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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕΒΕ» με
το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

5

6

7
8

Με την υπ’ αριθμ. 59515/ΥΠΕ/5/00052/Ε/ν. 3299/2004/
27−12−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/04 της επιχείρησης «ΑΦΟΙ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕΒΕ» με το δ.τ «ΛΕΦΑ Α.Ε.», για την
ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται επέκταση της δυναμικότητας:
1) μονάδας λατομείου στη θέση «Πύργος» και 2) παρα−
γωγής ετοίμου σκυροδέματος στη θέση «Κυρ−Αλέξη»
του Δ.Δ Πετραλώνων του Δ. Πασαρώνος, του Νομού
Ιωαννίνων συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τεσσάρων
εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα οκτώ (4.987.438) €, με ποσοστό
επιχορήγησης (42 %) δηλαδή ποσό επιχορήγησης δύο
εκατομμύρια ενενήντα τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια
είκοσι τέσσερα (2.094.724)€.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες
θέσεις εργασίας (5 ΕΜΕ).
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 1/7/2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑ−
ΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑ−
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ», στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 59513/ΥΠΕ/5/01959/Ε/ν. 3299/2004/
27−12−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/04 της, επιχείρησης «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙ−
ΑΣ» με δ.τ. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο της
επιχορήγησης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης που
αναφέρεται στην ίδρυση κέντρου αποθεραπείας και
αποκατάστασης κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας, στη
θέση Κατουνίστρα του Δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας,
του Νομού Κορινθίας συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
έντεκα εκατομμυρίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν εβδο−
μήντα (11.090.170 )€. Εξ’ αυτών, η συμβατική επένδυση
είναι ύψους εννέα εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (9.690.170) €, η δε επένδυση
με χρηματοδοτική μίσθωση είναι ύψους ενός εκατομμυ−
ρίου τετρακοσίων χιλιάδων (1.400.000) €.
Με την παραπάνω απόφαση, εγκρίθηκε επιχορήγηση:
α) ποσού πέντε εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι οκτώ
χιλιάδων εκατόν εβδομήντα (5.328.170) €, ήτοι ποσοστού
54,990%, για τη συμβατική επένδυση και β) ποσού επτα−
κοσίων εβδομήντα χιλιάδων (770.000) €, ήτοι ποσοστού
55% για το τμήμα της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Το ποσό επιχορήγησης της συμβατικής επένδυσης
συνάγεται από το ποσό των πέντε εκατομμυρίων τρι−
ακοσίων είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξη
(5.320.436) €, ήτοι ποσοστού 55%, που αναλογεί στην
αρχική επένδυση, ύψους εννέα εκατομμυρίων εξακοσί−
ων εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα
(9.673.590) € και το ποσό των (8.325) €, ήτοι ποσοστό
50%, που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβού−
λων, ύψους (16.650) €.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα οκτώ
(48) νέες θέσεις εργασίας (48 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 4/11/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(3)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ
ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.» με δ.τ.
«PORTO CARRAS VILLA GALINI S.A.» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 59514/ΥΠΕ/5/01578/Ε/ν. 3299/2004/

27−12−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/04 της, επιχείρησης «ΒΙΛΛΑ
ΓΑΛΗΝΗ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. «PORTO CARRAS VILLA GALINI S.A.»,
για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται: 1η Ενότητα στην επέ−
κταση δυναμικότητας, της υφιστάμενης μονάδας και
2η Ενότητα, στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορ−
φής, της υφιστάμενης μονάδας «ΒΙΛΛΑ ΓΑΛΗΝΗ» 5*,
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πέντε εκατομμυρίων
έξη χιλιάδων (5.006.000)€ στο Δ.Δ Ν. Μαρμαράς του
Δήμου Σιθωνίας, του Νομού Χαλκιδικής, με ποσοστό
επιχορήγησης (27,680%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης
ενός εκατομμυρίου τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων
πεντακοσίων πενήντα (1.385.550) €.
Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται: Α) Από
την 1η Ενότητα ποσού πεντακοσίων ογδόντα μίας χιλιά−
δας διακοσίων πενήντα (581.250) €, που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 25% και Β) Από τη 2η Ενότητα ποσού οκτακο−
σίων τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων (804.300) €, που
αντιστοιχεί σε ποσοστό 30%.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι (20) νέες
θέσεις εργασίας (20 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 26/10/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(4)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. 2930/ΥΠΕ/4/00213/Ε/ν. 3299/04/
26−1−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β
του ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΑ−
ΜΠΡΙΔΗ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας
παραγωγής, μεταποίησης − επεξεργασίας, (τεμαχισμός
σε κύβους), συσκευασίας, συντήρησης − κατάψυξης και
εμπορίας φρούτων και λαχανικών κυρίως ροδάκινων,
βερίκοκων και κερασιών στην Τούμπα Σεβαστιανών, του
Δ. Σκύδρας Ν. Πέλλας, με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτώ
εκατομμυρίων εννιακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τε−
τρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε
λεπτών (8.947.454,55) €.
(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των δύο
εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι χιλιάδων εκατό ευρώ
(2.320.100,00) € που αποτελεί ποσοστό 25,93% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(γ) Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου ανέρχεται στο
ποσό των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων μίας χιλιάδων
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ευρώ (2.601.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 29,07% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα χι−
λιάδων διακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ (3.970.288,00) €
που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Την πιστοποίηση των θέσεων εργασίας σε 15, 12
ΕΜΕ, έναντι 28,8 ΕΜΕ που ορίζεται στην εγκριτική από−
φαση
(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 19−2−2010 (αυ−
τοδίκαιη παράταση έως 31/12/2009 βάσει του 3752/2009,
άρθρο 4, παρ. 1 και κανονική παράταση ενός (1) μηνός
και δέκα (19) ημερών).
(ζ) Την από 17−12−2010 (Πρακτικό 547 Α) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής, του άρθρου 7 παρ. 15 του
ν. 3299/2004.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγη−
σης ύψους δύο εκατομμυρίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων
εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών
(2.075.604,55) €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «Ε. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ−
ΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ε. ΤΑ−
ΣΙΟΥΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/04, όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 59518/ΥΠΕ/5/01561/Ε/ν. 3299/04/27−12−10 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/04, της επιχείρησης «Ε. ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟ−
ΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Ε.
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών
εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους, στη θέση «Ραψί−
στα», Δ.Δ. Ανατολής, Δήμου Ανατολής, Νομού Ιωαννίνων,
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός εκατομμυρί−
ου επτακοσίων χιλιάδων (1.700.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 52,979%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εννιακόσιες χιλιάδες εξακόσια
σαράντα (900.640) ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορή−
γησης συνάγεται από ποσό 894.640 ευρώ, ήτοι ποσο−
στό 53% που αναλογεί στην αρχική επένδυση ύψους
1.688.000 ευρώ και ποσό 6.000 ευρώ, ήτοι ποσοστό 50%
που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και συμβούλων
ύψους 12.000 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 5 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 26−10−2010
(ομόφωνη).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(6)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ «PROFITEL S.A.», στις διατάξεις του ν. 3299/04,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 59517/ΥΠΕ/5/01589/Ε/ν. 3299/04/27−12−2010 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΠΡΟΦΙΤΕΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ «PROFITEL S.A.» για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην παροχή καινοτομικών επικοινωνιακών και
ευρυζωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Aρταίων του Νομού
Άρτης, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης ενός εκα−
τομμυρίου εξακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εννιακο−
σίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών του ευρώ
(1.648.952,80 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων χι−
λιάδων τετρακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα
λεπτών του ευρώ (824.476,40 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο (2) νέες θέ−
σεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 2 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 26.10.2010
(ομόφωνη).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(7)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/04, όπως ισχύει, για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Με την 59519/ΥΠΕ/5/01172/Ε/ν. 3299/04/27−12−10 απόφα−
ση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Ε.Π.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας παραγωγής πυρηνόξυλου από επεξερ−
γασία ελαιοπυρήνα διφασικών ελαιοτριβείων, στη θέση
«Μπάκα Αγριλιά» της κτηματικής περιφέρειας Γαργα−
λιάνων του Δήμου Γαργαλιάνων του Νομού Μεσσηνίας,
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τριών εκατομ−
μυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων (3.150.000) ευρώ. Το
ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 59,873% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλα−
δή ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο οκτακόσιες
ογδόντα έξι χιλιάδες (1.886.000) ευρώ. Το ποσό αυτό
της επιχορήγησης συνάγεται από ποσό 1.866.000 ευρώ,
ήτοι ποσοστό 60% που αναλογεί στην αρχική επένδυ−
ση ύψους 3.110.000 ευρώ και ποσό 20.000 ευρώ, ήτοι
ποσοστό 50% που αναλογεί στις δαπάνες μελετών και
συμβούλων ύψους 40.000 ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δώδεκα (12) νέες
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 7 ΕΜΕ.
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 4−11−2010
(ομόφωνη).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙ−
ΑΣ Α.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 59516/ΥΠΕ/5/02069/Ε/ν. 3299/2004/
27−12−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/04 της, επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΑ
ΠΑΡΚΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσης
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην κατασκευή αιολικού πάρκου, στη θέση «Βρωμοσυ−
κιά» του Δήμου Τροιζήνος, του Νομού Πειραιά συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης είκοσι ενός εκατομμυρίου εκατόν
σαράντα χιλιάδων πεντακοσίων (21.140.500 )€, με ποσο−
στό επιχορήγησης (20%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης
τέσσερα εκατομμύρια διακόσια είκοσι οκτώ χιλιάδες
εκατό (4.228.100) € Με την επένδυση θα δημιουργηθεί
μία (1) θέση εργασίας, που αντιστοιχεί σε (0,3 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 26/10/2010.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 1573/86
(9)
Τροποποίηση των άρθρων 6, 8 του Κεφ. Β της υπ’ αριθμ.
15323/624/06−09−2010 κοινής υπουργικής απόφασης
(1398 Β΄), με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει−
ρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση
και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής επανέ−
νταξης στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του
τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της “επι−
ταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εργασίας» (163 Α΄).
3. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (258 Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (70 Α΄)
«Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής
και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και τροποποί−
ησης συναφών διατάξεων» όπως έχει τροποποιηθεί με
τα άρθρα 6 και 7 του ν. 1836/1989 (79 Α΄) και το άρθρο 6
του ν. 2434/1996 (188 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3833/2010 «Προ−
στασία της Εθνικής Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (40 Α΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου δευτέρου παρ. 4 του
ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη
της Ζώνης του ευρώ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(65 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995
«Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (247 Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 (213 Α΄) «Ανασύ−
σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ−
γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ−
γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»,
μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε
Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή
στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας
Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι−
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής
για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).
10. Την αριθμ. 2876/07.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (2234 Β΄).
11. Την αριθμ. 2672/2009 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των του Υφυπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη»
(2408 Β΄).
12. Την αριθμ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «υπουργική απόφαση Συστή−
ματος Διαχείρισης» (540 Β), όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. 43804/ΕΥΘΥ 2041/07.09.2009 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 υπουργικής απόφασης Συ−
στήματος Διαχείρισης» (1957 Β΄).
13. Την αριθμ. 30182/ΕΥΣ 4441/12−7−2010 κοινή υπουργική
απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡ−
ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», ο Ο.Α.Ε.Δ. ορίζεται Ενδιάμεσος
Φορέας Υλοποίησης πράξεων κρατικών ενισχύσεων υπό
τον συντονισμό και την εποπτεία της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
(1094 Β΄).
14. Τις διατάξεις των Π.Δ. 88 (154/Α/07−09−2010) «Απο−
δοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών» και Π.Δ. 89 (154/Α/07−09−2010) «Διο−
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών».
15. Την αριθμ. Υ275/30.09.2010 (1595 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι−
σης Γεώργιου Κουτρουμάνη».
16. Την αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914/13−10−2010 (1642 Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
17. Την αριθμ. 15323/624/06−09−2010 κοινή υπουργική
απόφαση, με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχει−
ρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και
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κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της
μορφής και του περιεχομένου της “επιταγής επανέντα−
ξης στην αγορά εργασίας”».
18. Tην αριθμ. 4860/14.12.2010 απόφαση του Δ.Σ. του
Ο.Α.Ε.Δ. που διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας με το
αριθμ. Β 145517/20.12.2010 έγγραφο.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα κοινή υπουρ−
γική απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη πέ−
ραν αυτής που προκλήθηκε από την αρχική υπ’ αριθμ.
15323/624/06−09−2010 κοινή υπουργική απόφαση, με τίτ−
λο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά
εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000
δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργα−
σίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του
περιεχομένου της “επιταγής επανένταξης στην αγορά
εργασίας”», αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 6, 8 του Κεφ. Β της με
αριθμ. 15323/624/06−09−2010 κοινή υπουργική απόφαση,
με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και
γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση
10.000 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά
εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και
του περιεχομένου της “επιταγής επανένταξης στην αγο−
ρά εργασίας”» ως εξής:
Άρθρο 6
Λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος
• Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από
το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του
Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά
ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) ημερών να προ−
σκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της
ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες
θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου
και η σφραγίδα της επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της
Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω
θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτι−
κής απόφασης. Η εγκριτική απόφαση θα κοινοποιείται
άμεσα στον δικαιούχο καθώς και στο υποκατάστημα
του Ι.Κ.Α. που ανήκει η επιχείρηση.
• Σε περίπτωση που υλοποιηθεί από την ενταγμέ−
νη επιχείρηση ενέργεια κατάρτισης για τον δικαιούχο
«επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», θα τρο−
ποποιείται η εγκριτική απόφαση, όσον αφορά τόσο στη
διάρκεια του προγράμματος όσο και στο ποσό.
• Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται
άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η δι−
αθεσιμότητα των δικαιούχων «επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας» των ανωτέρω κατηγοριών, σύμ−
φωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για
τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενη−
μερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους
εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
• Στη συνέχεια η επιχείρηση οφείλει να προχωρήσει
στην πρόσληψη σε θέση πλήρους απασχόλησης και
ασφάλισης, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών. Εάν δεν
υπάρχουν διαθέσιμοι άνεργοι των ανωτέρω κατηγοριών
η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας επτά (7) ημε−
ρών μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35) ημερών από
την προέγκριση. Ο δικαιούχος «επιταγής επανένταξης
στην αγορά εργασίας» θα υποδεικνύεται, σε κατάλληλη
θέση εργασίας, κατ’ εφαρμογήν της κείμενης νομοθε−
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σίας. Η πρόσληψη καταχωρείται ηλεκτρονικά από την
επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αι−
τηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας
θεωρούνται άκυρες.
• Μετά την εγκριτική απόφαση, ο υπεύθυνος διαχειρι−
στής ενημερώνει το σύστημα ότι η αίτηση περνάει στο
στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση
στο σύστημα».
Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης και όροι
1. Α΄ φάση
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην αναφερόμενη
στο άρθρο 7 καταβολή του δικαιούμενου μηνιαίου πο−
σού της «επιταγής επανένταξης», καθώς και του ποσού
των 14 ευρώ ημερησίως για κάθε ημέρα πλήρους απα−
σχόλησης για 25 ημέρες το μήνα για τις περιπτώσεις
των επιδοτουμένων μακροχρόνια ανέργων, αφού ελέγ−
ξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούμενη
επιχείρηση υποβάλλει, ύστερα από την υποβολή της
σχετικής αίτησης εντός διμήνου μετά τη λήξη του μήνα
επιχορήγησης.
Όσον αφορά στην καταβολή της επιχορήγησης του
πρώτου μήνα απασχόλησης, εφόσον δεν αφορά σε ολό−
κληρο μήνα η υποβολή της αίτησης θα γίνεται μετά τη
λήξη του επόμενου της πρόσληψης μήνα.
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την κα−
ταβολή της επιχορήγησης θα ελέγχονται και τα ανα−
φερόμενα τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση όσο και στην
Υπεύθυνη Δήλωση (λειτουργία της επιχείρησης, μείω−
ση προσωπικού λόγω απόλυσης κατά το προηγούμενο
6μηνο κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι όροι
του προγράμματος η Υπηρεσία (ΚΠΑ, ΚΠΑ 2) θα προ−
βαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.
Σε όλους του επιτόπιους ελέγχους που αφορούν στην
καταβολή της επιχορήγησης οι ελεγκτές θα ελέγχουν
εάν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές ει−
σφορές ή έχουν ρυθμιστεί.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση για
την καταβολή του δικαιούμενου μηνιαίου ποσού της επι−
ταγής επανένταξης, καθώς και του ποσού των 14 ευρώ
ημερησίως για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για
25 ημέρες το μήνα για τις περιπτώσεις των επιδοτου−
μένων μακροχρόνια ανέργων, εφόσον έχει προηγηθεί
θετικός επιτόπιος έλεγχος.
Η εγκριτική απόφαση αποστέλλεται αρμοδίως στο τμή−
μα παροχών της Υπηρεσίας για σχετική ενημέρωση.
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της
επιχορήγησης αφού ελέγξει τα πιο κάτω δικαιολογητικά
που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει:
1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του
προγράμματος,
• τη χρονολογία πρόσληψης,
• τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά
μήνα,
• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης
• το επιπλέον ποσό για τις περιπτώσεις των επιδο−
τουμένων μακροχρόνια ανέργων
• το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού−
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ται ο εργαζόμενος, το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
• τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών, στη
στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, ότι απασχολήθηκαν και
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται
η επιχορήγηση.
2) «Επιταγή Επανένταξης στην αγορά εργασίας»
3) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συ−
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώ−
νεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
4) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
5) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009
κοινές υπουργικές αποφάσεις τα παραπάνω δικαιολο−
γητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια
για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμ−
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007,
το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν
εκχωρείται.
6) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχούν στο ποσό
επιχορήγησης
7) Τιμολόγιο για τις περιπτώσεις των μακροχρόνια
ανέργων.
Όροι
Σε περίπτωση απουσίας λόγω δικαιολογημένης ασθέ−
νειας του προσληφθέντος δικαιούχου «επιταγής επα−
νένταξης», που δεν υπερβαίνει τις πέντε ημέρες και
εφόσον ο άνεργος δεν έχει επιδοτηθεί για το εν λόγω
χρονικό διάστημα από το ΙΚΑ και έχει ασφαλισθεί από
τον εργοδότη, η επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο δι−
καιούμενο ποσό της επιταγής επανένταξης θα κατα−
βάλλεται κανονικά.
Σε κάθε άλλη περίπτωση θα καταβάλλεται το ποσό
που αναλογεί μόνο στις ημέρες πραγματικής απασχόλη−
σης του μισθωτού, ήτοι από το ποσό της επιδότησης θα
αφαιρείται το 1/25 για κάθε ημέρα που δεν ασφαλίσθηκε
και απουσίασε ο μισθωτός από την επιχείρηση.
2. Β΄ φάση προγράμματος
Διαδικασία καταβολής επιχορήγησης
Εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών, που ακολου−
θούν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της Α.Π.Δ. του
κάθε τριμήνου, η επιχείρηση υποβάλλει την αίτηση με
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της
επιχορήγησης.
Η Υπηρεσία εκδίδει άμεσα την εγκριτική απόφαση
για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προ−
ηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια
του τριμήνου και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί
έλεγχος μέχρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα
διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης.
Στη συνέχεια, η Υπηρεσία κοινοποιεί την εγκριτική
απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υπο−
κατάστημα του Ι.Κ.Α., που ανήκει η έδρα της επιχείρη−
σης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρμόδια Περιφε−
ρειακή Διεύθυνση για ενταλματοποίηση της δαπάνης
την εγκριτική απόφαση με τα σχετικά δικαιολογητικά.
Το Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ
χρηματικό κατάλογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το
σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί
στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λο−

γαριασμού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου
λογαριασμού (Ι.Κ.Α. – Ο.Α.Ε.Δ.).
Δικαιολογητικά
Η αρμόδια Υπηρεσία θα προβαίνει στην καταβολή της
επιχορήγησης αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά
που η επιχορηγούμενη επιχείρηση υποβάλλει :
1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαμβάνει:
• το ονοματεπώνυμο του ανέργου βάσει του προ−
γράμματος,
• την χρονολογία της πρόσληψης
• τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά
μήνα,
• το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιού−
ται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
• το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες ασφαλιστικές
εισφορές με τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως
εμφανίζονται στις ΑΠΔ,
• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, με το οποίο βα−
ρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασμός Ι.Κ.Α. − Ο.Α.Ε.Δ.,
σύμφωνα με το πρόγραμμα,
• το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται
εκτός του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α. − Ο.Α.Ε.Δ.,
• στήλη υπεύθυνης δήλωσης, με τις υπογραφές των
προσληφθέντων μισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πλη−
ρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η
επιχορήγηση.
2) Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες
μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συ−
νοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώ−
νεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
3) Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεω−
ρημένη από το Σ.Ε.Π.Ε.
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας, όπου απαιτείται. Σύμφωνα με τις με αριθμ.
ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009
κοινή υπουργική απόφαση τα παραπάνω δικαιολογητικά
αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την
έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύμφωνα με
την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/ 2007, το ποσό της
επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
5) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό
επιχορήγησης
Όροι
Κάθε άτομο που έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα επιχο−
ρηγείται από την επομένη της λήξης της α΄ φάσης.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλή−
ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους
ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι (20) τουλάχι−
στον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες
ωράριο εργασίας.
Εφόσον το προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης
ασφαλιζόταν για λιγότερο από είκοσι (20) ημέρες το
μήνα και εξακολουθεί να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς
ασφάλισης του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης
στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιχορή−
γηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση
του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υπο−
χρεούται να το απασχολεί και να το ασφαλίζει τουλάχι−
στον για είκοσι (20) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.
Κατά τη διάρκεια της δέσμευσης πρέπει να υπάρχουν
είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης κατά μήνα
για κάθε επιχορηγούμενο μισθωτό ή για το μη επιχο−
ρηγούμενο προσωπικό.
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Κατά τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διά−
στημα επιχορήγησης και δέσμευσης) είναι δυνατόν ο
επιχορηγούμενος μισθωτός ή το μη επιχορηγούμενο
προσωπικό, να ασφαλίζεται μόνο για τρεις (3) μήνες,
κάτω των είκοσι (20) ημερών ασφάλισης.
Ως τρίμηνα, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου
προγράμματος θεωρούνται τα τρίμηνα για τα οποία
υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής Α.Π.Δ. (Ια−
νουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος
έως Σεπτέμβριος, Οκτώβριος έως Δεκέμβριος).
Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 15323/624−06.09.2010 κοινή
υπουργική απόφαση, με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγη−
σης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απα−
σχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του
τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της “επιταγής
επανένταξης στην αγορά εργασίας”» ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθμ. 6301
(10)
Συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγω−
γών Κακοδικίας και Επίλυσης διαφορών του άρθρου
88 παρ.2 του Συντάγματος για το έτος 2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγματος.
β) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 2 του ν. 693/1997 (262 Α΄)
όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 38 του ν. 2172/1993
(207 Α΄).
γ) Του άρθρου 2 παρ. 1 του ν. 3038/2002 «Για την
επίλυση των διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συ−
ντάγματος και άλλες διατάξεις» (180/Α΄).
2. Το με αριθμό 2/2011 πρακτικό συνεδρίασης του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας σε Συμβούλιο και σε Δημόσια
Συνεδρίαση σχετικά με την κλήρωση των μελών του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας
και επίλυσης διαφορών του άρθρου 88 παρ. 2 του Συ−
ντάγματος, για το έτος 2011, συγκροτούμε:
Α) Το Ειδικό Δικαστήριο Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικί−
ας για το έτος 2011 αποτελούμενο από τα κάτωθι μέλη:
Ι. ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Παναγιώτη Πικραμμένο του Όθωνα, Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας, ως Πρόεδρο.
2. Ευαγγελία Νίκα του Νέστορος, Σύμβουλο της Επι−
κρατείας.
3. Δημήτριο Μουστάκα του Ιωάννη, Αρεοπαγίτη.
4. Χρυσούλα Καραμαδούκη του Γεωργίου, Σύμβουλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. α) Νικόλαο Τέλλη του Δημητρίου και
β) Αθανάσιο Πουλιάδη του Κωνσταντίνου
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
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6. α) Λεωνίδα Πανούση του Αναστασίου, Δικηγόρο
Αθηνών και
β) Ιωάννη Παπαδογιαννάκη του Μιχαήλ, Δικηγόρο
Αθηνών ομοίως,
μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικη−
γόρων.
ΙΙ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Βαρβάρα Ραφτοπούλου του Παναγιώτη, Σύμβουλο
της Επικρατείας και
β) Αντώνιο Ντέμσια του Ιωάννη, Σύμβουλο της Επι−
κρατείας, ομοίως.
2. α) Βασίλειο Φούκα του Δημητρίου, Αρεοπαγίτη και
β) Νικόλαο Μπιχάκη του Βασιλείου, Αρεοπαγίτη, ομοίως
3. α) Σταμάτιο Πουλή του Στυλιανού, Σύμβουλο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) Κωνσταντίνο Κωστόπουλο του Χρήστου, Σύμβουλο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου ομοίως.
4. α) Συμεών Μηναΐδη του Μηνά,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης
β) Παρασκευά Αρβανιτάκη του Στεφάνου και
γ) Κωνσταντίνο Φινοκαλιώτη του Δημητρίου,
Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
δ) Σπυρίδωνα Φλογαΐτη του Ιωάννη,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
5. α) Ιωάννη Δρυλλεράκη του Κωνσταντίνου
β) Δημήτριο Κορφιάτη του Ιωάννου
γ) Δημήτριο Μανώλη του Εμμανουήλ και
δ) Γεώργιο Παπαϊωάννου του Λουκά,
Δικηγόρους Αθηνών μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου των Δικηγόρων.
Β) Το Ειδικό Δικαστήριο για την επίλυση διαφορών του
άρθρου 88 παρ.2 του Συντάγματος και του άρθρου 2
παρ. 1 του ν. 3038/2002, αποτελούμενο από τα μέλη του
Ειδικού Δικαστηρίου Εκδικάσεως Αγωγών Κακοδικίας
και επιπλέον από τα παρακάτω μέλη:
ΤΑΚΤΙΚΑ
1. Παναγιώτη Κορνηλάκη του Κωνσταντίνου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
2. Νικόλαο Μαυρομμάτη του Χρήστου,
Δικηγόρο Αθηνών, μέλος του Ανωτάτου Πειθαρχικού
Συμβουλίου των Δικηγόρων
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1. α) Χρίστο Κούσουλα του Λάμπρου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και
β) Γεώργιο Λεβέντη του Αποστόλου,
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. α) Βασίλειο Χειρδάρη του Κιονσταντίνου, Δικηγόρο
Αθηνών και
β) Δημήτριο Γιώτσα του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών
ομοίως, μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου
των Δικηγόρων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αριθμ. οικ./529
(11)
Μετάταξη υπαλλήλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Νομού Κεφαλληνίας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 257 παρ. 2α του ν. 3852/2010.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ 2α και 95 παρ. 5
του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ 1 του ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», αποφασίζουμε:
Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο
Κεφαλλονιάς της υπαλλήλου Θεοπεφτάτου Αφροδίτης
του Χρήστου, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών (Πολιτι−
κών Μηχανικών) με βαθμό Α΄, προϊστάμενη διεύθυνσης
Πολεοδομίας της ΝΑ Κεφαλληνίας, σε συνιστώμενη
προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου, αντίστοιχης
ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που
κατέχει.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 19 Ιανουαρίου 2011
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)
Στο ΦΕΚ 2156/Β΄/31−12−2010 όπου δημοσιεύθηκε η υπ’
αριθμ 16597/29−12−2010 κοινή απόφαση των Υπουργών
Πολιτισμού και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, επιφέρονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1) Στην σελίδα 37318 στο άρθρο 8 παράγραφος 6,
από το εσφαλμένο: «Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
που αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 6 και δεν...»,
στο ορθό «Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που
αναφέρεται στην παραπάνω παράγραφο 5 και δεν...».
2) Στην σελίδα 37318 στο άρθρο 10 παράγραφος 2,
από το εσφαλμένο: «Για παραβάσεις των διατάξεων
των παρ. 3 του άρθρου 3, των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 8 και των άρθρων 5 και 6 της απόφασης αυ−
τής επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500)
ευρώ»,
στο ορθό: «Για παραβάσεις των διατάξεων των παρ. 3
του άρθρου 3, των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 9 και
των άρθρων 5 και 6 της απόφασης αυτής επιβάλλεται
πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ».
(Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού)
F
Στο ΦΕΚ 2070/31−12−2010 τ. Β΄ και στη σελίδα 36215,
στο οποίο δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ. 44491/13822/
09−12−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου, αναφορικά με την αυτοδίκαιη
μετάταξη του υπαλλήλου Δημητρίου Παπαζάνη του Χρή−
στου στο Δήμο Χίου, γίνεται η παρακάτω διόρθωση:
από το εσφαλμένο «υπάλληλος της Διεύθυνσης Εξυπηρέ−
τησης Πολιτών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου»,
στο ορθό «υπάλληλος της Διεύθυνσης Χωροταξικών
Εφαρμογών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου».
(Από τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου)
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