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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. Κ1−1259 (1)
Ρυθμίσεις σχετικά με τη στελέχωση της Κεντρικής Υπη−

ρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των Υπη−
ρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητη−
ριακής Νομοθεσίας» (Α΄ 297), και ιδίως τη διάταξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, όπως 
αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα 

2. Τις διατάξεις του ν. 3853/2010, «Απλοποίηση δια−
δικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών 
εταιρειών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 90) 

3. Τις διατάξεις του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού 
των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του 
ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματι−
κών Οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών 
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154), όπως τρο−
ποποιήθηκε από το ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μη−
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» (Α΄ 297)

4. 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 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98)

5. Τις διατάξεις των άρ. 1 και 2 του Π.Δ. 373/1995 «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης 
και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων τους» (Α΄ 201)

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
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Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» 
(Α΄ 19), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανα−
σύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 85)

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της» (Α΄ 51) 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185 /2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι−
τικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας» (Α΄ 213)

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 189 /2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221)

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών και Υφυπουργών» (Α΄ 154)

11. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης με αρ. 383/18.1.2010 «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και 
Γεωργίου Ντόλιου» (Β΄ 29 και Β΄ 60)

12. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών με αρ. Δ6Α1142500/26.10/2010 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Οικονο−
μικών Δημητρίου Κουσελά» (B΄ 1725)

13. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας με αρ. 46498/13.10.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Κωνσταντίνου Ρόβλια» (Β΄ 1642)

14. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθ. Υ275/ 
30.9.2010 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Γεωρ−
γίου Κουτρουμάνη» (Β΄ 1595)

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα ρυθμίζονται θέμα−
τα στελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των 
Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση του τρόπου 
στελέχωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπη−
ρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει. 

Άρθρο 2 
Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. συστάθηκε με την παρά−
γραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 και λειτουργεί 
ως οργανική μονάδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη−
τηρίων Ελλάδος, σε επίπεδο Τμήματος. 

Άρθρο 3 
Αρμοδιότητες Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. έχει τις αρμοδιότητες 
που της απονέμονται με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 
του ν. 3419/ 2005, όπως τροποποιήθηκε με την παρά−
γραφο 1 περ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3853/2010.

Άρθρο 4
Στελέχωση Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 

Η Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στελεχώνεται με με−
τακίνηση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου εκ των υπηρετούντων στην 
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Άρθρο 5 
Ορισμός προϊσταμένου Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. 
Στην Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προΐσταται υπάλλη−

λος της Κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής – ή της Κατη−
γορίας ΠΕ Διοικητικών – Εμπορικών.

Άρθρο 6 
Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

συστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του 
ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και λει−
τουργεί ως αυτοτελές τμήμα της Γενικής Διεύθυνσης 
Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορί−
ου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, ενιαίο για τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών 
και Πίστεως και τη Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρή−
σεων και Αναλογιστικής.

Άρθρο 7 
Προσωπικό Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. 

Το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. στελεχώνεται με υπαλλήλους της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 

Άρθρο 8 
Ορισμός προϊσταμένου Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. 

Στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 
προΐσταται υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ Διοικητι−
κών – Εμπορικών. 

Άρθρο 9 
Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων 

Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων που συστάθη−
καν με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, 
όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β΄ της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 13 του ν. 3853/2010, εντάσσονται στις 
υφιστάμενες δομές που λειτουργούν στα κατά τόπους 
Επιμελητήρια και οι οποίες είναι επιφορτισμένες με την 
καταχώριση στοιχείων στο Επιμελητηριακό Μητρώο 
και τα Ειδικά Μητρώα των Επιμελητηρίων. Οι Υπηρεσί−
ες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων επικουρούνται στο έργο 
τους από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα Πληροφορικής, 
όπου υπάρχουν και από την Οικονομική Διεύθυνση αυ−
τών. 

Άρθρο 10 
Στελέχωση 

Κάθε Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στελεχώνεται με μετακίνηση 
μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου εκ των υπηρετούντων στο οικείο 
Επιμελητήριο. 

Άρθρο 11 
Ορισμός προϊσταμένου 

Στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων προΐσταται 
υπάλληλος της Κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομι−
κού και αν δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί της Κατηγορίας 
ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού. 
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Άρθρο 12 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 17325/B.786 (2)
Τροποποίηση της αριθ. 24904/Β 1165/ 9−6−2010 (ΦΕΚ 859/

τ.Β/18−6−2010) απόφασης των Υπουργών Οικονομι−
κών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός 
αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Δήμου Μαγού−
λας».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 36 και ιδίως της παραγρά−

φου 2 του ν. 2459/97 «κατάργηση φορολογικών απαλ−
λαγών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 17/τ.Α)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, 47 παρ. 3, 
και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 και ιδίως της παρα−
γράφου 3 του ν. 2362/95 «Περί Κώδικος Δημοσίου Λο−
γιστικού» (ΦΕΚ 247/τΑ).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του 
Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου 
Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης 
και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής πολι−
τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του 
Υπουργείου Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία 
Μακεδονίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω−
τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης 
και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/τ.Α).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 
221/τ.Α). 

6. Την αριθ. Υ271/30−9−2010 (ΦΕΚ 1595/τ.Β) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη».

7. Την υπ’ αριθμ. 6460/Α32/16−9−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, με την οποία οριοθετούνται περιοχές των 
Νομών Αττικής και Ευβοίας, που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές του Αυγούστου 2009.

8. Την υπ’ αριθμ. 6462/Α32/16−9−2009 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., με την οποία παρέχονται πιστωτικές διευ−
κολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια 
από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2009 σε περιοχές 
των Νομών Αττικής και Εύβοιας.

9. Την υπ’ αριθμ. 24904/Β 1165/9−6−2010 (ΦΕΚ 859/τ.Β/
22−6−2010) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

10. Την υπ’ αριθμ. 938/ΑΖ 11/15−4−1998 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων 
«Αποκατάσταση ζημιών κτιρίων που επλήγησαν από 
πλημμύρες, πυρκαγιές και κατολισθήσεις».

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 291/10−12−2010 έγγραφο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής.

12. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που 
είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στο σε περιοχές 
του Δήμου Μαγούλας και υπέστησαν ζημιές από τις 
πυρκαγιές του Αυγούστου 2009, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. 24904/Β 1165/9−6−2010 (ΦΕΚ 
859/τ.Β/18−6−2010) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υπο−
δομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα «Καθορισμός 
αποζημίωσης των πληγέντων από τις πυρκαγιές του 
Αυγούστου 2009 σε περιοχές του Δήμου Μαγούλας» 
και συγκεκριμένα αντικαθιστούμε: 

1. Την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ως εξής:
«Η επιχορήγηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 

απευθείας από τον Ελληνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ), μετά από 
προσκόμιση α) βεβαίωσης της αρμόδιας Νομαρχίας 
στην οποία εμφανίζεται αναλυτικά το ύψος των ζημιών, 
β) βεβαίωσης της Υπηρεσίας Αποκατάστασης Σεισμο−
πλήκτων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων ότι δεν έχει εγκριθεί δωρεάν κρατική αρωγή 
για τις ίδιες ζημιές κτισμάτων με βάση το άρθρο 10 του 
ν. 2576/1998 ούτε εκκρεμεί σε αυτήν σχετική αίτηση και 
γ) βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρίας στην οποία 
εμφανίζεται το συνολικό ύψος αποζημίωσης που έλαβε 
ή πρόκειται να λάβει ο δικαιούχος ή υπεύθυνη δήλωση 
του δικαιούχου ότι οι ζημιωθείσες εγκαταστάσεις δεν 
είναι ασφαλισμένες».

2. Την παράγραφο 4 του άρθρου 1, ως εξής:
«Η βεβαίωση περί του ύψους των ζημιών παρέχεται 

από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας, ή σε περί−
πτωση δευτεροβάθμιας Επιτροπής από την Περιφέρεια, 
με βάση τις ζημιές που κατέγραψαν οι αρμόδιες επιτρο−
πές. Από το ύψος της εκτιμηθείσας ζημίας αφαιρείται 
τυχόν ασφαλιστική αποζημίωση που έλαβε ή πρόκειται 
να λάβει ο δικαιούχος».

3. Το άρθρο 2, ως εξής:
«Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις της πα−

ρούσας απόφασης, ανέρχεται στο ποσό των 51.000 ευρώ 
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περίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δημοσίων 
Επενδύσεων (ΣΑΕ 027/5) του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 24904/Β 1165/9−6−2010 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
      Αριθμ. Φ. 913.1/757/11/Σ. 37883 (3)

    Ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για τη φωτοσή−
μανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Μούδρου Λήμνου.

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του νόμου 1629/51 «Περί Φάρων» (ΦΕΚ 

Α΄ 9).
β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).

2. Την απόφαση Φ.010/11/95003/24−12−91 (ΦΕΚ 22 Β΄/
17−1−92).

3. Το έγγραφο της Υπηρεσίας Φάρων Φ. 919.32206/1/11/
Σ.203/01−03−2011, με το οποίο αιτείται η ίδρυση δύο (2) 
αυτόματων πυρσών για την φωτοσήμανση του Αλιευ−
τικού Καταφυγίου Μούδρου Λήμνου.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την οριστική ίδρυση δύο (2) αυτόματων πυρσών για 
τη φωτοσήμανση του Αλιευτικού Καταφυγίου Μούδρου 
Λήμνου.

α. Θέση: Στις κεφαλές των λιμενοβραχιόνων.
β. Σκοπιμότητα: Η ασφάλεια των πλοίων κατά την 

είσοδο και έξοδο από το Αλιευτικό Καταφύγιο Μούδρου 
Λήμνου.

γ. Χαρακτηρισμός: Οι πυρσοί χαρακτηρίζονται ως 
«ΦΑΝΟΙ» σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 1629/51 
«Περί Φάρων».

δ. Είδος: Αυτόματοι ηλιακοί φανοί.
ε. Χαρακτηριστικά: Καθοριζόμενα από την Υ. Φάρων, 

ως αρμόδιος φορέας.
2. Η δαπάνη ίδρυσης των ανωτέρω φανών βαρύνει, 

σύμφωνα με το άρθρο 11 παραγρ. (α) του Ν. 1629/51 
«Περί Φάρων» την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (πρώην Νομαρχιακή Αυ−
τοδιοίκηση Λέσβου), η οποία:

α. Κατασκεύασε βάσεις από σκυρόδεμα και ανοξεί−
δωτες κατασκευές / υποδοχές, σύμφωνα με σχέδιο και 
υποδείξεις της Υ. Φάρων.

β. Κατέθεσε στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο όνομα 
του Τμηματάρχη Οικονομικής Μέριμνας και Εφοδιασμού 

Υ. Φάρων την αξία των φωτιστικών μηχανημάτων των 
φανών, η οποία καθορίσθηκε από την Υ. Φάρων.

γ. Γνώρισε στην Υ. Φάρων την υλοποίηση της κατασκευ−
ής ως ανωτέρω παράγραφος 2α, καθώς και την κατάθεση 
του απαιτουμένου ποσού, ως ανωτέρω παράγραφος 2β.

3. Η προμήθεια του τυποποιημένου υλικού υλοποιή−
θηκε με μέριμνα της Υ. Φάρων και των αρμοδίων Υπη−
ρεσιών του ΓΕΝ, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 
και κανονισμούς.

4. Η αφή των φανών, η λειτουργία και η περιοδική 
συντήρησή τους, θα βαρύνει την Υ. Φάρων και οι φανοί 
θα αποτελούν τμήμα του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου.

5. Η έναρξη λειτουργίας των νέων φανών θα γνωστο−
ποιηθεί στους ναυτιλλόμενους με έκδοση αγγελίας από 
την Υδρογραφική Υπηρεσία, κατόπιν γραπτής ενημέρω−
σης αυτής από την Υ. Φάρων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2011

Ο Αρχηγός 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΙΩΤΗΣ

F
    Αριθμ. Κ1−1080 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(β΄ εξάμηνο).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κω−

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

2. Του Π.Δ. 397/88 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπο−
ρίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α΄ 185)

3. Τις διατάξεις του Ν. 2081/92 (Α΄ 154) όπως τροπο−
ποιήθηκε με το Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο−
μοθεσίας (Α΄ 297).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και 
άλλες συναφείς διατάξεις (Α΄ 297), όπως αντικαταστά−
θηκε από το άρθρ. 6 παρ. 1 του Ν. 3833/10 «Προστασία 
τής Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα Μέτρα για την αντι−
μετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Α΄ 40).

5. Την αριθμ. 46498/ΔΙΟΕ1913/13−10−2010 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια» (Β΄ 1642).

6. Το αριθμ. 1198/23−3−2011 έγγραφο του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, που καταγράφει αναλυτι−
κά τις υπηρεσιακές ανάγκες, που καθιστούν επιτακτική 
την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του.

7. Το γεγονός ότι από την πράξη αυτή δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, επειδή 
το Επιμελητήριο είναι αυτοδύναμος οικονομικά Οργανι−
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σμός και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Επιμελητηρίου, απο−

φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την με αμοιβή υπερωριακή απασχόληση 

από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης για το 
διάστημα από 01−07−2011 έως 31−12−2011 ως εξής: 3.600 
ώρες για δέκα πέντε (15) υπαλλήλους και σε κάθε περί−
πτωση έως 40 ώρες μηνιαίως για τον καθένα.

Οι ώρες υπηρεσιακής απασχόλησης των παραπάνω 
υπαλλήλων θα πραγματοποιηθούν πέραν του υποχρε−
ωτικού ωραρίου εργασίας, για την πραγματοποίηση 
ημερίδων, συνεδρίων και διαφόρων εκδηλώσεων, απο−
γευματινές ώρες καθώς και τη συμμετοχή των υπαλλή−
λων στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και 
Διοικητικών Επιτροπών τους, οι οποίες γίνονται εκτός 
του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.

Οι παραπάνω αποζημιώσεις δεν θα υπερβαίνουν τις 
πιστώσεις, που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του Επιμελητηρίου.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ως άνω 
Επιμελητηρίου και ειδικότερα ύψους 30.000 ΕΥΡΩ (ΚΑΕ 
0261).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΒΛΙΑΣ

F
(5)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και πι−
στοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργί−
ας επένδυσης της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ ΤΖΙΑΜΠΑ−
ΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17014/ΥΠΕ/4/00545/Ε/. 3299/ 
2004/18−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 
εδάφιο β του Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση 
− οριστικοποίηση του κόστους, η έναρξη της παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΠΕΤΡΟΣ 
ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, 
στη ΒΙΟΠΑ της Δημοτικής Ενότητας Πολυκάστρου του 
Δήμου Παιονίας του Ν. Κιλκίς, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό κόστος της επένδυσης, ανέρχεται στο 
ποσό των τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (444.000) €.

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των εκατόν ένδεκα χιλιάδων ευρώ (111.000) € που απο−
τελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της επέν−
δυσης.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό στο ποσό των εκατόν ένδεκα χιλιάδων ευρώ 
(111.000) € που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων ευρώ (222.000) € 
που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους 
της επένδυσης.

• Την παράταση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της 
επένδυσης μέχρι 22−7−2009 (αυτοδίκαια σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3752/4−3−2009) η οποία ορίζεται 
και σαν ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

• Την πιστοποίηση 1 νέας θέσης απασχόλησης, έναντι 
2 εργαζομένων (2 Ε.Μ.Ε.) που προβλεπόταν στην από−
φαση υπαγωγής.

• Την από 17−3−2011 (πρακτικό 562Α) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/2004.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού ενε−
νήντα επτά χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ 
(97.175) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(6)

    Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 28003/ΥΠΕ/4/01160/Ε/Ν. 3299/ 
2004/19−6−2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία 
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυ−
ση της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ−
ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16254/ΥΠΕ/4/01160/Ε/Ν. 3299/ 
2004/12−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11,12 
εδάφιο β του Ν. 3299/04) ανακαλείται η υπ’ αριθμ. 
28003/ΥΠΕ/4/01160/Ε/Ν. 3299/2004/19−6−2008 απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυση της εταιρείας «ΑΦΟΙ 
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. ΒΑΦΕΙΑ−ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ» που αναφέρε−
ται στην επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής 
διαδικασίας νημάτων και υφασμάτων, στη θέση Ν. Σάντα 
στο Δήμο Γαλλικού του Ν. Κιλκίς. 

Η ανωτέρω εταιρεία υποχρεούται να επιστρέψει σύμ−
φωνα με τη διαδικασία εισπράξεως των Δημοσίων Εσό−
δων, το συνολικό ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων 
εξακοσίων ογδόντα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών 
(49.680,79) €.

Το ανωτέρω ποσό περιλαμβάνει:
α. Το καθορισθέν προς επιστροφή του τμήματος της 

α΄ δόσης της επιχορήγησης ποσού σαράντα πέντε χιλιά−
δων πεντακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (45.583) € και

β. Τους τόκους οι οποίοι προκύπτουν για το παραπάνω 
ποσό με επιτόκιο το Εξωτραπεζικό Επιτόκιο Υπερημερί−
ας το οποίο δίδεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και 
για το χρονικό διάστημα από 18−3−2010, ημερομηνία που 
καταβλήθηκε η επιχορήγηση έως 28−3−2011 και οι οποίοι 
ανέρχονται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα 
επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτών (4097,79) €.

Μετά τη δημοσίευση της περίληψης της παρούσας 
απόφασης θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος ο οποί−
ος θα διαβιβαστεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

Ημερομηνία Γνωμοδότησης Επιτροπής 17−2−2011 (Πρα−
κτικό 558).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(7)
    Υπαγωγή της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ 

ΑΕ − ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει 
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.

  Με την αρ. πρωτ. 59644/ΥΠΕ/5/01676/Ε/Ν. 3299/2004/
27.12.2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΕΛΛΗ−
ΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΚΙΚΟΝΤΟΡ ΑΕ − ΕΠΑΝΩΣΗΦΗΣ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού 
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας ισχύος 6,3 MW στην θέση «Μαρία 
Χαρακιά και Ανεμόμυλος» της Δημοτικής Ενότητας Ν. 
Καζαντζάκη του Δήμου Αχαρνών − Αστερουσιών του 
Νομού Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής ενισχυόμενης δα−
πάνης οκτώ εκατομμυρίων επτακοσίων δώδεκα χιλιά−
δων οκτακοσίων εβδομήντα τριών (8.712.873) ευρώ, με 
ποσοστό επιχορήγησης 30%, δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δεκατριών 
χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο (2.613.862) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις 
εργασίας (0,7 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 04.11.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(8)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «MEGA PARK Σταθμοί Αυτο−
κινήτων − Τεχνική − Βιομηχανική − Εμπορική − Τουρι−
στική − Γεωργική − Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «MEGA 
PARK Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 60373/ΥΠΕ/5/01654/Ε/Ν. 3299/04/29−12−2010 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «MEGA PARK Σταθμοί 
Αυτοκινήτων − Τεχνική − Βιομηχανική − Εμπορική − Του−
ριστική − Γεωργική − Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «MEGA 
PARK A.E.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση δημόσιας χρήσης σταθμού αυτοκινήτων, στην 
οδό Αλκιβιάδου 67 στην περιοχή του Αγίου Παντελεή−
μονα στον Δήμο Αθηναίων, συνολικής επιχορηγούμενης 
δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων εξακοσίων ενενήντα 
έξι χιλιάδων επτακοσίων (4.696.700,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% 
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου οκτα−
κοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα 
(1.878.680,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα πέντε (15) 
νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 14,5 Ετήσιες 
Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 24−12−2010. 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Aριθμ. οικοθ.: 7550/457 (9)
    Καθορισμός ύψους Δώρου εορτών Πάσχα έτους 2011 

των Εφημεριδοπωλών όλης της χώρας.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) 

«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2.− Τις διατάξεις του Ν. 452/1976 «Περί χορηγήσεως 
Δώρου εις τους Εφημεριδοπώλες (ΦΕΚ 272/Α/14−10−1976) 
και ιδίως το άρθρο 5.

3.− Την Β2/55/1919/15−11−1977 (ΦΕΚ 1223/Β/1977) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Προεδρίας Κυβερ−
νήσεως, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρε−
σιών «Περί συστάσεως λογαριασμού δώρου εφημεριδο−
πωλών παρά τω Ταμείω Συντάξεως Εφημεριδοπωλών 
και Υπαλλήλων Πρακτορείων».

4.− Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Κανονισμού 
Χορήγησης Δώρου εορτών στους Εφημεριδοπώλες 
(ΦΕΚ 1223/Β/1977) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφά−
σεις Β2/55/2237/13−12−1979 (ΦΕΚ 1135/Β/1979), Φ55/2728/
24−11−1992 (ΦΕΚ 707/Β/30−11−1992) των Υπουργών Προ−
εδρίας της Κυβερνήσεως, Οικονομικών, Εργασίας, και 
Υγείας − Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Φ. 10055/43/4/2003 (ΦΕΚ 489/Β/22−4−2003) των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

5.− Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 8 του 
Π.Δ. 231/1986 (ΦΕΚ 97/Α/16−7−1986) «περί περιορισμού συ−
ναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων 
σε αντικείμενα αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρό−
νοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Γενική Γραμματεία 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6.− Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 
58/Α/3−4−2008) «Διοικητική και Οργανωτική μεταρρύθμι−
ση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις».

7.− Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/89 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α/16−6−1989), όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

8.− Τις αριθ. 2876/2009 και 2877/2009, αποφάσεις του 
Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων και καθο−
ρισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/
7−10−2009).

9.− Το υπ’ αριθμ. Π.Δ.89/2010 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/
Α/7−9−2010).

10.− Την αριθ. 11/6−3−2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ενι−
αίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής 
Ενημέρωσης (ΕΤΑΜ−ΜΜΕ), αποφασίζουμε:

1.− Εγκρίνουμε τη χορήγηση Δώρου εορτών Πάσχα 
έτους 2011 στους Εφημεριδοπώλες όλης της χώρας ως 
εξής:

Για όσους έχουν μέχρι έναν (1) χρόνο ασφάλισης 
1.012,17 ευρώ.
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Για όσους έχουν συμπληρώσει έναν (1) χρόνο ασφά−
λισης και μέχρι πέντε (5) χρόνια 1.417,03 ευρώ.

Για όσους έχουν συμπληρώσει πέντε (5) χρόνια ασφά−
λισης και μέχρι (10) χρόνια 1.619,46 ευρώ.

Για όσους έχουν συμπληρώσει δέκα (10) χρόνια ασφά−
λισης και μέχρι είκοσι (20) χρόνια 1.821,90 ευρώ.

Για όσους έχουν συμπληρώσει είκοσι (20) χρόνια 
ασφάλισης και άνω 2.024,33 ευρώ.

2.− Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος δεν 
εργαστεί πλήρως κατά το χρονικό διάστημα από 1ης 
Ιανουαρίου 2011 μέχρι 30 Απριλίου 2011 λαμβάνει κλά−
σμα δώρου εορτών Πάσχα ανάλογο προς τον χρόνο 
εργασίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του Κανονισμού του Λογαριασμού Δώρου Εφημεριδο−
πωλών.

3.− Η ιδιότητα του Εφημεριδοπώλη καθορίζεται από τις 
διατάξεις του Κανονισμού Δώρου Εφημεριδοπωλών.

Η δαπάνη ύψους περίπου 2.000.000 ευρώ για τη χο−
ρήγηση δώρου Πάσχα έτους 2011 θα βαρύνει το Λογα−
ριασμό Δώρου Εφημεριδοπωλών του κλάδου ανεργίας 
και δώρου του ΕΤΑΠ−ΜΜΕ.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 18 Απριλίου 2011

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ  



14008 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02009422405110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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