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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΕΦΚ 5030845ΕΞ2013
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/ 14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.
(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χο−
ρήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτι−
κών οχημάτων».

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.32/ 14/3.06.2003
Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋπο−
θέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθη−
κευτή κοινοτικών οχημάτων». ..............................................

1

Αναμόρφωση κόστους / τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
54361/ΥΠΕ/5/03399/Ε/Ν.3299/ 2004/13−12−2012 από−
φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με
την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας Μ.
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ................ 2
Τροποποίηση της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./25209/1−12−2011
(ΦΕΚ 2926 Β) περί υπαγωγής της διαδικασίας
αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμ−
φωνα με το Π.Δ. 38/2010 για διεκπεραίωση και
μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που
λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε
εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010............. 3
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ
O.E.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν.3299/2004 με την Α.Π.36853/3028/Π06/5/00102/
Ε/Ν.3299/04/06−05−2009 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως
ισχύει. ....................................................................................................... 4

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. ΔΙΑΠ/72280/26327/
Π10/5/380/Ε.Ν. 3299−2004/8−8−2013 απόφαση του
Περιφερειάρχη Κρήτης ............................................................. 5

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
και ειδικότερα του άρθρου 135 του νόμου αυτού.
2. Την ανάγκη τροποποίησης ορισμένων διατάξε−
ων της αριθμ. πρωτ. Φ. 32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ
816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης
άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων»
που αφορούν στην παροχή εγγυήσεων για λόγους ελά−
φρυνσης των επιχειρήσεων από το χρηματοοικονομικό
κόστος που αυτές συνεπάγονται, ομοιόμορφης μεταχεί−
ρισης των επιχειρήσεων που κατέχουν Πιστοποιητικό
Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα και παροχής κινήτρων
για την απόκτηση από τις εταιρείες του πιστοποιητικού
αυτού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90, παράγραφος 2, του
Κώδικα Νομοθεσίας, για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ
98/Α/22.04.2005).
4. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ
213/Α/7.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου
Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).
5. Την αριθμ. πρωτ. 07927/19.09.2012 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
2574/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οι−
κονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αρ. πρωτ. Φ. 32/14/3.06.2003 Α.Υ.Ο.
(ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Όροι και προϋποθέσεις χορή−
γησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών
οχημάτων» ως ακολούθως:
1. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 4 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενο ανά περίπτωση
ποσό εγγύησης μειώνεται κατά 30% εφόσον ο εγκε−
κριμένος αποθηκευτής είναι κάτοχος πιστοποιητικού
Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα τύπου «AEOS» για
σκοπούς ασφάλειας και προστασίας ή τύπου «AEOF»
για σκοπούς χρήσης τελωνειακών απλουστεύσεων και
ασφάλειας και προστασίας.»
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:
«Αντίγραφο της κατάστασης αυτής θα αποστέλλεται
μέσα σε τρεις ημέρες από τη σύνταξή της στην τελω−
νειακή περιφέρεια που εξέδωσε την άδεια του εγκε−
κριμένου αποθηκευτή οχημάτων, προκειμένου αυτή να
ελέγχει αν από την κατατεθείσα εγγύηση, καλύπτεται
το κατά περίπτωση προβλεπόμενο από την παράγραφο
4 ποσό.»
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Αυγούστου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F
(2)
Αναμόρφωση κόστους / τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
54361/ΥΠΕ/5/03399/Ε/Ν.3299/ 2004/13−12−2012 (ΦΕΚ
3358/Β/2012) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, με την οποία πιστοποιήθηκε η ολοκλήρω−
ση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της
παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας
Μ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36805/ΥΠΕ/5/03399/28−08−2013
απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας, αναμορφώνεται το κόστος και τροποποιείται
η υπ’ αριθμ. 54361/ΥΠΕ/5/03399/Ε/Ν.3299/2004/13−12−2012
(ΦΕΚ 3358/Β/2012) απόφαση ολοκλήρωσης − οριστικο−
ποίησης του κόστους και έναρξης της παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας Μ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριακο−
σίων πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τριών
ευρώ (356.833,00 €)
β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα
εννέα χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και είκοσι πέντε
λεπτών (89.208,25 €), που αποτελεί ποσοστό 25 % του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων επτακοσίων τριά−
ντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (142.733,20 €) που
αποτελεί ποσοστό 40% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακο−
σίων ενενήντα ενός ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών
(124.891,55 €), που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις
της υπ’ αριθμ. 54361/ΥΠΕ/5/03399/Ε/Ν. 3299/2004/13−12−
2012 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
της διαφοράς της αρχικά εγκριθείσας επιχορήγησης
ύψους δέκα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων
ευρώ και εξήντα λεπτών (10.734,60 €), όπως αυτή προκύ−
πτει μετά την αναμόρφωση του κόστους της επένδυσης.
Για την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν απαι−
τείται Γνωμοδοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο
16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.Δ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

F
Aριθμ. 117821/ΙΑ
(3)
Τροποποίηση της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./25209/1−12−2011 (ΦΕΚ
2926 Β) περί υπαγωγής της διαδικασίας αναγνώ−
ρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το
Π.Δ. 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων
Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία
Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των διατάξεων
του Ν. 3844/2010.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/01−05−2002),
2. Της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3979/2011
(ΦΕΚ 138/Α΄/16−6−2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ−
νηση και άλλες διατάξεις»,
3. Του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους −
Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/A΄/11−06−1986),
4. Της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α΄/09−03−1999), όπως ισχύει,
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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» (ΦΕΚ 98/Α΄/22−4−2005),
6. Του άρθρου 9 του Ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της
ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρω−
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010),
7. Του Π.Δ. 65/2011 και ιδίως των άρθρων 2 και 3 αυτού
(ΦΕΚ 147/Α΄/27−6−2011),
8. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25−5−2002 απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

30931

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι−
εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 1276 /Β΄/1−10−2002),
9. Της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ Φ.Α.1/ 18613 ΚΥΑ των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης και Οικονομικών «Απλούστευση διαδικασιών
για την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρε−
σιών και την άσκησή της, σε εκτέλεση του αρ. 6 του
Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010)» (ΦΕΚ 1334 Β΄/30− 8−2010),
10. Της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ. 19.7/14/380/20−9−2010 από−
φασης του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οργάνωση, Λειτουργία
και Αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων εξυπηρέτησης
(ΕΚΕ)−Ηλεκτρονική Διεκπεραίωση Διαδικασιών από τα
ΕΚΕ» (ΦΕΚ 1561/Β΄/23−9−2010), όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/31−1−2011 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 261/Β΄/17−2−2011) και την
αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.7/166/7−2−2013 απόφαση του Υφυπουρ−
γού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης (ΦΕΚ 401/Β΄/22−2−2013),
11. Του Π.Δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο−
θεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78/Α΄/25−5−2010),
όπως ισχύει,
12. Την ανάγκη τροποποίησης της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./
25209/1−12−2011 (ΦΕΚ 2926 Β΄),
13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η πρώτη και η δεύτερη παράγραφος των διατάξεων
της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./25209/1−12−11 Κοινής Απόφασης
των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων «Υπαγωγή της διαδικασίας αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010
για διεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης, σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ
63 Α)» (ΦΕΚ 2926 Β') αντικαθίστανται ως εξής:
«Η διοικητική διαδικασία της αναγνώρισης επαγγελμα−
τικών προσόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 38/2010 μπορεί να
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας λαμβάνει χώρα με
την υποβολή της απαιτούμενης αίτησης και των δικαι−
ολογητικών είτε σε έντυπη είτε, στις περιπτώσεις που
είναι εφικτό, με τη διαδικασία και τις προδιαγραφές του
π.δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές» (ΦΕΚ
125 Α'). Υπόδειγμα της απαιτούμενης αίτησης με κατάλο−
γο των δικαιολογητικών επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
Σε περίπτωση υποβολής της απαιτούμενης αίτησης
και των δικαιολογητικών με τη διαδικασία και τις προ−
διαγραφές του π.δ. 150/2001, η αρμόδια υπηρεσία του
άρθρου 59 του π.δ. 38/2010 διατηρεί το δικαίωμα να
ζητήσει την υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων
και σε έντυπη μορφή, εάν αυτό καθίσταται απαραίτητο
λόγω δικαιολογημένων αμφιβολιών.»

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.2.1./25209/1−12−11
κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθ−
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Υπαγωγή της
διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων
σύμφωνα με το ΠΔ 38/2010 για διεκπεραίωση και μέσω
των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν
ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, σε εκτέλεση των δι−
ατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63 Α)» (ΦΕΚ 2926 Β΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

F
(4)
Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Ε.
ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ O.E.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του Ν.3299/2004 με την Α.Π.36853/3028/Π06/5/00102/
Ε/Ν.3299/04/06−05−2009 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όπως ισχύει.
Με την Α.Π.97759/3154/Π06/5/00102/Ε/Ν.3299/04/
27.08.2013 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελ−
λάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του Ν. 3299/2004, του άρθρου 16 του Ν. 3908/2011,
του άρθρου 20 του Ν. 4146/2013, του άρθρου 186 του
Ν. 3852/2010 και την Α.Π. 30459/805/19.03.2013 απόφαση
του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί «παροχής
εξουσιοδότησης υπογραφής με Εντολή Περιφερειάρ−
χη, στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος,
αποφάσεων, πράξεων και εγγράφων, επί θεμάτων του
Ν. 3299/2004 (ΦΕΚ Β΄/817/09.04.2013)», πιστοποιείται η
ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρ−
ξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της
εταιρείας «Ε. ΜΥΤΑΡΑΣ & ΣΙΑ O.E.», που έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του Ν. 3299/04 και που αναφέρεται σε
μετεγκατάσταση, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιοτε−
χνίας τυπογραφείου και γραφικών τεχνών, στο ΒΙΟ.ΠΑ.
Άμφισσας, του Ν. Φωκίδας, με τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο και ενισχυόμε−
νο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου, ενενήντα επτά χιλιάδων, εννιακο−
σίων εβδομήντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών
(1.097.976,59 €).
β) Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό
των τριακοσίων δέκα τριών χιλιάδων, εννιακοσίων εί−
κοσι δύο ευρώ και δώδεκα λεπτών (313.922,12 €), που
αποτελεί ποσοστό 28,60 % του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των
τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων, ογδόντα
εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (494.089,47 €)
που αποτελεί ποσοστό 45,00% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανεισμού ανέρχεται στο
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ποσό των διακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων και εννια−
κοσίων εξήντα πέντε ευρώ (289.965,00 €), που αποτελεί
ποσοστό 26,40% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.
ε) Στην εταιρεία απασχολούνται έξι άτομα με καθε−
στώς πλήρης απασχόλησης, τα οποία αντιστοιχούν σε
6 Ε.Μ.Ε. (οι 4,7 Ε.Μ.Ε. αφορούν την υφιστάμενη απασχό−
ληση και οι 1,3 Ε.Μ.Ε. αφορούν τις νέες θέσεις εργασίας)
στ) Το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης, που έχει σχηματι−
στεί από αύξηση εταιρικού κεφαλαίου καθορίζεται στο
ποσό των 20.000,00 €.
ζ) Ορίζεται ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης η 07−08−2013.
η) Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής
Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 σύμφωνα με
τα άρθρα 11 παρ. 5 και 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και το
άρθρο 9 του Π.Δ. 33/2011.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της επι−
χορήγησης, ήτοι των διακοσίων είκοσι χιλιάδων, εξακο−
σίων έξι ευρώ και δύο λεπτών (220.606.02 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στο ΦΕΚ 2049/Β΄/23−8−2013 που δημοσιεύθηκε η
περίληψη της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΠ/72280/26327/Π10/5/380/
Ε.Ν.3299−2004/8−8−2013 απόφασης του Περιφερειάρχη
Κρήτης και αφορά στην τροποποίηση, ολοκλήρωση,
οριστικοποίηση κόστους και έναρξη παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης «ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
σύμφωνα με το αρ. 8 παρ. 1 του Ν. 3299/2004 και το
αρ. 18 παρ. 6 του ν. 4013/2011, το αρ. 16 παρ. 2 του
ν. 3908/2011 και το π.δ. 33/2011 γίνεται η παρακάτω δι−
όρθωση.
Από το εσφαλμένο:
«Να καταβληθεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης
47.495,00€ (σαράντα επτά χιλιάδες τετρακόσια ογδό−
ντα εννέα ευρώ), επιβολή ποινής λόγω μη τήρησης της
απασχόλησης (30%*362.870,00€=108.861,00€)».
Στο Ορθό:
«Να καταβληθεί το υπόλοιπο της επιχορήγησης
47.509,00€ (σαράντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εννέα
ευρώ), επιβολή ποινής λόγω μη τήρησης της απασχό−
λησης (30%*362.870,00€=108.861,00€)».
(Από την Περιφέρεια Κρήτης)
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