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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

10

(1)
Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα−
ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΟΙΝ/ΔΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

11

12

13

Με την υπ’ αριθμ. 24/2004/2007 Καταλογιστική Πράξη
του Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνι−
κών Θεσσαλονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις δια−
τάξεις των άρθρων 1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110,
111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 161
ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ως και τις υπ’
αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. και Φ.883/530/16.9.1999
Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 του ν. 2523/1997,
για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπο−
ρία), ήτοι λαθραία διακίνηση 2352 φιαλών αλκοολούχων
ποτών, για τις οποίες ποσότητες δεν είχαν καταβληθεί
οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη
κατά των καθ’ ου πολλαπλούν τέλος είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα
τεσσάρων λεπτών (24359,94), ίσο με το τριπλάσιο των
αναλογουσών στην ανωτέρω ποσότητα φορολογικών
επιβαρύνσεων, πλέον TX και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίσθη−
κε στους: α) ΧΑΤΖΗΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΡΟΓΗΡΟ του Ανδρέα και
της Αγγελικής, Κυπριακής καταγωγής και Υπηκοότητος,
ο οποίος γεννήθηκε το έτος 1969 στη Λάρνακα Κύπρου,
κάτοικο Τήνου 19−Κυψέλη ή Σ. Καράγιωργα 96−Γλυφάδα
Ν. Αττικής ή Ηπείρου 3−Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης και
ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βε−
βαιώσεις των αρμοδίων αρχών, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
739156/10.12.1999 Δελτίου Ταυτότητος αλλοδαπού του
Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ’ αριθμ. AT
Γ228543, ατομικό ΑΦΜ 111528478 ΔΟΥ Γλυφάδας, Πρό−
εδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας με την
επωνυμία «ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα Ηπείρου
3−Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης και αντικείμενο εργασι−
ών Εισαγωγές−Εξαγωγές Αντιπροσωπείες, Μη ειδικευ−
μένο Εμπόριο Τροφίμων, Ποτών κ.λπ. ΑΦΜ 094236682
ΔΟΥΦΑΕ Θεσσαλονίκης και Μέλος της εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ», ποσόν τριών χιλιάδων
εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λε−
πτών (3653,99) πλέον TX και ΟΓΑ. Η εταιρεία ΚΟΣΜΟ−
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, στην οποία ο προαναφερόμενος είναι
Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, κηρύσσεται αστικώς
συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού αυτού και
μέχρι εξοφλήσεως, β) ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟ του Χρη−
στάκη, γεν. στα Λειβάδια Κύπρου το έτος 1960, κάτοχο
του υπ’ αριθμ. Β.362144/26.6.1996 Διαβατηρίου Κυπριακής
Δημοκρατίας και της υπ’ αριθμ. 740341 ταυτότητος του
Τμ. Αλλοδαπών Αττικής, ΑΦΜ 111529358 , κάτοικο Ακτής
Μιαούλη 73 ή Αγ. Μελετίου 13 ή Πατησίων 60 Ν. Αττικής
ή Ηπείρου 3−Καλοχώρι Νομού Θεσσαλονίκης και ήδη
αγνώστου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις
των αρμοδίων αρχών, Αντιπροέδρου της εταιρείας «ΚΟ−
ΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.», με έδρα Ηπείρου 3−Καλοχώρι Ν.
Θεσσαλονίκης ΑΦΜ 094236682 ΔΟΥΦΑΕ Θεσσαλονίκης
και Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας «ΕΝΑ
ΑΒΕΕΠΥ», ποσόν τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τρι−
ών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (3653,99) πλέον TX
και ΟΓΑ. Η εταιρεία ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, στην οποία
ο προαναφερόμενος είναι Αντιπρόεδρος, κηρύσσεται
αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού αυ−
τού και μέχρι εξοφλήσεως, γ) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟ του
Νικόλα, Κυπριακής καταγωγής και Υπηκοότητος, γεν.
στον Άγιο Ανδρόνικο Κύπρου, κάτοχο του υπ’ αριθμ.
Δ.Τ. 737275 Τμήματος Αλλοδαπών Αθηνών και του υπ’
αριθμ. C 154822 διαβ/ρίου Κυπριακών Αρχών, κάτοικο
Κ. Λαχανά 3−Κάτω Πατήσια ή Μεραρχίας 91−Σέρρες ή
Ηπείρου 3−Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης και ήδη αγνώ−
στου διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των
αρμοδίων αρχών, ΑΦΜ 100878958, μέλος των εταιρειών
ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ (με έδρα Ηπείρου 3−Καλοχώρι Ν.
Θεσσαλονίκης ΑΦΜ 094236682 ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης)
και «ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ», ποσόν τριών χιλιάδων εξακοσίων πε−
νήντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (3653,99)

πλέον TX και ΟΓΑ. Η εταιρεία ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ,
στην οποία ο προαναφερόμενος είναι Μέλος, κηρύσσε−
ται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού
αυτού και μέχρι εξοφλήσεως.
Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω ευθύνονται αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς
καταλογιζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλή−
σεως, ως και η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.
Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λα−
θρεμπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε
στους καθ’ ων η καταλογιστική πράξη, (επομένως και
στους Χατζηκυπριανού Ρογήρο, Θεοδούλου Άγγελο και
Νικολάου Ιάκωβο), αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις
έκαστον εξ’ αυτών και τις φορολογικές επιβαρύνσεις
που αναλογούν στην ανωτέρω λαθρεμπορευθείσα πο−
σότητα, ήτοι οκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα ευρώ
και ενενήντα οκτώ λεπτά (8119,98). Η εταιρεία με την
επωνυμία ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, στην οποία οι προ−
αναφερόμενοι είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος,
Αντιπρόεδρος και Μέλος αντίστοιχα, κηρύσσεται αστι−
κώς συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού αυτού
και μέχρι εξοφλήσεως.
Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων
θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του
αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 223,32 € ως
και ποσοστό TX 2% ήτοι 4,46 € και ποσοστό 20% επί
TX υπέρ ΟΓΑ ήτοι 0,89 €.
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
(2)
Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα−
ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 24/2004/2007 Καταλογιστική Πράξη
του Διευθυντού του Ζ΄ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνι−
κών Θεσσαλονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις δια−
τάξεις των άρθρων 1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110,
111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 161
ν. 2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ως και τις υπ’
αριθμ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. και Φ.883/530/16.9.1999
Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11,
12 π.δ. 186/1992 και άρ. 19 παρ.4 και 20 του ν. 2523/1997,
για διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπο−
ρία), ήτοι λαθραία διακίνηση 2352 φιαλών αλκοολούχων
ποτών, για τις οποίες ποσότητες δεν είχαν καταβληθεί
οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη
κατά των καθ’ ου πολλαπλούν τέλος είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα
τεσσάρων λεπτών (24359,94), ίσο με το τριπλάσιο των
αναλογουσών στην ανωτέρω ποσότητα φορολογικών
επιβαρύνσεων, πλέον TX και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επιμερίστη−
κε στους (εκ των καταλογιζομένων): − ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡ−
ΓΙΟ του Νικολάου (εκ των καταλογιζομένων), κάτοχο
του υπ’ αριθμ. ΔΑΤ Ν 929387/27.6.1990 Τμ. Ασφαλείας
Ρόδου, ο οποίος γεννήθηκε το 1974 στη Ρόδο, με δη−
λωθείσες διευθύνσεις Αγ. Αναργύρων 70 ή Ορφανίδου
35 ή Μαραθώνος 10 ή Ροδίνι−Ρόδος ή Ιπποδρομίου 3

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης ή Σπετσών 8 ή Ιδομενέως
139 και Ηρακλείδου Ν. Λιόσια Αττικής και ήδη αγνώστου
διαμονής σύμφωνα με τις οικείες βεβαιώσεις των αρ−
μοδίων αρχών, ατομικό ΑΦΜ 047501393 αρμοδιότητος
ΔΟΥ Ρόδου, ο οποίος είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμ−
βουλος της εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΙΒ Ι ΑΝΩ−
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και διακριτικό τίτλο AKTIVE 1 ΑΕ, με
έδρα στο Καλοχώρι Ν. Θεσσαλονίκης (Ιπποδρομίου 3)
ΑΦΜ 099771620 ΔΟΥΦΑΕ, ποσόν τριών χιλιάδων εξακο−
σίων πενήντα τριών ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών
(3653,99) πλέον TX και ΟΓΑ. Η εταιρεία ΑΚΤΙΒ 1 ΑΕ της
οποίας είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κηρύσσε−
ται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή του ποσού
αυτού και μέχρι εξοφλήσεως. Σημειώνεται ότι ο ανωτέ−
ρω ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την
καταβολή του συνολικώς καταλογιζομένου πολλαπλού
τέλους και μέχρι εξοφλήσεως, ως και η αστικώς συνυ−
πεύθυνη εταιρεία. Και ΤΖΙΤΖΙΚΑ ΙΩΑΝΝΗ του Δημητρίου,
ο οποίος γεννήθηκε στα Σέρβια Κοζάνης το έτος 1944,
κάτοικο Θεσσαλονίκης (Ύδρας 27), κάτοχο του υπ’ αριθμ.
ΔΑΤ. Σ755851/3.3.1998 εκδοθέντος από το Α.Τ. Τούμπας
Θεσσαλονίκης, Δ/ντή Πωλήσεων της εταιρείας με την
επωνυμία ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ και μέλος του Δ.Σ. της
εταιρείας με την επωνυμία ΑΚΤΙΒ Ι ΑΕ, ΑΦΜ 030471830
ΣΤ΄ ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, ποσόν δύο χιλιάδων τετρακοσί−
ων τριάντα έξι ευρώ (2436). Η εταιρεία ΑΚΤΙΒ 1 ΑΕ, της
οποίας είναι Μέλος, κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη
για την καταβολή του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλή−
σεως. Σημειώνεται ότι ο προαναφερόμενος ευθύνεται
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του
συνολικώς επιβληθέντος πολλαπλού τέλους και μέχρι
εξοφλήσεως ως και η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.
Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους
καθ’ ων η καταλογιστική πράξη, επομένως και στους
Μαραγκό Γεώργιο και Τζίτζικα Ιωάννη, αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον εις έκαστον εξ’ αυτών και τις φορο−
λογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στην ανωτέρω
λαθρεμπορευθείσα ποσότητα, ήτοι οκτώ χιλιάδες εκα−
τόν δεκαεννέα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά (8119,98).
Η εταιρεία ΑΚΤΙΒ 1 ΑΕ της οποίας οι προαναφερόμε−
νοι είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος και Μέλος
αντίστοιχα, κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την
καταβολή του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως.
Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων
θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του
αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 223,32 € ως
και ποσοστό TX 2% ήτοι 4,46 € και ποσοστό 20% επί
TX υπέρ ΟΓΑ ήτοι 0,89 €.
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα−
ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση−λαθρεμπορία.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ
ΟΙΝ/ΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. 24/2004/2007 Καταλογιστική Πράξη
του Διευθυντού του Ζ’ Τελωνείου Οιν/δών και Καπνι−
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κών Θεσσαλονίκης, την οποία εξέδωσε κατά τις δια−
τάξεις των άρθρων 1−3, 31, 53−56, 62−64, 79−81, 109, 110,
111, 112, 115, 116, 117, 118, 142, 150, 151, 152, 153, 155, 158, 161 ν.
2960/2001 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα ως και τις αριθ.
πρωτ. Φ.639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο. και Φ.883/530/16.9.1999
Α.Υ.Ο. ως και τις οικείες διατάξεις του Κ.Β.Σ. αρ. 2, 11, 12
π.δ. 186/92 και άρ. 19 παρ.4 και 20 του ν. 2523/1997, για
διαπραχθείσα Τελωνειακή παράβαση (λαθρεμπορία),
ήτοι λαθραία διακίνηση 2352 φιαλών αλκοολούχων πο−
τών, για τις οποίες ποσότητες δεν είχαν καταβληθεί
οι αναλογούσες φορολογικές επιβαρύνσεις, επεβλήθη
κατά των καθ’ ου πολλαπλούν τέλος είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ενενή−
ντα τεσσάρων λεπτών (24359,94), ίσο με το τριπλάσιο
των αναλογουσών στην ανωτέρω ποσότητα φορολο−
γικών επιβαρύνσεων, πλέον TX και ΟΓΑ. Εξ’ αυτών επι−
μερίσθηκε στον ΜΑΡΑΓΚΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του Νικολάου (εκ
των καταλογιζομένων), κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΔΑΤ Ν
929387/27.6.1990 Τμ. Ασφαλείας Ρόδου, ο οποίος γεν−
νήθηκε το 1974 στη Ρόδο, με δηλωθείσες διευθύνσεις
Αγ. Αναργύρων 70 ή Ορφανίδου 35 ή Μαραθώνος 10 ή
Ροδίνι−Ρόδος ή Ιπποδρομίου 3 Καλοχώρι Ν. Θεσσαλο−
νίκης ή Σπετσών 8 ή Ιδομενέως 139 και Ηρακλείδου Ν.
Λιόσια Αττικής και ήδη αγνώστου διαμονής σύμφωνα
με τις οικείες βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών, ατομικό
ΑΦΜ 047501393 αρμοδιότητος ΔΟΥ Ρόδου, ο οποίος
είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας με
την επωνυμία ΑΚΤΙΒ Ι ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δια−
κριτικό τίτλο AKTIVE 1 ΑΕ, με έδρα στο Καλοχώρι Ν.
Θεσσαλονίκης (Ιπποδρομίου 3) ΑΦΜ 099771620 ΔΟΥΦΑΕ,
ποσόν τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα τριών ευρώ
και ενενήντα εννέα λεπτών (3653,99) πλέον TX και ΟΓΑ.
Η εταιρεία ΑΚΤΙΒ 1 ΑΕ της οποίας είναι Πρόεδρος και
Δ/νων Σύμβουλος κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για
την καταβολή του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως.
Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον για την καταβολή του συνολικώς κατα−
λογιζομένου πολλαπλού τέλους και μέχρι εξοφλήσεως,
ως και η αστικώς συνυπεύθυνη εταιρεία.
Πλέον των ανωτέρω επειδή το αντικείμενο της λαθρε−
μπορίας διέφυγε της κατασχέσεως, επιβάλλαμε στους
καθ’ ων η καταλογιστική πράξη, επομένως και στον
Μαραγκό Γεώργιο, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον εις
έκαστον εξ’ αυτών και τις φορολογικές επιβαρύνσεις
που αναλογούν στην ανωτέρω λαθρεμπορευθείσα πο−
σότητα, ήτοι οκτώ χιλιάδες εκατόν δεκαεννέα ευρώ
και ενενήντα οκτώ λεπτά (8119,98). Η εταιρεία ΑΚΤΙΒ 1
ΑΕ της οποίας είναι Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνη για την καταβολή
του ποσού αυτού και μέχρι εξοφλήσεως.
Κατά την είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων
θα χορηγείται στον υπόχρεο προς καταβολή σημείωμα
προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την καταβολή του
αναλογούντος ποσού υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ ήτοι 223,32 € ως
και ποσοστό TX 2% ήτοι 4,46 € και ποσοστό 20% επί
TX υπέρ ΟΓΑ ήτοι 0,89 €.
Ο Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 10976/244
(4)
Προϊόντα από φυσικούς και διακοσμητικούς λίθους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 334/1994
(ΦΕΚ Α΄ 176) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με το
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/
ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστι−
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον
αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευ−
ών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. 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/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Το π.δ. 27/96 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορί−
ου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 229/86 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 396/89 (ΦΕΚ 172 Α΄).
6. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.2006)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Πα−
παθανασίου».
8. Π.Δ. 334/1994 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών»
(ΦΕΚ 176/Α΄/25.3.1994).
9. Την με αριθμ. ΟΙΚ 10102 (ΦΕΚ 684/20.5.2005) από−
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί
«Συγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν−
σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών
για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική
νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαί−
σια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών
και δομικών υλικών.
10. Την με αριθμ. ΟΙΚ 13944/2004 (ΦΕΚ 993/Β΄/26.7.2006)
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί
«Ανασυγκρότησης Συντονιστικής Επιτροπής για την εν−
σωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών
για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην ελληνική
νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου στα πλαίσια
της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προαγωγή της αντα−
γωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς κατασκευών και
δομικών υλικών».
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 428/1995
(ΦΕΚ 245 Α΄) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το
άρθρο 2.
12. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.
13. Την απόφαση 97/808/ΕΚ και 98/437/ΕΚ της Ευρω−
παϊκής Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία βεβαίωσης
της συμμόρφωσης των δομικών προϊόντων σύμφωνα

με το άρθρο 20, παρ. 2 της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όσον αφορά τα προϊόντα που σχετίζονται
με τους φυσικούς και διακοσμητικούς λίθους.
14. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/C
319 της 14.12.2005, 2003/C 120 της 22.5.2003 και 2004/C
263 της 26.10.2004.
15. Τα Πρακτικά της 18ης Συνεδρίασης της Συντονιστι−
κής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών
τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη
μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινο−
τικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για
την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών.
16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/1994 προϊ−
όντα από φυσικούς λίθους που προορίζονται για δομικές
κατασκευές, τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα, οφεί−
λουν να συμμορφώνονται, ανάλογα με τη χρήση τους:
α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα
που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 1469:2004 (ΕΝ 1469:2004), «Προϊόντα από
φυσικούς λίθους − Πλάκες για επενδύσεις−Απαιτήσεις»,
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12057:2004 (ΕΝ 12057:2004), «Προϊόντα από
φυσικούς λίθους − Διαστασιολογημένα πλακίδια − Απαι−
τήσεις» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
• ΕΛΟΤ ΕΝ 12058:2004 (ΕΝ 12058:2004) «Προϊόντα από
φυσικούς λίθους − Πλάκες για δάπεδα και σκάλες − Απαι−
τήσεις» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
• ΕΛΟΤ 12326−1: 2004 (ΕΝ 12326−1:2004) «Σχιστολιθικά
και λίθινα προϊόντα για ασυνεχείς επικαλύψεις στεγών
και επενδύσεις − Μέρος 1: Προδιαγραφή προϊόντος»,
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994,
και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανω−
τέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με την σχετική Ευρωπαϊκή
Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 2
Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επι−
σήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προ−
ϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευρωπαϊκά
πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 3
Τα τυχόν αποθέματα, που υπάρχουν στην Ελλάδα μετά
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μπορούν να
διατίθενται στην αγορά έως δώδεκα (12) μήνες από τη
δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Μετά το πέρας
της περιόδου αυτής απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώ−
ληση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE.
Άρθρο 4
Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί για χρήση στην
Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα του άρθρου 1
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της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή
εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται οι προβλε−
πόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς και αυτές του
π.δ. 334/1994.
Άρθρο 5
Κάθε διάταξη σε προηγούμενες εκδοθείσες αποφά−
σεις που αντιτίθενται στην παρούσα καταργούνται.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρα−
τικό προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΔΡΕΔΗ
ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/3588/Π02/4/00265/Ε/Ν.3299/2004/
4.6.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εγκρίνεται η υπαγωγή
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΔΡΕΔΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΝΟ−
ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση βιοτεχνί−
ας κατασκευής ετοίμων ενδυμάτων, στη ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
του Ν. Ξάνθης, με 18 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας,
συνολικής δαπάνης διακοσίων χιλιάδων τετρακοσίων
εβδομήντα (209.470,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης
54,74% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επι−
χορήγησης εκατόν δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων
πενήντα εννιά (114.659,00) ευρώ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΔΡΕΥΜΕΝΟΣ
F
Αριθμ. 15669
(6)
Ανάκληση και κατανομή συμβάσεων μίσθωσης έργου
στο ΚΕΠ του Δήμου Γουμένισσας Νομού Κιλκίς.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δι−
ατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997),
β) των άρθρων 6 παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/1997),
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
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δ) Τις διατάξεις του άρθρου 31 του v. 3013/2002 «Ανα−
βάθμιση Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 102/Α/2002) που αφορούν τη σύσταση και λειτουρ−
γία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151/Α/6.8.2004) όπου ορίζεται ότι:
«για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η
απασχόληση φυσικών προσώπων με συμβάσεις μίσθω−
σης έργου, για τις οποίες ισχύουν οι κείμενες διατά−
ξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋποθέσεις της Π.Υ.Σ.
55/1998».
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/155/10085/24.4.2007 έγ−
γραφο του Απόστολου Ανδρεουλάκου, Υφυπουργού
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
με το οποίο ανακαλείται η κατανομή δύο (2) θέσεων
συμβάσεων μίσθωσης έργου 18μηνης διάρκειας στο
ΚΕΠ του Δήμου Γουμένισσας Νομού Κιλκίς, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, απο−
φασίζουμε:
Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 4259/2.2.2004 απόφασή μας
που αφορά την κατανομή δύο (2) θέσεων με σύμβαση
μίσθωσης έργου 18μηνης διάρκειας, στο ΚΕΠ του Δήμου
Γουμένισσας Νομού Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, λόγω παραίτησης των συμβασιούχων μί−
σθωσης έργου.
Κατανέμουμε τα δύο (2) άτομα που θα απασχοληθούν
με σύμβαση μίσθωσης έργου, 18μηνης διάρκειας, κλάδου
ΠΕ ή TE Γεωτεχνικού ή Οικονομικού, για τη στελέχωση
του ΚΕΠ Γουμένισσας Νομού Κιλκίς, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως
εξής:
Νομός
ΚΕΠ
Συμβασιούχοι
έργου
Κιλκίς
Γουμένισσας
2
ΣΥΝΟΛΟ δύο 2
Για την απασχόληση των προσώπων με τις παραπά−
νω ειδικότητες απαιτείται η ύπαρξη του αντίστοιχου
τυπικού προσόντος.
Το έργο που θα εκτελεσθεί θα αφορά την παροχή
υπηρεσιών στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του αντί−
στοιχου Δήμου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Το ύψος της μηνιαίας αμοιβής των συμβασιούχων των
ΚΕΠ καθορίζεται από το συνολικό χρόνο απασχόλησής
τους, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα λειτουργί−
ας του ΚΕΠ. δηλαδή οι συμβασιούχοι των ΚΕΠ για την
περίοδο έως 24 μήνες συνολικής απασχόλησής τους
λαμβάνουν μηνιαίες αποδοχές 880 ευρώ € ενώ μετά
τους 24 μήνες οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται
σε 1.000 ευρώ €.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο αντίστοιχος
Δήμος λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης του
Πολίτη η αντίστοιχη έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδι−
οίκησης.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το
Δήμαρχο ή από τον Νομάρχη ή από τα εξουσιοδοτημένα
από αυτούς όργανα.
Οι συμβάσεις αυτές των απασχολούμενων στα ΚΕΠ
των Δήμων και Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Πε−
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λήγουν αυτοδικαίως
με τον διορισμό μονίμων υπαλλήλων στα ΚΕΠ, ανεξαρ−
τήτως της διάρκειας ισχύος των συμβάσεων.
Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

του συμβασιούχου, δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση
σε συνέχεια της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς
την προηγούμενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η
οποία θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια−
νυπηρεσία των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού. Σε διαφορετική
περίπτωση το ΥΠΕΣΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή τη νέα
σύμβαση αλλά και δεν θα την χρηματοδοτήσει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 25 Μαΐου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ
F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΙΣΑΑ−
ΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2512/Π08/4/00155/Ν.3299/11.4.2007
απόφαση ΓΓΠΠ ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας «ΧΡΥ−
ΣΟΥΛΑ ΙΣΑΑΚΙΔΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» για υπαγωγή, στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε
μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδοχείο Α΄ τάξης
τεσσάρων (4) αστέρων − 11 κλινών, τύπου επιπλωμένων
διαμερισμάτων στο Κάστρο Μονεμβασιάς Ν. Λακωνίας,
συνολικής δαπάνης 523.000,00 € με ποσοστό επιχορή−
γησης 55% δηλαδή ποσό επιχορήγησης 287.650,00 €.
Με την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθεί
μία νέα θέση απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.3.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης επιχείρησης «ΚΟ−
ΤΡΩΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3485/Π08/4/00174/Ε/Ν.3299/23.5.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης «ΚΟ−
ΤΡΩΤΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2005, επένδυσης που αναφέρεται
σε εκσυγχρονισμό ελαιουργείου στο ΔΔ Κορυφασίου
του Δήμου Πύλου Ν. Μεσσηνίας, συνολικού κόστους
τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δε−
καπέντε ευρώ (455.915,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης
45% επί της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους τετρακοσίων
πενήντα πέντε χιλιάδων εννιακοσίων δεκαπέντε ευρώ
(455.915,00 €) δηλαδή ποσού διακοσίων πέντε χιλιάδων
εκατόν εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών
(205.161,75 €). Δεν προβλέπεται να χορηγηθεί τραπεζικό
δάνειο.
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 15.5. 2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της Ανώνυμης Εταιρείας «ΧΑΡΟΥ−
ΔΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ − ΑΝΑΨΥΧΗΣ − ΕΝΟΙ−
ΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3483/Π08/4/00172/Ε/ν. 3299/2004/23.5.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της Ανώνυμης Εταιρείας
με τη επωνυμία «ΧΑΡΟΥΔΑ ΒΙΛΑΤΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
− ΑΝΑΨΥΧΗΣ − ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ − ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004
επένδυσης που αναφέρεται σε ίδρυση Ξενοδοχείου 4*,
κλασσικού τύπου, δυναμικότητας 10 δωματίων − 18 κλινών,
που βρίσκεται εντός του οικισμού ΧΑΡΟΥΔΑ του Δήμου
Οιτύλου του Νομού Λακωνίας, συνολικής δαπάνης ενός
εκατομμυρίου πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.050.000,00 €), με
ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του συνολικού κόστους,
δηλαδή ποσό ύψους τετρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιά−
δων πεντακοσίων ευρώ (472.500,00 €). Για την υλοποίηση
της επένδυσης δεν θα γίνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου
τραπεζικού δανείου.
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν 2 νέες μόνιμες θέσεις απασχόλησης (2 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

(10)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
Α.Κ.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3499/Π08/4/182/ν.3299/04/23.5.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης «ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑ Α.Κ.Σ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» για υπαγωγή στις διατάξεις του
ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε εκσυγχρο−
νισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείου Α΄ τάξης και
δυναμικότητος 206 δωματίων και 385 κλινών στην περι−
οχή «Χηνίτσα» στο Δ.Δ. Πόρτο Χέλι του Δήμου Κρανιδίου
του Νομού Αργολίδος, συνολικού κόστους ενός εκατομ−
μυρίου οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.830.000 €)
με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί της ενισχυόμενης
δαπάνης ύψους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων τριάντα
χιλιάδων ευρώ (1.830.000 €) δηλαδή ποσό επτακοσίων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (732.000 €). Το τραπεζικό
δάνειο θα ανέλθει στο ύψος των εξακοσίων σαράντα
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (640.500 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(11)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪ−
ΟΝΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑ−
ΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
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οκτακοσίων πενήντα ευρώ (506.850 €) δηλαδή ποσό
διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι
πέντε ευρώ (253.425 €). Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει
στο ύψος των εκατόν είκοσι έξη χιλιάδων επτακοσίων
δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (126.712,50 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν δύο (2) νέες θέσεις μόνιμης και έξι (6) νέες θέσεις
εποχιακής απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3.4.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(13)
Υπαγωγή επένδυσης του υφιστάμενου συνεταιρισμού
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 3489/Π08/4/176/ν.3299/04/23.5.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης «ΣΤΑ−
ΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙ−
ΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» για υπαγωγή στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας τυποποίησης βρώσιμων ελιών και πάστας ελιάς
στο Δ.Δ. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης του Νομού
Μεσσηνίας, συνολικού κόστους εκατόν είκοσι δύο χι−
λιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (122.640 €) με ποσο−
στό επιχορήγησης. 50% επί της ενισχυόμενης δαπάνης
ύψους εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων εξακοσίων σαράντα
ευρώ (122.640 €) δηλαδή ποσό εξήντα μίας χιλιάδων
τριακοσίων είκοσι ευρώ (61.320 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν δύο (2) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την υπ’ αριθμ. 3487/Π08/4/00175/Ε/ν.3299/23.5.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα του υφιστάμενου συ−
νεταιρισμού «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟ−
ΦΥΤΟΥ» για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2005,
επένδυσης που αναφέρεται σε κτιριακή βελτίωση και
εκσυγχρονισμό ελαιουργείου στο ΔΔ Αμπελοφύτου
του Δήμου Νέστορος Ν. Μεσσηνίας, συνολικού κόστους
τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00 €) με
ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί της ενισχυόμενης
δαπάνης ύψους τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ
(380.000,00 €) δηλαδή ποσού εκατόν εβδομήντα ενός
χιλιάδων ευρώ (171.000,00 €). Το ύψος του τραπεζικού
δανείου θα ανέλθει στο ποσό των εβδομήντα έξι χιλι−
άδων ευρώ (76.000,00 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 15.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

(12)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

(14)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ ΧΡ.
ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2530/Π08/4/162/ν.3299/04/11.4.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης
«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΑΡΧΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για υπαγωγή στις
διατάξεις του ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδος επεξεργασίας, τυποποίησης και
συσκευασίας βρώσιμης ελιάς στο Δ.Δ. Κλαδά του Δή−
μου Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, συνολικού κόστους
πεντακοσίων έξη χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ
(506.850 €) με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί της ενι−
σχυόμενης δαπάνης ύψους πεντακοσίων έξι χιλιάδων

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 2519/Π08/4/158/ν.3299/04/11.4.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης «ΗΛΙΑΣ
ΧΡ. ΜΠΟΖΙΟΝΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για υπαγωγή στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδος τυροκομείου στην θέση «Μύτικα Χού−
νης» του Δ.Δ. Καρυάς του Δήμου Λυρκείας του Νομού
Αργολίδος, συνολικού κόστους εννιακοσίων χιλιάδων
ευρώ (900.000 €) με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί
της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους εννιακοσίων χιλιά−
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δων ευρώ (900.000 €) δηλαδή ποσό τριακοσίων δέκα
πέντε χιλιάδων ευρώ (315.000 €). Το τραπεζικό δάνειο
θα ανέλθει στο ύψος των εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν μία (1) νέα θέση μόνιμης και τέσσερες (4) νέες
θέσεις εποχιακής απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.3.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(15)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «COMPO ΕΛ−
ΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ−
ΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

δίας, συνολικού κόστους εξακοσίων εβδομήντα πέντε
χιλιάδων ευρώ (675.000 €) με ποσοστό επιχορήγησης
40% επί της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους εξακοσίων
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (675.000 €) δηλαδή
ποσό διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (270.000 €).
Το τραπεζικό δάνειο θα ανέλθει στο ύψος των διακοσί−
ων δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (202.500 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν δύο (2) νέες θέσεις μόνιμης και επτά (7) νέες θέσεις
εποχιακής απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.3.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(17)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης «ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 2508/Π08/4/153/Ν.3299/04/11.4.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της επιχείρησης
«COMPO ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ» για υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρε−
ται σε εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδος παρα−
γωγής και συσκευασίας λιπασμάτων στην θέση Φώτο
Κυρά Βρύση του Δ.Δ. Ισθμίας του Δήμου Λουτρακίου
− Περαχώρας του Νομού Κορινθίας, συνολικού κόστους
οκτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εξήντα
τεσσάρων ευρώ (851.664 €) με ποσοστό επιχορήγησης
30% επί της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους οκτακοσίων
πενήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων εξήντα τεσσάρων
ευρώ (851.664 €) δηλαδή ποσό διακοσίων πενήντα πέντε
χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και είκοσι
λεπτών (255.499,20 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργηθεί
μία (1) νέα θέση μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.3.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με την υπ’ αριθμ. 2491/Π08/4/143/ν.3299/04/11.4.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της υπό σύσταση επι−
χείρησης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» για υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση μονάδας κατασκευής αγροτικών μη−
χανημάτων στην θέση «Αλαούζι» του Δ.Δ. Βλαχιώτη του
Δήμου Έλους του Νομού Λακωνίας, συνολικού κόστους
εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (675.000 €)
με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί της ενισχυόμενης
δαπάνης ύψους εξακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων
ευρώ (675.000 €) δηλαδή ποσό τριακοσίων τριάντα επτά
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (337.500 €). Το τραπεζικό
δάνειο θα ανέλθει στο ύψος των εκατόν εξήντα οκτώ
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (168.750 €).
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν δέκα (10) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.3.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

(16)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση επιχείρησης
«ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.

(18)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενή SΑVYTS’
KY YIVGEN του GIURI.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 2499/Π08/4/148/ν.3299/04/11.4.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της υπό σύσταση επιχεί−
ρησης «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΡΑΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ» για υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδος τυποποίησης και συσκευασίας
νωπών οπωροκηπευτικών προϊόντων στην θέση «Κιόσι»
του Δ.Δ. Στενού του Δήμου Κορυθίου του Νομού Αρκα−

Με την υπ’ αριθμ. 3399/25.5.2007 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου Ν. Λακωνίας
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γίνε−
ται δεκτή η από 15.6.2004 αίτηση του ομογενή SAVYTS’
KY YIVGEN του GIURI (ΣΑΒΙΤΣΚΙ ΓΙΒΓΚΕΝ του ΓΙΟΥΡΙ),
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας και εξελ−
ληνισμού του επωνύμου και του ονόματος του από ΣΑ−
ΒΙΤΣΚΙ ΓΙΒΓΚΕΝ σε ΣΑΒΙΔΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ.
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Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(19)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας του ομογενή
RATA SERGIU του TRIFAN.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3398/25.5.2007 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου Ν. Λακωνίας
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γί−
νεται δεκτή η από 4.11.2004 αίτηση του ομογενή RATA
SERGIU του TRIFAN (ΡΑΤΣΑ ΣΕΡΤΖΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΦΑΝ),
περί αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(20)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς
KATIDI ΖΗΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3400/25.5.2007 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου Ν. Λακωνί−
ας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
γίνεται δεκτή η από 27.4.2005 αίτηση της ομογενούς
KATIDI ΖΗΑΝΝΑ (ΚΑΤΙΔΗ ZANA) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, περί
αποκτήσεως της Ελληνικής Ιθαγένειας
Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά η ανωτέρω ομογενής
από της δόσεως του όρκου του Έλληνα Πολίτη εντός
έτους από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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4. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση οργάνωση στελέχωση
της περιφερείας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυ−
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003.
6. Της υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης Εμπορίου −
Προστασίας Καταναλωτή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Ημαθίας, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας απο−
γευματινής σε (1.080) ώρες και εξαιρέσιμων ημερών και
Κυριακών σε (288) ώρες καθώς και νυχτερινή εργασία
σε (288) ώρες στους υπαλλήλους της Δ/νσης Εμπορίου
− Προστασίας Καταναλωτή Ν. Α. Ημαθίας κατά το Β΄
εξάμηνο του 2007 συνολικής δαπάνης (10,000) ΕΥΡΩ.
Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ 0511 και ΚΑΕ 0512 και
υπάρχει σχετική πίστωση στον τακτικό προϋπολογισμό
της Ν.Α. Ημαθίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει αναδρομικά μέχρι ένα μήνα από
την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Βέροια, 21 Μαΐου 2007
Ο Νομάρχης
ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
F
(22)
Χoρήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος ONDANSETRON/GENERICS.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με τις υπ’ αριθμ. 32212, 32213, 32214/11.5.2007 απο−
φάσεις του ΕΟΦ χορηγείται, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 34 της παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής
απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο
φαρμακευτικό προϊόν ONDANSETRON/GENERICS.
Δραστική ουσία: ONDANSETRON HYDROCHLORIDE
DIHYDRATE.
Μορφές: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 4mg/
TAB & 8mg/TAB.
Ενέσιμο διάλυμα 2mg/ML.
Δικαιούχος σήματος: GENERICS (UK) LTD, U.K.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: GENERICS PHARMA HELLAS
ΕΠΕ.
Η Διευθύντρια

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
F

ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικού
προϊόντος A−CNOTREN.

Αριθμ. 1390
(21)
Έγκριση υπερωριών για το προσωπικό της Δ/νσης
Εμπορίου − Προστασίας Καταναλωτή Ν.Α. Ημαθίας.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «περί Διοικητικής
Αποκεντρώσεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπλη−
ρώθηκε.
2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «ίδρυση Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το
ν. 2240/1994.
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής οργάνωσης και
λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας.

(23)

Με την υπ’ αριθμ. 33495/23.5.2007 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 34 της
παραγράφου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3
(α) 83657/2005, άδεια κυκλοφορίας στο φαρμακευτικό
προϊόν A−CNOTREN.
Δραστική ουσία: ISOTRETINOIN.
Μορφές: Καψάκιο μαλακό 10mg/CAP.
Δικαιούχος σήματος: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

15390

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(24)
Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας στο απολυμαντικό
χώρου FERRODOR 234.
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 34678/23.5.2007 απόφαση του ΕΟΦ
χορηγείται, βάσει των διατάξεων του άρθρου 3 της
υπουργικής απόφασης Υ1β/οικ.7723/94 (ΦΕΚ 961/94 Β΄

τεύχος) η άδεια κυκλοφορίας στο απολυμαντικό χώρου
FERRODOR 234.
Μορφή: Κόκκοι.
Υπεύθυνου κυκλοφορίας: HENKEL HELLAS ABEE.
Η Διευθύντρια
Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

15392

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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 μμορφή
ρφή 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. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• 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.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* 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 τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02009731806070012*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

