006 και ισχύει, επένδυση με τα
παρακάτω στοιχεία:

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3522/2006
και ισχύει, στις 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(14)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/453/Π10/5/133/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της
με τα παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«Π. ΧΟΜΠΙΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Είδος επένδυσης

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ
ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΚΥΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ
ΚΑΤΑΛΥΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ
ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Τόπος εγκατάστασης

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΔΗΜΟΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Συνολικό κόστος

1.025.000,00 €

Επιχορήγηση

(39%), 399.750,00 €

Νέες ΕΜΕ

1,0

Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 50η/26.6.2008
συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου
7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(15)
Υπαγωγή επένδυσης της «Ι. Γεωργιλας κ Σία Ε.Ε.» στις
διατάξεις ν. 3299/2004 όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/469/Π10/5/135/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφασητου Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
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Επωνυμία

«Ι. Γεωργιλάς κ Σία Ε.Ε.»

Είδος επένδυσης

Μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου
σε τουριστική μονάδα Α΄ Τάξης

Τόπος εγκατάστασης

Κεφάλι − Δ. Ιναχωρίου − Ν. Χανίων

Συνολικό κόστος

750.000,00 €

Επιχορήγηση

(39%) 292.500,00 €

Νέες ΕΜΕ

0,42

Η εξέταση του θέματος έγινε την 26.6.2008 κατά την
50η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(16)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑ−
ΗΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙ−
ΚΩΝ − ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις ν. 3299/2004
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.

γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«Κοτσιφακη Δέσποινα υπο σύσταση
Ο.Ε.»

Είδος επένδυσης

Μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου
σε τουριστική μονάδα Α΄ Τάξης 4
δωματίων−7 κλινών

Τόπος εγκατάστασης

Οικ. Αγ. Παύλου−ΔΔ Γαβαλοχωρίου−
Δ. Βάμου − Ν. Χανίων

Συνολικό κόστος

450.000,00 €

Επιχορήγηση

(39%) 175.500,00

Νέες ΕΜΕ

2

Η εξέταση του θέματος έγινε την 26.6.2008 κατά την
50η συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/575/Π10/5/136/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ − ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διακριτικός τίτλος

«ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.»

Είδος επένδυσης

Ίδρυση μονάδας παραγωγής
λιπασμάτων

Τόπος εγκατάστασης

ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Συνολικό κόστος

1.900.000,00 €

Επιχορήγηση

665.000 € (35%)

Νέες Ε.Μ.Ε.

3

Η εξέταση του θέματος, έγινε στις κατά την
50η/26.6.2008 συνεδρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3522/2006 και ισχύει.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
F
(17)
Υπαγωγή επένδυσης της «Κοτσιφακη Δέσποινα υπό σύ−
σταση Ο.Ε.» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/580/Π10/5/137/Ε/ν.3299/2004/
27.4.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−

F
(18)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑ−
ΚΗ ΟΕ» στις διατάξεις ν. 3299/2004 όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑ/600/Π10/5/139/Ε/ν.3299/2004/
27.6.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π. Κρήτης εγκρίνεται η υπα−
γωγή σης διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποι−
ήθηκε με το ν. 3522/2006 και ισχύει, επένδυσης με τα
παρακάτω στοιχεία:
Επωνυμία

«ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΟΕ.»

Είδος επένδυσης

Μετεγκατάσταση μονάδας παραγω−
γής ξυλουργικών προϊόντων

Τόπος εγκατάστασης

θέση Μαλάδες ( Βιοτεχνική Ζώνη
φοινικιάς), Δήμου Ηρακλείου, Νομού
Ηρακλείου.

Συνολικό κόστος

1.650.000,00 €

Επιχορήγηση

(34%) 561.000,00 €

Νέες ΕΜΕ

5

Η εξέταση του θέματος, έγινε κατά την 50η συνεδρί−
αση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του ν.
3299/2004 στις 26.6.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΡΓΙΑΝΙΤΑΚΗΣ
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