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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.   34285/1337 (1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας αο−

ρίστου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο−
νομικών (τ. ΥΠΕΘΟ) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων 
του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ −

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 

134/τ.Α΄/ 9.7.2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 
2005 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/23.2.2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το 
προσωπικό του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Οργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/02 (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/21.3.2002) 
«Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομι−
κών».

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/23.3.2004 (ΦΕΚ 527/
τ.Β/24..3.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
17398/13.9.2005 όμοια της (ΦΕΚ 1284/τ.Β΄).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 5 του ν. 3242/2004 
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/24.5.2004).
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7. Την υπ’ αριθμ. 1017/10.5.2006 απόφαση του Δ΄ τμή−
ματος του ΑΣΕΠ όπως ήρθη με την υπ’ αριθμ. 7/6.6.2006 
απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του ΑΣΕΠ περί 
υπαγωγής στις ρυθμίσεις του π.δ. 164/2004.

8. Το υπ’ αριθμ. 10/21.12.2005 Πρακτικό του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Την υπ’ αριθμ. 30128/724/20.7.2006 βεβαίωση της 
Δ/νσης Διοικητικού, για τη μη ύπαρξη κενών οργανικών 
θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας, με τις 
συσταθείσες στην κοινή απόφαση.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης προκαλείται ετήσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους (47.500,00 €) περίπου, η οποία 
για το τρέχον έτος περιορίζεται σε (13.500,00 €) περίπου. 
Η δαπάνη αυτή τόσο κατά το τρέχον έτος, όσο και για 
τα επόμενα έτη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις 
του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, (τ. ΥΠΕΘΟ) 
(ειδ. Φ. 23−720, ΚΑΕ ομάδας 0200), αποφασίζουμε:

Συνιστώνται δύο (2) οργανικές θέσεις προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμέ−
νου να καλυφθούν οι διαπιστωθείσες πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004, ως εξής:

α) Δύο (2) θέσεις Ειδικότητας ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΠΟΣΤ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
(2)

    Επιβολή πρόσθετου τέλους για απλή τελωνειακή παρά−
βαση στον OGWDILE FELIX TOY STEPHEN.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ (ΔΙΠΕΑΚ)

  Με την υπ’ αριθμ 52/2006 καταλογιστική πράξη του 
Διευθυντή της ΔΙΠΕΑΚ επιβλήθηκε στον OGWDILE FELIX 
του STEPHEN, κάτοικο εξωτερικού και προσωρινά Ελ−
λάδας Γερανίου 4 – ΑΘΗΝΑ ήδη αγνώστου διαμονής 
πρόσθετο τέλος ευρώ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ (3.000).

Για την παράνομη κατοχή του ΙΧΕ αυτ/του μάρκας 
FORD με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑ−2221 κατά παράβαση 
του άρθου 137 παρ Α1 του ν. 2960/2001.

Ο Διευθυντής
ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΑΚΑΣ

F
Αριθμ. Φ.473.1/ΑΔ 566660 (3)
     
   Απονομή επαίνου σε μόνιμο υπάλληλο του Υπουργεί−

ου Εθνικής Άμυνας.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν.2683/1992 

«Κώδικας Κατάστασης Δημ. Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων».

β. Την υπ’ αριθμ. Φ.447/ΑΔ.8917/Σ.3085/14.11.2005/114 
ΠΜ.

γ. Την υπ’ αριθμ. 41/2006 Γνωμοδότηση Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου ΓΕΑ.

δ. Την υπ’ αριθμ. Φ.000/2/791/Σ.241/7.3.2002 (ΦΕΚ. 
282/τ.B΄/7.3.2002) απόφαση ΥΕΘΑ «Περί μεταβίβασης 
αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον Ειδικό Γραμματέα ΥΕΘΑ», 
αποφασίζουμε:

Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στο Μό−
νιμο Υπάλληλο με Β΄ βαθμό ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΧΕΙΡΙ−
ΣΤΗΣ ΧΩΜ/ΚΩΝ & ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ) ΜΙΧΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟ (ΑΜ: 6550) διότι διακατεχόμενος από υψηλό 
αίσθημα ευθύνης, με ιδιαίτερο επαγγελματικό ζήλο, με−
θοδικότητα, πνεύμα συνεργασίας και άριστη τεχνική 
κατάρτιση, εργαζόμενος πέραν του ωραρίου εργασίας, 
ακόμη και σε ημέρες αργίας, μη φειδόμενος προσωπικού 
χρόνου βοήθησε ουσιαστικά στη σχεδίαση−προετοιμα−
σία και στην επιτυχή διοργάνωση της πρώτης διεθνούς 
επιπέδου Αεροπορικής Επίδειξης «Αρχάγγελος 2005», η 
οποία συνέβαλε τόσο στην ανάπτυξη της αεροπορικής 
ιδέας, όσο και στην ικανοποίηση του κοινού αισθήματος 
με την προβολή στο εξωτερικό των οργανωτικών δυνα−
τοτήτων της χώρας μας. Τέτοιες ενέργειες τόσο από 
πλευράς υπαλλήλων όσο και από πλευράς Υπηρεσίας 
δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
ευγενούς άμιλλας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Ειδικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ

F
Aριθμ. 43917/5066 (4)
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/

ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί−
ου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεω−
τική χρησιμοποίηση ζωνών ασφαλείας και συστημά−
των συγκρότησης για παιδιά στα οχήματα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 1 και 3 σε συνδυασμό με τις διατά−

ξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτ. (στ) του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τρο−
ποποιήθηκαν με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΚΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και το άρθρο 65 του 
ν.1892/1990 (Α΄ 101) αντίστοιχα.

β. Του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 «Κύρωση της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών 
πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην 
Τελική πράξη» (Α΄ 136).

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

δ. Του άρθρου 81 παρ. 17 και 26 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/99 (Α΄ 57).
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ε. Του π.δ. 431/1983 «Προσαρμογή της Ελληνικής νο−
μοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης 
Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσι−
ών των Κρατών − Μελών που αφορούν στην έγκριση 
των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων 
τους» (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
του π.δ. 395/1991 «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων 
για την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 
87/358/ΕΟΚ και 87/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Ιουνίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (Α΄ 142) και 
ισχύει.

στ. Την υπ’ αριθμ. 32353/1375/2002 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής της 20 Δεκεμβρίου 
2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδη−
γίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των 
ρυμουλκούμενων τους» (Β΄ 909).

ζ. Του π.δ. 503/1983 «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της 77/541/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων, της 28ης Ιουνίου 1977, «περί προσεγγί−
σεως των νομοθεσιών των κρατών−μελών που αφορούν 
των αναφερομένων στις ζώνες ασφαλείας και στα συ−
στήματα συγκρατήσεως των οχημάτων με κινητήρα» 
(Α΄ 190) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα 
και ισχύει.

η. Την υπ’ αριθμ. 20804/834/2000 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας κα Οικονομικών και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών «Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/3/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουα−
ρίου 2000 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 
της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις 
ζώνες ασφαλείας και τα συστήματα συγκράτησης των 
μηχανοκινήτων οχημάτων» (Β΄ 1372)

θ. Την υπ’ αριθμ. οικ. 29854/2329/22.10.1997 (Β΄ 943) 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
Κύρωση τεχνικού κανονισμού «Καθορισμός ομοιόμορ−
φων διατάξεων που αφορούν την έγκριση συστημάτων 
συγκράτησης παιδιών επιβατών οχημάτων με κινητήρα 
(συστήματα συγκράτησης παιδιών)» ( Ελληνικό πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1399: 1997).

2. Την ανάγκη συμμόρφωσης της ελληνικής νομοθε−
σίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Απριλίου 2003 για τροποποίηση της οδηγίας 91/671/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου που δημοσιεύτηκε στην ελληνική γλώσ−
σα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή−
των με αριθμ. L115 της 9.5.2003 (σελ. 63 έως και 67).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη για τον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Ορισμοί

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για όλα τα οχήματα με 
κινητήρα των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3 και Ν1, Ν2 και Ν3, 
όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 
70/156/ΕΟΚ όπως αυτή τελευταία τροποποιήθηκε από 
την οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής, τα οποία προ−

ορίζονται για οδική κυκλοφορία, έχουν τουλάχιστον 
τέσσερις τροχούς και αναπτύσσουν, εκ κατασκευής, 
μέγιστη ταχύτητα άνω των 25 Κm/h.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης,
Οι ορισμοί των συστημάτων ασφαλείας, στα οποία 

συμπεριλαμβάνονται οι ζώνες ασφαλείας και τα συ−
στήματα συγκράτησης για παιδιά, σχετικά με τα οχή−
ματα των κατηγοριών Μ1 και Ν1, και των κατασκευα−
στικών στοιχείων αυτών, είναι οι ορισμοί που περιέχει 
το παράρτημα Ι της οδηγίας 77/541/ΕΟΚ όπως αυτή 
τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2000/3/ΕΚ 
της Επιτροπής.

Με την έκφραση «με μέτωπο προς τα πίσω», νοείται το 
κάθισμα να είναι γυρισμένο αντίθετα από την κανονική 
κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.

3. Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά εντάσσονται 
σε πέντε «ομάδες μάζας»:

α) ομάδα 0 για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 10 kg,
β) ομάδα 0+ για παιδιά που ζυγίζουν κάτω των 13 kg, 

γ) ομάδα Ι για παιδιά που ζυγίζουν από 9 έως 18 kg,
δ) ομάδα II για παιδιά που ζυγίζουν από 15 έως 25 

kg, 
ε) ομάδα III για παιδιά που ζυγίζουν από 22 έως 36 

kg.
4. Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά υποδιαιρού−

νται σε δύο κλάσεις:
α) την κλάση ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περι−

λαμβάνει συνδυασμό ιμάντων ή εύκαμπτων κατασκευ−
αστικών στοιχείων με πόρπη ασφάλισης, συστήματα 
ρύθμισης, εξαρτήματα πρόσδεσης, και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, συμπληρωματικό κάθισμα ή/και σύστημα 
προστασίας από τις κρούσεις που μπορεί να αγκυρώ−
νεται με δικό του ενσωματωμένο ιμάντα ή ιμάντες.

β) την κλάση μη ολοκληρωμένου τύπου, η οποία περι−
λαμβάνει μερικό σύστημα συγκράτησης το οποίο, όταν 
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ζώνη ασφαλείας ενη−
λίκων που προσδένει το σώμα του παιδιού ή συγκρατεί 
το σύστημα όπου έχει τοποθετηθεί το παιδί, αποτελεί 
πλήρες σύστημα συγκράτησης για παιδιά».

Άρθρο δεύτερο
Πεδίο εφαρμογής

1. Οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3:
α) i) Για τα εν κυκλοφορία οχήματα των κατηγοριών 

Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, απαιτείται όλοι οι επιβαίνοντες να χρη−
σιμοποιούν τα συστήματα ασφαλείας των οχημάτων.

Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm που επιβαίνουν 
στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3, που 
είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας, πρέπει 
να συγκρατούνται με σύστημα συγκράτησης για παιδιά 
ολοκληρωμένου τύπου ή μη ολοκληρωμένου τύπου, κατά 
την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 4 στοιχεία α) και 
β), προσαρμοσμένου στο βάρος του παιδιού σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παράγραφος 3.

Στα οχήματα των κατηγοριών Μ1, Ν1, Ν2 και Ν3 που 
δεν είναι εξοπλισμένα με συστήματα ασφαλείας:

− τα παιδιά κάτω των τριών ετών δεν μπορούν να 
ταξιδεύουν,

− τα παιδιά άνω των τριών ετών και ύψους κάτω των 
150 cm, με την επιφύλαξη του σημείου ii), πρέπει να 
καταλαμβάνουν κάθισμα πλην του εμπρoσθίου.

ii) Τα παιδιά ύψους κάτω των 150 cm αλλά τουλάχι−
στον 135 cm επιτρέπεται να συγκρατούνται από ζώνη 
ασφαλείας για ενήλικους.
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iii) Τα παιδιά που αναφέρονται στα σημεία i) και ii), 
επιτρέπεται να μην συγκρατούνται από σύστημα συ−
γκράτησης για παιδιά όταν ταξιδεύουν με ταξί. Ωστόσο, 
όταν τα εν λόγω παιδιά ταξιδεύουν με ταξί που δεν δια−
θέτει σύστημα συγκράτησης, πρέπει να καταλαμβάνουν 
κάθισμα εκτός από τα εμπρόσθια.

β) Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν σύστημα 
συγκράτησης με μέτωπο προς τα πίσω σε θέση επιβάτη 
η οποία προστατεύεται με μετωπικό αερόσακο, εκτός 
εάν ο αερόσακος αυτός έχει απενεργοποιηθεί ή απε−
νεργοποιείται αυτομάτως κατά τρόπο επαρκή.

γ) Οποιοδήποτε χρησιμοποιούμενο σύστημα συγκρά−
τησης για παιδιά πρέπει να είναι σύμφωνο με τα πρότυ−
πα του κανονισμού 44/03 της ΟΕΕ−ΟΗΕ ή της οδηγίας 
77/541/ΕΟΚ ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή 
του εν λόγω κανονισμού ή της εν λόγω οδηγίας, 

δ) Έως τις 9 Μαΐου 2008, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
συστημάτων συγκράτησης για παιδιά, τα οποία έχουν 
επικυρωθεί σύμφωνα με την οικ. 29854/2329/22.10.1997 
(Β΄ 943) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών.

2. Οχήματα των κατηγοριών Μ2 και Μ3:
α) Για τα εν κυκλοφορία οχήματα των κατηγοριών 

Μ2 και Μ3, απαιτείται από όλους τους επιβάτες τρι−
ών ετών και άνω να χρησιμοποιούν, όταν κάθονται, τα 
συστήματα ασφαλείας με τα οποία είναι εξοπλισμένα 
τα οχήματα.

Τα συστήματα συγκράτησης για παιδιά επικυρώνο−
νται σύμφωνα με την προαναφερόμενη παράγραφο 1 
στοιχεία γ) και δ).

β) Οι επιβάτες οχημάτων των κατηγοριών Μ2 και Μ3 
πρέπει να ενημερώνονται ότι είναι υποχρεωτικό να 
προσδένονται εφόσον κάθονται και το όχημα είναι εν 
κινήσει. Πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με έναν του−
λάχιστον από τους κάτωθι τρόπους:

− από τον οδηγό,
− από τον συνοδηγό ή το πρόσωπο που έχει ορισθεί 

αρχηγός της ομάδας,
− με οπτικοακουστικά μέσα (π.χ. βίντεο)
− με πινακίδες ή/και το εικονόγραμμα που απεικονί−

ζεται στο παράρτημα, ευκρινώς τοποθετημένα σε κάθε 
θέση καθήμενου.»

3. Προστίθεται το παράρτημα το οποίο αποτελεί ανα−
πόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο τρίτο
Οχήματα τρίτων χωρών

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επίσης 
στους οδηγούς και τους επιβάτες οχημάτων που κυκλο−
φορούν στην Ελλάδα και φέρουν αριθμό κυκλοφορίας 
τρίτης χώρας.

Άρθρο τέταρτο
Απαλλαγές

Απαλλάσονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπο−
νται στο άρθρο δεύτερο: α) έγκυες γυναίκες καθώς 
και άτομα στα οποία οι αρμόδιες υγιειονομικές αρχές 
έχουν χορηγήσει ιατρικό πιστοποιητικό απαλλαγής για 
σοβαρούς λόγους υγείας. Κάθε ιατρικό πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους 
μέλους αναγνωρίζεται. Το ιατρικό πιστοποιητικό πρέπει 
να αναφέρει τη διάρκεια ισχύος του και να επιδεικνύ−
εται όποτε ζητηθεί από αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με 

τις οικείες διατάξεις κάθε κράτους μέλους. Πρέπει να 
φέρει το εικονιζόμενο σήμα:

β) Οδηγοί επιβατηγών αυτοκινήτων δημόσιας χρή−
σης όταν κυκλοφορούν εντός της περιμετρικής τους 
ζώνης.

γ) Άτομα που το ανάστημα τους είναι κάτω από 1,50 m.
δ) Οδηγοί οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις, 

όπως ταχυδρομικοί διανομείς, υπάλληλοι τροφοδοσίας 
καταστημάτων κλπ.

Άρθρο πέμπτο
Τελικές διατάξεις: Ισχύς

Η απόφαση υπ’ αριθμ. 58000/121/15.2.1993 (Β΄ 155) κα−
ταργείται

Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημέρα της δημοσίευ−
σής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΜΦΑΝΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Μ2 ΚΑΙ Μ3,

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ
91/671/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/20/ΕΚ

(Χρώμα: λευκή παράσταση σε μπλε φόντο)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ
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Αριθμ. Φ531/99 (4)
    Διορισμός Μελών Διοικητικής Επιτροπής Στρατιωτι−

κών Επιτάξεων (ΔΕΣΕ) για το Νομό Λευκάδας. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4442/1929 «Περί 

Στρατιωτικών και Ναυτικών Εισφορών και Ναυλώσεων 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα».

2. Το π.δ. 115/1984 «Διορισμός Μελών ΔΕΣΕ».
3. Το άρθρο 9 παραγρ. 1 του ν. 1649/1986 «Τροποποίηση 

Διατάξεων Κώδικα Δικηγόρων και άλλες Διατάξεις».
4. Την Πα.Δ. 8−11/1990 «Περί Διοικητικών Επιτροπών 

Στρατιωτικών Επιτάξεων».
5. Τις προτάσεις των οικείων Υπηρεσιών.
6. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Το υπ’ αριθμ. Φ.900/23/1289/9.8.2006 έγγραφο του 

Σ.Γ. Λευκάδας, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την Διοικητική Επιτροπή Στρατιωτι−

κών Επιτάξεων στο Νομό Λευκάδας για το έτος 2006−
2007 όπως παρακάτω:

Τακτικά Μέλη:
Α, Νικόλαο Ράπτη, Πρωτοδίκη Λευκάδας
Β. Δήμητρα Κεχαγιά, Πρωτοδίκη Λευκάδας
Γ. Ηλία Ξεσφιγγούλη, Τχη (Σ) του ΣΓ Λευκάδας
Δ. Ευστάθιο Μιχαλά, Τχη (ΠΖ) του 2/39 ΣΕ
Ε. Κων/νο Βουκελάτο, Προϊστάμενο Κτημ. Υπηρεσίας 

Λευκάδας
Αναπληρωματικά Μέλη:
Α. Ανδρέα Ασημακόπουλο, Λγο (ΠΖ) του 2/39 Σ
Β. Νικόλαο Χαραλαμπόπουλο, Λγο (ΠΖ) του 2/39 Σ
Γ. Διονυσία Σούνδα, υπάλληλο Κτημ. Υπηρεσίας Λευ−

κάδας
2. Καθήκοντα Προέδρου της Επιτροπής εκτελεί ο πρό−

εδρος των Πρωτοδικών.
3. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η Ιω−

άννα Ροντογιάννη του Γεωργίου, υπάλληλος της ν.Α. Λευ−
κάδας, κλάδου ΔΕ Στενογράφων − Δακτυλογράφων,με 
βαθμό Γ΄ με αναπληρώτρια την Βασιλική Κατσαϊτη − Γλέ−
νη του Ιωάννη του κλάδου ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού 
με βαθμό Α΄, υπάλληλο της ίδιας Υπηρεσίας.

4. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 11 Σεπτεμβρίου 2006

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΟΣΔΟΥ 

F
(6)

   Υπαγωγή επένδυσης  της  ατομικής επιχείρησης ΚΟΥΤΣΙ−
ΩΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1030/ΠΟ 5/4/00141/Ε/12.9.2006/ν. 
3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−

ας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 επένδυσης του ΚΟΥΤΣΙΩΝΗ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 
(ατομική επιχείρηση) που αναφέρεται στην επέκταση 
μονάδας παραγωγής επίπλων στο 4° χλμ. εθνικής οδού 
Καρδίτσας−Αθηνών του νομού Καρδίτσας συνολικού 
κόστους εκατόν ενενήντα χιλιάδων (190.000) ευρώ, με 
ποσοστό επιχορήγησης 45 % επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ογδόντα 
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (85.500) ευρώ. Δεν δημι−
ουργούνται νέες θέσεις εργασίας.

Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής 29.8.2006 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ 

F
(7)

    Υπαγωγή επένδυσης των ΙΩΑΝΝΗ & ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΚΟΥ−
ΠΡΑ (υπό σύσταση εταιρεία) στις διατάξεις του ν. 
3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1029/ΠΟ5/4/00138/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης των ΙΩΑΝΝΗ & ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΣΚΟΥΠΡΑ (υπό σύσταση εταιρεία) που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παραγωγής χαρτοτελάρων στο Δ.Δ. 
Φαλάνης του Δήμου Γιάννουλης του Νομού Λάρισας, 
συνολικού κόστους εξακοσίων χιλιάδων (600.000) €, 
με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης διακόσιες 
σαράντα χιλιάδες (240.000) €.

Νέες θέσεις εργασίας: 4 άτομα.
Ομόφωνη Γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 

Επιτροπής 29.8.2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 12 του ν. 3299/2005.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ 

F
(8)

   Υπαγωγή επένδυσης της «ΠΕΤΣΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/996/ΠΟ5/4/00140/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
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του ν. 3299/04 επένδυσης της «ΠΕΤΣΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που αναφέρεται 
σε ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας κατηγορίας 4**** 
στη θέση Κάραβος, Δ. Πορταριάς, Ν. Μαγνησίας, συ−
νολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου και επτακοσίων 
χιλιάδων (1.700.000) €, με ποσοστό επιχορήγησης 35% 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή πεντακοσίων ενε−
νήντα πέντε χιλιάδων (595.000) ευρώ.

Νέες Θέσεις Εργασίας: 5 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ 
F

(9)
   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΟΔΗ−

ΜΟΣ − ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΣ Ο.Ε. στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1027/ΠΟ5/4/00133/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ − ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΤΟΣ Ο.Ε., που αναφέρε−
ται στην ίδρυση μονάδας επεξεργασίας ξηρών καρπών 
που βρίσκεται στη θέση ΒΙΟΠΑ του Δήμου Βόλου του 
Νομού Μαγνησίας, συνολικού κόστους ενός πεντακο−
σίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000) €, με ποσοστό 
επιχορήγησης 40 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης διακοσίων είκοσι χιλιάδων 
ευρώ (220.000) €. Νέες θέσεις εργασίας 3,3Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−
ακής Επιτροπής: (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ 
F

(10)
      Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας Δημήτριος Φωτιάδης 

Α.Ε. Ξενοδοχειακές −Τουριστικές Επιχειρήσεις στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1026/Π05/4/00130/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της Δημήτριος Φωτιάδης 
Α.Ε. Ξενοδογειακές − Τουριστικές Επιχειρήσεις που ανα−
φέρεται σε κατασκευή ξενοδοχείου κλασσικού τύπου 3 

(τριών) αστέρων στη θέση «Παναγίτσα» ή «Αγ. Κωνστα−
ντίνος» του Δ.Δ. Πορταριάς, του Δ. Πορταριάς, του Ν. 
Μαγνησίας δυναμικότητας 23 δωματίων και 48 κλινών, 
συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων (1.480.000) €, με ποσοστό επιχορήγη−
σης 35 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό 
ποσό επιχορήγησης πεντακοσίων δέκα οκτώ χιλιάδων 
(518.000) €.

Νέες θέσεις Εργασίας: 9 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/98 η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ
F

(11)
    Υπαγωγή επένδυσης της «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ» 

στις διατάξεις του ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/995/ΠΟ5/4/00132/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της «ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΚΑΡΔΙ−
ΤΣΑΣ ΑΕ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και την 
επέκταση τυροκομείου στο 1° χιλ. Π.Ο. Καρδίτσας − Τρι−
κάλων, Δ. Καρδίτσας, ν. Καρδίτσας, συνολικής δαπάνης 
τριακοσίων χιλιάδων (300.000 €) ευρώ, με τα κίνητρα:

α) της επιχορήγησης με ποσοστό 45% επί του κόστους 
της συμβατικής επένδυσης, ύψους εκατόν πενήντα χιλιά−
δων (150.000) ευρώ, δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξήντα 
επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (67.500 €) ευρώ, και

β) της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με πο−
σοστό 45% επί του κόστους της επένδυσης που αφορά 
τη χρηματοδοτική μίσθωση, ύψους εκατόν πενήντα χιλι−
άδων (150.000) ευρώ, δηλαδή ποσό επιδότησης εξήντα 
επτά χιλιάδων και πεντακοσίων (67.500 €) ευρώ.

Νέες Θέσεις Εργασίας: 2 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής:  (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/98 η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ 
F

(12)
    Υπαγωγή επένδυσης της «ΕΛΠΑΡ Α.Ε.» στις διατάξεις 

του ν. 3299/04, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/994/ΠΟ5/4/00127/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
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ν. 3299/04 επένδυσης της «ΕΛΠΑΡ Α.Ε.» που αναφέρεται 
σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενο−
δοχείου «SKIATHOS PRINCESS ELISABETH» κατηγορίας 
5***** στην Αγία Παρασκευή, Δ. Σκιάθου, Ν. Μαγνησίας, 
συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου και εννιακοσίων 
χιλιάδων (1.900.000) €, με ποσοστό επιχορήγησης 40% 
επί του συνολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχο−
ρήγησης επτακοσίων εξήντα χιλιάδων (760.000) ευρώ. 

Νέες Θέσεις Εργασίας: 0 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέριεας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ

F
(13)

    Υπαγωγή επένδυσης της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓ. ΚΟΝΤΟ−
ΡΙΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. στις διατάξεις του 
ν.3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/989/ΠΟ5/4/00126/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓ. ΚΟ−
ΝΤΟΡΙΖΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. που αναφέρεται σε 
Ιδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδος 3*, στην Πορταριά, Δή−
μου Πορταριάς, Ν. Μαγνησίας , συνολικού κόστους ενός 
εκατομμυρίου, ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων (1.084.000) 
€, με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης τριακοσίων 
εβδομήντα εννιά χιλιάδων, τετρακοσίων (379.400) €.

Νέες Θέσεις Εργασίας: 2.
Ημερομηνία ομόφωνης γνωμοδότηση της αρμόδιας 

Περιφερειακής Επιτροπής: (29.8.2006), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατη−
ρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 12 του ν.3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ

F

(14)
    Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟ−

ΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1025/ΠΟ5/4/00117/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−

ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299 /04,επένδυσης της εταιρείας, ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας τεμαχισμού −τυποποίησης κρέατος & παρα−
γωγής κρεατοσκευασμάτων στη θέση 1° χιλ. Περ. Οδού 
Τρικάλων − Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας συνολικού 
κόστους διακοσίων σαράντα χιλιάδων (240.000) €, με 
ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους, 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι 
χιλιάδων (120.000) €.

Νέες Θέσεις Εργασίας: 3 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ 

F

(15)
   Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ 

Α.Β.Ε.Ε. στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1024/ΠΟ5/4/00087/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004, επένδυσης της εταιρείας, ΑΡΜΟΣ 
ΧΑΡΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. που αναφέρεται στην επέκταση − εκ−
συγχρονισμό μονάδας μεταποίησης χάρτου στη θέση 
5° χιλ. Εθ. οδού Λάρισας − Αθηνών του Νομού Λάρισας, 
συνολικού κόστους πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων 
(540.000) €, το οποίο αναλύεται ως εξής:

Α. Επένδυση κόστους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων 
(350.000) € με ποσοστό επιχορήγησης 35 % επί του συ−
νολικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης 
εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (122.500) €.

Β. Επένδυση με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) εκα−
τόν ενενήντα χιλιάδων € με επιδότηση (Leasing) 35%, 
δηλαδή ποσό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
εξήντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων (66.500) €.

Νέες Θέσεις Εργασίας: 3 άτομα
Ημερομηνία γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής: (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998 η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ
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(16)
    Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του 

ΑΧΙΛΛΕΑ ΛΙΟΥΤΑ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1023/Π05/4/00072/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
του ΑΧΙΛΛΕΑ ΛΙΟΥΤΑ, που αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό θερμοκηπίου στο Δ.Δ. Σερβωτών του Δήμου 
Πελινναίων του Νομού Τρικάλων, συνολικού κόστους 
εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων (199.000) €, με ποσοστό 
επιχορήγησης 45% επί του συνολικού, δηλαδή συνολικό 
ποσό επιχορήγησης ογδόντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια 
πενήντα (89.550) €.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της αρμόδιας Περιφερειακής 
Επιτροπής 29.8.2006, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ−
θρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ 
με το άρθρο 12 του ν. 3299/2005.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΝΑΚΑΣ 

(17)
    Υπαγωγή επένδυσης της ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥ−

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − EUROFOOD Α.Ε.» στις διατάξεις του 
ν.3299/2004, όπως ισχύει. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/1028/Π05/4/00136/Ε/12.9.2006/
ν.3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν.3299/2004 επένδυσης της επιχείρησης ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ − EUROFOOD A.E. που 
αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας παραγωγής ειδών δι−
ατροφής θέση «Χαρματζίκια», του Δήμου Πλατυκάμπου 
του Ν. Λάρισας, συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου 
επτακοσίων ογδόντα χιλιάδων (1.780.000) € με ποσοστό 
επιχορήγησης 35 % επί του συνολικού κόστους, δηλαδή 
συνολικό ποσό επιχορήγησης εξακοσίων είκοσι τριών 
χιλιάδων (623.000) €.

Νέες θέσεις Εργασίας: 0 άτομα.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της αρμόδιας Περιφερει−

ακής Επιτροπής (29.8.2006), σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 2601/1998, η οποία διατηρήθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο 12 του ν.3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΚΑΣ  
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