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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. 1520/ ΑΣ 574 (1)
Συγκρότηση Ειδικής Οµάδας Διαπραγµάτευσης µε σκο−

πό την αντιµετώπιση του ζητήµατος της διεκδίκη−
σης αποζηµίωσης για λιβυκά κρατικά χρέη προς 
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και τη ρύθµιση του 
ζητήµατος µεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών Ελ−
λήνων εργαζοµένων στη Λιβύη.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41, παρ. 5 του Κώδικα Νοµο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/05, ΦΕΚ Α΄ 98, βλ. και κωδικοποιούµενη αντίστοι−
χη διάταξη του άρθρου 16, παρ. 5 του ν. 1558/1985).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 στοιχ. α΄ και 
παρ. 3 της κοινής απόφασης υπ’ αριθμ. Π23ΥΦΥΠ−2687/
ΑΣ 1299/6.2.2009 του Πρωθυπουργού και της Υπουρ−
γού Εξωτερικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυ−
πουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη» (ΦΕΚ Β΄ 
237/11.2.2009), καθώς και του άρθρου 18 του π.δ. 230/1998 
«Αρµοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας 
του Υπουργείου Εξωτερικών» (ΦΕΚ Α΄ 177/28.7.1998).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13−15 του Κώδικα Διοι−
κητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Α΄ 45) 
σχετικά µε τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης (συγκρό−
τηση, σύνθεση, συνεδριάσεις, λειτουργία, αποφάσεις).

4. Τα έγγραφα: α) Γενικού Γραµµατέα Υπουργεί−
ου Οικονοµίας και Οικονοµικών, Α.Π. 14010/ΔΟΕΣ 
206/16.3.2009, β) Β3 Διευθύνσεως ΥΠΕΞ, Α.Π. Φ. 1520/ΑΣ 
101/17.3.2009, γ) Α6 Διευθύνσεως ΥΠΕΞ, Α.Π. Φ. 3444/ΑΣ 
413/4.5.2009, δ) Β6 Διευθύνσεως ΥΠΕΞ, Α.Π. 3444.73/ΑΣ 
170/28.4.2009, ε) Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας ΥΠΕΞ, Α.Π. 
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Φ. 3440/18/ΑΣ 465/31.3.2009, στ) Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, 25ης Διευθύνσεως, Α.Π. 2/29986/0025/8.5.2009, 
ζ) Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 
Διευθύνσεως Διακρατικής Κοινωνικής Ασφάλισης, Α.Π. Φ. 
62920/9787/1224/15.5.2009, η) ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, Διευθύνσεως Δι−
εθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων, Α.Π. INF− Δ45/7.5.2009. 

5. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή των διατάξεων 
της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.

6. Το γεγονός ότι καθίσταται απαραίτητη η διεξα−
γωγή διαπραγµατεύσεων µε τη Λιβυκή Κυβέρνηση 
µε σκοπό την αντιµετώπιση του ζητήµατος της διεκ−
δίκησης αποζηµίωσης για λιβυκά κρατικά χρέη προς 
ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς και τη ρύθµιση του 
ζητήµατος µεταφοράς ασφαλιστικών εισφορών Ελλή−
νων εργαζοµένων στη Λιβύη.

7. Τη γενικότερη υπηρεσιακή ανάγκη, αποφασίζουµε: 
Α) Συγκροτείται στο Υπουργείο Εξωτερικών µη 

αµειβόµενη Ειδική Οµάδα Διαπραγµάτευσης µε σκοπό 
τον καθορισµό των ελληνικών απαιτήσεων έναντι της 
λιβυκής πλευράς και την υποβολή εισηγήσεων για τον 
χειρισµό των διαπραγµατεύσεων µε την τελευταία. 

Β) Στην ειδική Οµάδα Διαπραγµάτευσης παρέχεται 
η εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγµατεύσεων µε τη 
λιβυκή πλευρά προς διεκδίκηση αποζηµίωσης για λιβυ−
κά κρατικά χρέη προς ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς 
και ρύθµιση του ζητήµατος µεταφοράς ασφαλιστικών 
εισφορών Ελλήνων εργαζοµένων στη Λιβύη.

Γ) Ως µέλη της Ειδικής Οµάδας Διαπραγµάτευσης 
ορίζονται οι:

1. Ο εκάστοτε Διευθυντής της Β3 Διευθύνσεως του 
Υπουργείου Εξωτερικών ως Πρόεδρος και Συντονιστής−
Εισηγητής.

2. Ο εκάστοτε αρµόδιος χειρισµού θεµάτων Λιβύης 
της Β3 Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών, ή ο 
νόµιµος αναπληρωτής του, επίσης αρµόδιος χειρισµού 
θεµάτων Λιβύης ως Αναπληρωτής Πρόεδρος.

3. Ο εκάστοτε αρµόδιος χειρισµού θεµάτων Λιβύης, 
της Α6 Διευθύνσεως του Υπουργείου Εξωτερικών ή ο 
νόµιµος αναπληρωτής του, επίσης αρµόδιος χειρισµού 
θεµάτων Λιβύης.

4. Ο επικεφαλής του Τµήµατος Αποζηµιώσεων και 
Ειδικών Θεµάτων της Β6 Διευθύνσεως του Υπουργείου 
Εξωτερικών, ή ο νόµιµος αναπληρωτής του, ο εκάστοτε 
ιεραρχικά δεύτερος υπάλληλος της Διευθύνσεως.

5. Ένας Νοµικός Σύµβουλος Α΄ της Ειδικής Νοµικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ή ο αναπλη−
ρωτής του, Αναπληρωτής Νοµικός Σύµβουλος.

6. Ένας Εισηγητής της 25ης Διευθύνσεως του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, ή ο αναπληρωτής του, επίσης 
Εισηγητής της ιδίας Διευθύνσεως.

7. Ο εκάστοτε Διευθυντής Διακρατικής Κοινωνικής 
Ασφάλισης του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας, ή ο εκάστοτε Διευθυντής Αναλογιστικών 
Μελετών του ιδίου Υπουργείου, ως αναπληρωτής του.

8. Ο εκάστοτε Διευθυντής Διεθνών Ασφαλιστικών 
Σχέσεων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ή ο αρµόδιος Προϊστάµενος 
Τµήµατος Διµερών Διεθνών Συµβάσεων της ιδίας Δι−
ευθύνσεως, ως αναπληρωτής του.

Δ) Η γραµµατειακή υποστήριξη της Ειδικής Οµάδας 
Διαπραγµάτευσης ανατίθεται σε διοικητικό υπάλληλο 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ε) Εφ’ όσον παραστεί ανάγκη, ο Πρόεδρος και Συντονι−

στής−Εισηγητής της Ειδικής Οµάδας Διαπραγµάτευσης 
δύναται να προσκαλέσει και άλλα άτοµα µε υπαλληλική 
ή µη σχέση προς το ελληνικό Δηµόσιο, τα οποία, ως 
εκ της θέσεως, του επαγγέλµατος ή των γνώσεών των, 
δύνανται να φανούν χρήσιµα στα υπό συζήτηση θέµατα, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14, παρ. 10, εδ. β΄ του Κώδικα Δι−
οικητικής Διαδικασίας (προαναφερθείς ν. 2690/1999). 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθµ. 24344 (2)
Καθορισμός όρων Διορισµού διακριθέντων αθλητών. 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 27 παρ. 1ε, περ. ιv του ν. 1558/1985, 

«Σύσταση Γενικών Γραµµατειών» «Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού» (ΦΕΚ 137/Α/1985).

β. Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστά−
θηκε µε το άρθρο 18 του ν. 3708/2008.

γ. Του π.δ. 77/1985 «περί του οργανισµού της Γενι−
κής Γραµµατείας Αθλητισµού» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ1/25873/2007 (ΦΕΚ 1950/
Β΄/2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εσωτερικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».

3. Την υπ΄ αριθµ. 6940/26.1.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Πολιτισµού περί ανάθεσης 
αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισµού Ιωάννη Ιω−
αννίδη. (ΦΕΚ 112/Β΄/27.1.2009».

4. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται συγκεκριµένη προβλέψιµη 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, διότι η 
σχετική δαπάνη που θα προκύψει, εάν πραγµατοποιηθούν 
διορισµοί διακριθέντων αθλητών, θα αντιµετωπισθεί 
από τους προϋπολογισµούς των οικείων φορέων, αφού 
προηγουµένως δοθεί η απαιτούµενη έγκριση πλήρωσης 
κενών θέσεων από την αρµόδια επιτροπή Υπουργών, 
αποφασίζουµε: 

Καθορίζουµε τις προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαι−
ολογητικά και τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, τη 
διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά 
στο διορισµό διακριθέντων αθλητών ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 

Δικαιούχοι διορισµού

Δικαίωµα διορισµού έχουν, κατά τις διατάξεις του ν. 
3708/2008 όπως εκάστοτε ισχύουν και κατά παρέκκλιση 
των ισχυουσών διατάξεων:

1. Αθλητές που κατακτούν 1η έως και 3η νίκη σε θε−
ρινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες 

2. Αθλητές που εντός χρονικού διαστήµατος δέκα 
(10) ετών σηµειώνουν πέντε (5) τουλάχιστον από τις 
ακόλουθες αγωνιστικές διακρίσεις:

− 4η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Ολυµπιακούς 
Αγώνες. 
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− 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες ανδρών−
γυναικών.

− 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών−
γυναικών.

3. Αθλητές µε αναπηρία που κατακτούν:
− 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς 

Παραολυµπιακούς Αγώνες.
− 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσµιους Αγώνες ανδρών−

γυναικών.
− 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών−

γυναικών.

Άρθρο 2 

Φορείς διορισµού

1. Οι αθλητές των παρ.1 και 2 του ανωτέρω άρθρου δι−
ορίζονται σε κενές θέσεις είτε της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού και των εποπτευοµένων από αυτήν φορέ−
ων είτε σε οργανισµούς, φορείς, γραφεία, ή υπηρεσίες 
αθλητικού αντικειµένου, των οργανισµών τοπικής αυ−
τοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ και Β΄ βαθµού.

2. Οι αθλητές της παρ.3 του ανωτέρω άρθρου, διο−
ρίζονται σε κενές θέσεις και αν δεν υπάρχουν, σε 
συνιστώµενες προσωρινές θέσεις είτε της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού (ΓΓΑ) και των εποπτευοµένων 
από αυτήν φορέων είτε σε οργανισµούς, φορείς, γρα−
φεία ή υπηρεσίες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α) Α΄ και Β΄ βαθµού οι οποίες καταργούνται µε την µε 
οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση αυτού που τις κατέχει. 

Οι ανωτέρω αθλητές (αθλητές µε αναπηρίες) διορί−
ζονται σε κενές θέσεις ή σε συνιστώµενες προσωρινές 
θέσεις τακτικού προσωπικού, µονίµου ή µε σχέση εργα−
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, όταν πρόκειται 
για εποπτευόµενους φορείς της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα.

Άρθρο 3

Προϋποθέσεις διορισµού 

Αθλητές που επιθυµούν να διορισθούν απαιτείται:
1. Να έχουν εγγραφεί στον ειδικό πίνακα που τηρείται 

στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, σύµφωνα µε τη 
σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων αυτών του άρ. 
1 της παρούσας απόφασης.

2. Να έχουν διακόψει αποδεδειγµένα την αγωνιστική 
τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αί−
τησης για διορισµό. 

Η προθεσµία για να ασκήσουν οι αθλητές το δικαίωµα 
που τους παρέχεται µε την παράγραφο αυτή ορίζεται 
σε ένα (1) έτος από τη διακοπή της αγωνιστικής τους 
δραστηριότητας. 

3. Να έχουν τα απαιτούµενα από το π.δ. 50/2001 όπως 
ισχύει καθώς και από τις οικείες οργανικές διατάξεις, 
για τις θέσεις στις οποίες επιθυµούν να διορισθούν, 
ειδικά τυπικά προσόντα διορισµού και να µη συντρέχει 
στο πρόσωπό τους κώλυµα διορισµού από άλλες γενι−
κές ή ειδικές διατάξεις. Τα προσόντα διορισµού πρέπει 
να τα έχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας 
υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του 
διορισµού. 

4. Να έχουν συµπληρώσει και να έχουν υποβάλει αί−
τηση στην οποία να αναγράφουν θέσεις προτίµησης 
στους φορείς των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 
της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 4

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

1. Κάθε ενδιαφερόµενος για διορισµό αθλητής 
συµπληρώνει µία αίτηση στην οποία αναγράφει µέχρι 
τρεις (3) φορείς σε κενές θέσεις των οποίων επιθυµεί να 
διορισθεί. Η αίτηση υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο 
πρόσωπο µε θεωρηµένη την υπογραφή του αιτούντος 
από δηµόσια αρχή. Επίσης η αίτηση µπορεί να αποστέλ−
λεται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή, οπότε το 
εµπρόθεσµο κρίνεται από την ηµεροµηνία παράδοσής 
της στο ταχυδροµείο. 

2. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρ−
θρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) για τα στοιχεία που 
διαλαµβάνονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των δηλούµενων 
µε την αίτηση στοιχείων επισύρει την ανάκληση του 
διορισµού καθώς και τις προβλεπόµενες από τις 
κείµενες διατάξεις ποινικές κυρώσεις. 

3. Η σειρά αναγραφής των φορέων διορισµού υποδη−
λώνει και τη σειρά προτίµησης των φορέων στους οποί−
ους επιθυµεί να διορισθεί ο ενδιαφερόµενος. Επίσης ο 
ενδιαφερόµενος δηλώνει υποχρεωτικώς τα τυπικά του 
προσόντα, καθώς και ότι έχει τα απαιτούµενα γενικά 
προσόντα και δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κώλυµα 
διορισµού. 

Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι για διορισµό 
σε θέσεις συγκεκριµένου φορέα, προηγούνται οι δι−
ακριθέντες αθλητές κατά τη σειρά αναγραφής τους 
στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού, σύµφωνα µε τη σειρά προτεραιότητας των 
διακρίσεων, εφόσον ζήτησαν τη θέση αυτή µε την αρ−
χική τους αίτηση. 

4. Τροποποίηση ή διόρθωση της αίτησης, προσθήκη, 
αντικατάσταση ή αφαίρεση δικαιολογητικών επιτρέπε−
ται µόνον εφόσον αυτή γίνεται πριν λήξει η προθεσµία 
υποβολής αιτήσεων, µε αντικατάσταση του εντύπου 
της. 

5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται µία φορά κάθε έτος µέσα 
στο µήνα Απρίλιο. Η προθεσµία αυτή ορίζεται ως απο−
κλειστική. 

6. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού του Υπουργείου 
Πολιτισµού, σε συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία 
Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης, σε περίπτωση κατά την οποία οι προτιµήσεις των 
υποψηφίων µε την αρχική αίτησή τους δεν ανταπο−
κρίνονται στις ανάγκες των φορέων, µπορεί να καλεί 
υποψηφίους που υπέβαλαν αίτηση να δηλώσουν, µέσα 
στην οριζόµενη από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού 
προθεσµία που δεν επιτρέπεται να είναι µικρότερη των 
πέντε (5) ηµερών, συµπληρωµατικώς άλλους φορείς 
στους οποίους επιθυµούν να διορισθούν. 

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά 

1. Ο υποψήφιος µε την αίτηση διορισµού πρέπει να 
υποβάλει τα εξής δικαιολογητικά: 

1.1 Επικυρωµένο φωτoαντίγραφo των δύο όψεων 
της αστυνοµικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας 
επικυρωµένο φωτοαντίγραφο των σελίδων του διαβα−
τηρίου όπου αναγράφονται ο αριθµός και τα στοιχεία 
ταυτότητας. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία 
γεννήσεως, απαιτείται πιστοποιητικό γέννησης το οποίο 
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αναζητείται αυτεπάγγελτα από τη Γενική Γραµµατεία 
Αθλητισµού. 

1.2. Βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας της Γενικής 
Γραµµατείας Αθλητισµού από την οποία να προκύ−
πτει ότι ο ενδιαφερόµενος αθλητής είναι δικαιούχος 
διορισµού σύµφωνα µε το αρ.1 της παρούσας.

1.3. Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων µέχρι 
και την ηµεροµηνία λήξης υποβολής της αίτησης. Οι 
άρρενες αθλητές αναγράφουν στην ειδική θέση της 
αίτησης τον Αριθµό Στρατιωτικού τους Μητρώου καθώς 
τον τόπο εγγραφής τους στα µητρώα αρένων και εν 
ελλείψει αυτών να δηλώνουν µε υπεύθυνη δήλωση την 
εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

1.4. Επικυρωµένο φωτoαντίγραφo του τίτλου σπουδών. 
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται 
ακριβές αντίγραφο του τίτλου και µετάφραση αυτού 
και επιπλέον: 

α) προκειµένου για πανεπιστηµιακή ή τεχνολογική 
εκπαίδευση πράξη αναγνώρισης από το Διεπιστηµονικό 
Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πλη−
ροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) για την ισοτιµία.

β) προκειµένου για δευτεροβάθµια και υποχρεωτική 
εκπαίδευση, για µη τεχνική ή µη επαγγελµατική εκ−
παίδευση, βεβαίωση ισοτιµίας του απολυτηρίου τίτλου 
από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων. 

1.5. Τίτλο απόδειξης γνώσης ηλεκτρονικού υπολογι−
στή, όπου απαιτείται, αναγνωρισµένο από το ελληνικό 
κράτος, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

1.6.Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγη−
σης, όπου απαιτείται, από την οποία να προκύπτουν τα 
στοιχεία του αιτούντος και η κατηγορία της άδειας.

1.7. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης 
επαγγέλµατος, όπου απαιτείται. 

1.8. Επικυρωµένα φωτοαντίγραφα Πτυχίου ή 
διπλώµατος ή πιστοποιητικού αναγνωρισµένου τίτλου 
που να αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του Π.Δ.50/2001, όπως κάθε φορά ισχύ−
ει.

Όλα τα ανωτέρω ξενόγλωσσα πτυχία, διπλώµατα, 
τίτλοι σπουδών ξένης 

γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται και από την επίσηµη 
µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής 
τους δραστηριότητας ως και σχετική περί τούτου βε−
βαίωση της οικείας οµοσπονδίας.

3. Αποδεικτικό στοιχείο της εµπειρίας, όπου απαιτεί−
ται, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις και εγκυκλί−
ους για διορισµό στο δηµόσιο. 

4. Ο ενδιαφερόµενος οφείλει τόσο κατά το στάδιο 
πριν από την έκδοση της απόφασης διορισµού όσο και 
µετά τη δηµοσίευση της πράξης διορισµού, πριν όµως 
από την ορκωµοσία και την ανάληψη υπηρεσίας, να 
προσκοµίσει και τα λοιπά απαιτούµενα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις. 

Άρθρο 6

Διαδικασία διακρίβωσης κενών θέσεων 

1. Μέσα στο πρώτο εξάµηνο κάθε έτους η Γενι−
κή Γραµµατεία Αθλητισµού αποστέλει στη Γενική 
Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Δι−
ακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών:

α) Πίνακες µε στοιχεία των διακριθέντων αθλητών που 

υπέβαλαν αιτήσεις για διορισµό, σύµφωνα µε την παρ. 
3 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Στον πίνακα 
αυτό, πρέπει να περιλαµβάνονται τα εξής στοιχεία: 

1α. Τα ονοµατεπώνυµα των υποψηφίων για διορισµό 
αθλητών, µε αλφαβητική σειρά και κατά σειρά προτε−
ραιότητας στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραµµατείας 
Αθλητισµού. 

1β. Το έτος γέννησης κάθε υποψηφίου. 
1γ. Οι φορείς προτίµησης, σε κενές θέσεις των οποίων 

επιθυµούν να διορισθούν. 
1δ. Ο κλάδος ή η ειδικότητα της θέσης στην οποία 

κάθε υποψήφιος επιθυµεί να διορισθεί και προκύπτει 
από τα τυπικά τους προσόντα.

1ε. Για κάθε κατηγορία υποψηφίων πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης (ΠΕ), τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ), 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης (ΥΕ) συντάσσεται και αποστέλλεται χω−
ριστός πίνακας. 

β) Τις θέσεις που διαθέτει για διορισµό στις υπηρεσίες 
της Γ.Γ.Α. ή τις θέσεις των εποπτευοµένων από αυτήν 
φορέων.

2. Η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης συνεργάζεται µε την Γενική 
Γραµµατεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης προκειµένου να 
εξευρεθούν θέσεις για τους αθλητές που επιθυµούν 
το διορισµό τους σε κενές θέσεις, σε οργανισµούς, 
φορείς, γραφεία ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειµένου 
των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄και 
Β΄βαθµού.

3. Η Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης, εκδίδει την απόφαση διάθε−
σης διορισµού των διακριθέντων αθλητών σε φορείς 
της προτίµησής τους, την οποία κοινοποιεί στη Γενική 
Γραµµατεία Αθλητισµού. Η πλήρωση των θέσεων αυτών 
εξαιρείται από την αναστολή διορισµών και προσλήψε−
ων στο δηµόσιο της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄). 

Άρθρο 7

Διορισµός διακριθέντων αθλητών

1. Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αµέσως µετά την 
παραλαβή της πράξης διάθεσης προς διορισµό, προ−
βαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Σε περίπτωση που ο διορισµός γίνεται σε κενή 
θέση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού ή των 
εποπτευοµένων απ΄ αυτήν φορέων η Υπηρεσία προ−
βαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που ορίζει η κείµενη 
νοµοθεσία για τους διορισµούς στο Δηµόσιο ή τα νοµικά 
πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και συντάσσει τη σχετική 
πράξη διορισµού η οποία υπογράφεται από τον Υφυ−
πουργό Εσωτερικών και τον αρµόδιο για τον αθλητισµό 
Υφυπουργό.

β) Η Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού αποστέλει τα 
δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν µε την αίτηση στο 
Υπ. Εσωτερικών (Γενική Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης) όταν ο διορισµός γίνεται σε οργανισµούς, φο−
ρείς, γραφεία, ή υπηρεσίες αθλητικού αντικειµένου, των 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) Α΄ και Β΄ 
βαθµού, προκειµένου να εκδοθούν οι σχετικές πράξεις 
διορισµού µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. Ο διορισµός σε θέση µονίµου υπαλλήλου του 
δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και 
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτε−
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ρου βαθµού γίνεται στον εισαγωγικό βαθµό του οικείου 
κλάδου. Περίληψη της απόφασης αυτής δηµοσιεύεται 
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Οι Έλληνες Παραολυµπιονίκες που διορίζονται 
στη Γ.Γ.Α. και τους εποπτευόµενους από αυτήν φο−
ρείς του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα, καθώς και στους 
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθµού 
κατατάσσονται στο καταληκτικό µισθολογικό κλιµάκιο 
της κατηγορίας τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα της 
παρ. 8 του αρ.18 του ν.3708/2008.

Άρθρο 8

Διορισµός διακριθέντων αθλητών (αρ. 34 του 
ν. 2725/1999)

1. Αθλητές που πέτυχαν τις αγωνιστικές διακρίσεις 
υπό το καθεστώς των ρυθµίσεων του άρθρου 34 του 
ν. 2725/1999, όπως ίσχυε έως και την τροποποίησή του 
από το ν.3708/2008, δικαιούνται να ασκήσουν όλα τα 
δικαιώµατα που αυτό τους παρείχε εντός αποκλειστι−
κής προθεσµίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος 
του ν.3708/2008 και προκειµένου για ανήλικους, εντός 
αποκλειστικής προθεσµίας δύο (2) ετών από την ενη−
λικίωσή τους.

2. Ειδικά για την αίτηση διορισµού, οι εν λόγω διακρι−
θέντες αθλητές µπορούν να την υποβάλουν οποτεδήπο−
τε και πάντως µέχρι την 8.10.2010.Αίτηση που υποβάλ−
λεται µετά την ηµεροµηνία αυτή είναι εκπρόθεσµη µε 
εξαίρεση τους ανηλίκους για τους οποίους ισχύουν όσα 
αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Όσον αφορά, τις προϋποθέσεις διορισµού και τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά ισχύουν όσα περιγράφο−
νται στην αριθ.27746/1999 οµοία απόφαση «Διορισµός 
διακρινοµένων αθλητών σε κενές θέσεις φορέων του 
Δηµοσίου Τοµέα».

4. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 8 του αρ. 34 του ν. 
2725/1999, όπως ίσχυε, εφαρµόζονται και για τους δια−
κριθέντες της περ. 12β του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, 
εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για διορισµό 
τους έως και την 30ή Απριλίου 2008. 

Άρθρο 9

Ανάκληση διορισµού

Ο διορισµός διακριθέντων αθλητών ανακαλείται:
α) Εάν τιµωρηθούν πειθαρχικά ή ποινικά για παράβαση 

ντόπινγκ.
β) Εάν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων ότι δεν έχουν 

διακόψει την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης για διορισµό. 

γ) Εάν ο φορέας διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν 
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις για το διορισµό πριν 
από την ορκωµοσία ή την ανάληψη υπηρεσίας του 
διοριζοµένου. 

Άρθρο 10

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη 
δηµοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

 (3)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 5087/Π03/5/00208/Ε/Ν.3299/2004/ 
28.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 
από 16.2.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΖΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας παρα−
γωγής ασβεστοπολτού (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 26.52) στο Σταυ−
ροχώρι του Δήµου Κιλκίς του Νοµού Κιλκίς (περιοχή 
κινήτρων Β΄), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
συνολικού κόστους τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιά−
δων (453.000,00) €. µε ποσοστό επιχορήγησης 40% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα µία χιλιάδων 
διακοσίων (181.200,00) €. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται 
στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων τριακοσίων 
εξήντα δύο ευρώ και έξι λεπτά (136.362,06) €, δηλαδή 
ποσοστό 30,102% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (4)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥ−

ΓΕΙΑ − ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ Α.Ε», µε δ.τ. «ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε.», 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 5110/Π03/5/00209/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 
16.2.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΚΡΥΣΤΑΛ ΨΥΓΕΙΑ − ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 
Α.Ε», µε δ.τ. «ΚΡΥΣΤΑΛ Α.Ε.», που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισµό της παραγωγικής διαδικασίας µονάδας 
κατασκευής επαγγελµατικών καταψυκτών, στο 28° χ.λ.µ. 
Θεσσαλονίκης − Κιλκίς, Νέα Σάντα, Δήµος Γαλλικού 
του Νοµού Κιλκίς (περιοχή κινήτρων Β), σύµφωνα µε 
το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους ενός 
εκατοµµυρίου εκατόν ογδόντα χιλιάδων (1.180.000,00 
€) ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγησης 33% δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης τριακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων τε−
τρακοσίων (389.400,00 €) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τετρα−
κοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων (495.600,00 
€) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 42% του ύψους της επένδυ−
σης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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 (5)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΚΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕ−

ΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» µε δ.τ. «ΓΚΑΝΑ Α.Ε.» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 5141/Π03/5/00210/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 
17.3.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΓΚΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΙΑ» µε δ.τ. «ΓΚΑΝΑ Α.Ε.» που αναφέρεται σε προσθή−
κη κατ επέκταση ψυγείου − διαλογητήριου και αλλαγή 
χρήσης υπάρχοντος διαλογητηρίου σε ψυγείο, στο 2 
χλµ Κόπανου − Μονόσπιτων που βρίσκεται στον Δήµο 
Ανθεµίων, του Νοµού Ηµαθίας (περιοχή κινήτρων Β’), 
σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού 
κόστους ενός εκατοµµυρίου πεντακοσίων εξήντα χιλι−
άδων ευρώ (1.560.000,00) ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγη−
σης 39% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξακοσίων οκτώ 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (608.400,00) €.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των πε−
ντακοσίων εξήντα µίας χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(561.600,00)€, δηλαδή ποσοστό 36% του ύψους της 
επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (6)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», µε δ.τ. «ΜΕΛΙΣΣΑ» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 6115/Π03/5/00232/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 
18.3.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης της 
επιχείρησης «ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», µε 
δ.τ. «ΜΕΛΙΣΣΑ» που αναφέρεται στην µετεγκατάσταση 
και εκσυγχρονισµό µονάδας παραγωγής παγωτού, στο 
Δήµο Ηράκλειας, Νοµός Σερρών (περιοχή κινήτρων Β), 
σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού 
κόστους τετρακοσίων δέκα χιλιάδων (410,000,00 €) 
ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγησης 45% δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων (184.500,00 €) ευρώ. Το τραπεζικό δάνειο 
ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δύο χιλιάδων πεντακο−
σίων (102.500 €) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 25% του ύψους 
της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

 (7)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥ−

ΑΓΓΕΛΟΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 5695/Π03/5/00220/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 
17.2.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ», που ανα−
φέρεται στην ίδρυση µονάδας επεξεργασίας ξηρών 
καρπών, στη θέση Δ.Δ. Ν. Εφέσσου, του Δήµου Δίου, 
του Νοµού Πιερίας (περιοχή κινήτρων Β΄), σύµφωνα µε 
το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους εκατόν 
ενενήντα χιλιάδων (190.000,00) ευρώ, µε ποσοστό επι−
χορήγησης 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ογδόντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (85.500,00) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τριά−
ντα οκτώ χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών και σαράντα 
λεπτών (38.163,40) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 20,09% του 
ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (8)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΑΛΑΜΑΡΑ 

ΟΛΥΜΠΙΑ και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 7093/Π03/5/00249/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 
19.3.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΓΑΛΑΜΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ και ΣΙΑ Ο.Ε.» που 
αναφέρεται στην ίδρυση αρτοποιείου − εργαστηρίου 
ζαχαροπλαστικής στην Άρνισσα, Δήµος Βεγορίτιδας, 
Νοµός Πέλλας, (περιοχή κινήτρων Β), σύµφωνα µε το 
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους εκατόν 
πενήντα χιλιάδων (150.000,00 €) ευρώ, µε ποσοστό επι−
χορήγησης 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξήντα 
επτά χιλιάδων πεντακοσίων (67.500,00 €) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των σαρά−
ντα πέντε χιλιάδων (45.000,00 €) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 
30% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (9)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡ−

ΓΙΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 5876/Π03/5/00226/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 17.3.2009 
οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 
του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
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διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης της επιχείρησης 
«ΚΙΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» που αναφέρεται στην 
ίδρυση µονάδας επεξεργασίας βρώσιµης ελιάς, στη πε−
ριοχή Κουκουβάγια του Δήµου Ορµύλιας Ν.Χαλκιδικής 
(περιοχή κινήτρων Β), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως 
ισχύει, συνολικού κόστους τριακοσίων εβδοµήντα χιλιά−
δων ευρώ (370.000,00) ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγησης 
34% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι πέντε 
χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (125.800,00) ευρώ €. Το τρα−
πεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα 
τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (133.200,00)€, δηλαδή 
ποσοστό 36% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (10)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩ−

ΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» µε δ.τ «ANAPLAS» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 5640/Π03/5/00218/Ε/Ν.3299/2004/ 
28.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 
από 17.2.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» µε δ.τ. 
«ANAPLAS», που αναφέρεται στην επέκταση µονάδας 
παραγωγής πλαστικών φιαλών, στη θέση Καλύβες του 
Δήµου Πολυγύρου του Νοµού Χαλκιδικής (περιοχή κι−
νήτρων Β΄), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
συνολικού κόστους δύο εκατοµµυρίων εκατόν εξήντα έξι 
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (2.166.650,00) €

Για το τµήµα του επενδυτικού σχεδίου συνολικού 
κόστους ενός εκατοµµυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(1.050.000) € εγκρίνεται επιχορήγηση ποσού τριακοσί−
ων πενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (357.000,00) € δηλαδή 
ποσοστό 34%. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό 
των τριακοσίων εξήντα µίας χιλιάδων τετρακοσίων σα−
ράντα ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (361.441,50), ήτοι 
ποσοστό 34,40% του ύψους της επιχορηγούµενης επέν−
δυσης. Για το τµήµα του επενδυτικού σχεδίου συνολικού 
κόστους ενός εκατοµµυρίου εκατόν δέκα έξι χιλιάδων 
εξακοσίων πενήντα (1.116.650,00) € εγκρίνεται ποσό επι−
δότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης ποσού τριακοσίων 
εβδοµήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα ενός ευρώ 
(379.661,00) €, δηλαδή ποσοστό 34%.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (11)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΟΨΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑ−

ΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙ−
ΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» µε δ.τ. «ΟΨΙΣ Α.Ε» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 6516/Π03/5/00241/Ε/Ν.3299/2004/ 
28.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 
από 18.3.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΟΨΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ» µε 
δ.τ. «ΟΨΙΣ Α.Ε», που αναφέρεται στη µετεγκατάσταση 
µονάδας κατασκευής εξαρτηµάτων ρολών και γκαραζό−
πορτας (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 25.23) στο Δ.Δ. Μακρύγιαλου του 
Δήµου Μεθώνης του Νοµού Πιερίας (περιοχή κινήτρων 
Β΄), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού 
κόστους οχτακοσίων σαράντα χιλιάδων (840.000,00) 
€, µε ποσοστό επιχορήγησης 45% δηλαδή ποσό επι−
χορήγησης τριακοσίων εβδοµήντα οχτώ χιλιάδων 
(378.000,00) €. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό 
των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων (252.000,00) ευρώ, 
δηλαδή ποσοστό 30% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (12)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ» µε δ.τ «ΑΓΙΑΝΝΗΣ» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 4837/Π03/5/00201/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 
16.2.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» µε δ.τ. «ΑΓΙ−
ΑΝΝΗΣ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισµό Camping 
Γ΄ τάξης δυναµικότητας 60 θέσεων (180 ατόµων), στη 
θέση ΑΓΙΑΝΝΗΣ του Δήµου Μεθώνης του Νοµού Πιερί−
ας (περιοχή κινήτρων Β’), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 
όπως ισχύει, συνολικού κόστους εκατόν πενήντα χιλι−
άδων (150.000,00) €, µε ποσοστό επιχορήγησης 50% 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης εβδοµήντα πέντε χιλιάδων 
(75.000,00) €.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα 
επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00) €, δηλαδή 
ποσοστό 25% του ύψους της επένδυσης. 

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (13)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙ−

ΤΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 6051/Π03/5/00230/Ε/Ν.3299/2004/ 
28.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την 
από 18.3.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής 
του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
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της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΙΤΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.», που 
αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας παραγωγής υδρορ−
ροών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 28.75) στην Περιφερειακή Οδό Σκύ−
δρας, στο Δήµο Σκύδρας του Νοµού Πέλλας (περιοχή 
κινήτρων Β΄), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
συνολικού κόστους εννιακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων 
(986.000,00) €, µε ποσοστό επιχορήγησης 45% δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων σαράντα τριών χιλι−
άδων επτακοσίων (443.700,00) €. Το τραπεζικό δάνειο 
ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε χι−
λιάδων οχτακοσίων (295.800,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 
30% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (14)
 Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΨΩΜΑΣ ΔΗ−

ΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 4887/Π03/5/00202/Ε/Ν.3299/04/28.5.2009 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρι−
κής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα µε την από 
16.2.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επιτροπής του 
άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 
που αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας ανακύκλωσης 
πλαστικών υλών και παραγωγής δευτερεύουσας Α΄ 
Ύλης, στη θέση 1° χλµ. της Ε. Ο. Γιαννιτσών − Θεσσαλονί−
κης στον Δήµο Γιαννιτσών, του Νοµού Πέλλας (περιοχή 
κινήτρων Β΄), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
συνολικού κόστους εκατόν πέντε χιλιάδων (105.000,00) 
ευρώ, µε ποσοστό επιχορήγησης 45% δηλαδή ποσό επι−
χορήγησης σαράντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα 
(47.250,00) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των είκοσι 
έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα (26.250,00) ευρώ, δηλα−
δή ποσοστό 25% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (15)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΑΖΑΚΗ 

και ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 6204/Π03/5/00234/Ε/Ν.3299/04/ 
28.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα 
µε την από 18.3.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύ−
ει, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου 
αυτού επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΓΑΖΑΚΗ 
και ΣΙΑ Ε.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας 
παραγωγής επίπλων και άλλων προϊόντων από ξύλο, 
στη θέση Δ. Δ. Τραγίλου, του Δήµου Τραγίλου, του 
Νοµού Σερρών (περιοχή κινήτρων Β΄), σύµφωνα µε το 
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, συνολικού κόστους τετρα−
κοσίων δέκα χιλιάδων (410.000,00) ευρώ, µε ποσοστό 
επιχορήγησης 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν 
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (184.500,00) 
ευρώ. Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των 
εκατόν µίας χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων 
(101.434,00) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 24,74% του ύψους 
της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
F

 (16)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟ−

ΛΙΤΗΣ και ΣΙΑ Ε.Ε.» µε δ.τ. «ΤΕΧΝΟΣΤΡΩΜ» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

Με την υπ’ αριθµ. 5206/Π03/5/00212/Ε/Ν.3299/04/ 
28.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύµφωνα 
µε την από 17.3.2009 οµόφωνη γνωµοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Νόµου αυτού 
επένδυσης της επιχείρησης «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 
και ΣΙΑ Ε.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση µονάδας 
παραγωγής στρωµάτων, στη θέση Αγρόκτηµα Νέας 
Σάντας, Δήµου Γαλλικού, Νοµού Κιλκίς (περιοχή κι−
νήτρων Β΄), σύµφωνα µε το ν. 3299/2004 όπως ισχύει, 
συνολικού κόστους οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων 
(890.000,00) ευρώ µε ποσοστό επιχορήγησης 40% 
δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακοσίων πενήντα έξι 
χιλιάδων (356.000,00) ευρώ.

Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό των τρια−
κοσίων έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων (311.500,00) ευρώ, 
δηλαδή ποσοστό 35% του ύψους της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης

ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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