
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ανάκληση της υπ’ αριθ. 793/ΝΝ81354/Ν. 1892/
1990/03-10-1997 απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΙΕ/
ΟΕ/118/ΝΝ81354/Ν.1892/90/14-01-2003 απόφαση 
και πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγικής λει-
τουργίας με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/222/ΝΝ81354/
Ν. 1892/1990/15-01-2004 απόφαση, της εταιρείας
«ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.».

2 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/8343/Π02/1/183/
Ν.2601/1998/21-12-2000 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
ΙΕ/ΟΕ/1608/Π02/1/183/Ν.2601/1998/01-04-2002 
απόφαση, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟ-
ΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΑΡΔΑΣ Α.Β.Ε.».

3 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/4043/Π02/4/00053/Ε/
Ν.3299/2004/26-06-2007 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, της 
εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ 
Α.Β.Ε.Ε.».

4 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/4827/Π02/1/241/
Ν. 2601/1998/24-09-2002 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΙΕ/
ΟΕ/8546/Π02/1/241/Ν.2601/1998/29-11-2005, 
της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«EUROPLAST Α.Β.Ε.Ε.».

5 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/4809/ΝΝ81142/
Ν. 1892/1990/10-06-1997 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
ΔΣΑ/6453/ΝΝ81142/Ν. 1892/1990/16-11-1999 από-
φαση, της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΒΕΤΑΝΕΤ 
Α.Β.Ε.Ε.».

6 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/182/Π02/1/32/Ν.2601/
1998/12-01-1999 απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΙΕ/
ΟΕ/3318/Π02/1/32/Ν.2601/1998/29-05-2000 
απόφαση και πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγω-
γικής λειτουργίας με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/5040/
Π02/1/32/Ν.2601/98/09-08-2000 απόφαση, της 
εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟ-
ΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΔΑΣ 
Α.Β.Ε.».

7 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/5385/Π02/1/221/
Ν. 2601/1998/19-09-2001 απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ 
777/Π02/1/221/Ν. 2601/98/13-02-2002 απόφαση,
της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 
«EUROPLAST Α.Β.Ε.Ε.».

8 Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

9 Καθιέρωση - Έγκριση υπερωριακής απογευμα-
τινής εργασίας για την Γραμματειακή - Ταμειακή 
υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών Δ.Σ. Β΄ 
εξάμηνο έτους 2016 του ΝΠΔΔ.

10 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέ-
ντρου Ιωαννίνων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Ανάκληση της υπ’ αριθ. 793/ΝΝ81354/Ν.1892/

1990/03-10-1997 απόφασης του Γενικού Γραμμα-

τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-

κης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/ΟΕ/

118/ΝΝ81354/Ν. 1892/90/14-01-2003 από-

φαση και πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγω-

γικής λειτουργίας με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/222/

ΝΝ81354/Ν.1892/1990/15-01-2004 απόφαση, 

της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩ-

ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗ-

ΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» με δ.τ. 

«ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

 Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/108258/2001/ΝΝ81354/Ν.1892/90/
25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθ. 793/
ΝΝ81354/Ν. 1892/90/03-10-1997 απόφαση υπαγωγής 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας - Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' 
αριθ. ΙΕ/ΟΕ/118/ΝΝ81354/Ν. 1892/1990/14-01-2003
απόφαση και πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγωγι-
κής λειτουργίας με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/222/ΝΝ81354/ 
Ν.1892/1990/15-01-2004 απόφαση, της εταιρείας «ΑΡΙΣ-
ΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ» 
με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για την υπαγωγή επέν-
δυσης στις διατάξεις του Ν. 1892/1990 που αφορά την 
ίδρυση μονάδας παραγωγής τηλεκαρτών και εκτύπω-
σης πλαστικών καρτών στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης του
Ν. Έβρου συνολικής δαπάνης 5.316.527,08 €, βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 5 του Ν.1892/1990 και του άρ-
θρου 18 του Ν.1892/1990 λόγω παύσης της παραγωγι-
κής λειτουργίας της εταιρείας πριν την παρέλευση της 
δεκαετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης και μη 
τήρησης του όρου της απασχόλησης. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη-
μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης 
και επιδότησης επιτοκίου ποσού τριών εκατομμυρίων 
τετρακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων τεσ-
σάρων ευρώ και δεκατριών λεπτών (3.458.504,13 €) πο-
σού πλέον τόκων υπολογιζόμενων από την ημερομηνία 
καταβολής του ποσού στον δικαιούχο της επιχορήγησης 
(1η καταβολή, 21-12-1999) μέχρι την ημερομηνία έκ-
δοσης της ανακλητικής απόφασης του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Η υπ’ αριθ. ΙΕ/108258/2001/ΝΝ81354/Ν.1892/1990/
25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης 
του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Η επιστροφή του 
ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της, σε 
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 7912 (Επιστροφές 
Αχρεωστήτως Καταβληθέντων καθώς και Αχρησιμοποί-
ητων Υπολοίπων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμά-
των Πληρωμών που εκδόθηκαν σε βάρος των Δημοσίων 
Επενδύσεων). Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνταχθεί 
χρηματικός κατάλογος και το χρέος θα βεβαιωθεί στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του, με 
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού την Υπηρεσία, με την 
προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 12-04-2016 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7
του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   

Ι

 (2) 
 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/8343/Π02/1/183/

Ν.2601/1998/21-12-2000 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -

Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. 

ΙΕ/ΟΕ/1608/Π02/1/183/Ν.2601/1998/01-04-2002 

απόφαση, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε.» με 

δ.τ. «ΑΡΔΑΣ Α.Β.Ε.» .

 Με την ΙΕ/108266/2003/Π02/1/183/Ν.2601/1998/
25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθ. ΙΕ/8343/
Π02/1/183/Ν.2601/1998/21-12-2000 (ΦΕΚ 14/τ.ΑΠΣ/
31-01-2001) απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμμα-
τέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/ΟΕ/1608/
Π02/1/183/Ν. 2601/1998/01-04-2002 (ΦΕΚ 58/τ.ΑΠΣ/
12-04-2002) απόφαση, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΑΡΔΑΣ A.B.Ε.» για την υπαγωγή επένδυσης στις 
διατάξεις του Ν. 2601/98 που αφορά την επέκταση - εκ-
συγχρονισμό μονάδας παραγωγής ξηρών καρπών, με 
την εγκατάσταση γραμμής αποφλοίωσης ηλιόσπορου 
και αποξήρανσης - αποφλοίωσης κολοκυθόσπορου και 
τη βελτίωση λοιπού εξοπλισμού στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Ορεστι-
άδας - Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας του Ν. Έβρου 
συνολικής δαπάνης 1.477.212 €, βάσει του άρθρου 6 
παρ. 2 περ. α του Ν.2601/1998 και του άρθρου 11 του 
Ν.2601/1998 λόγω παύσης της παραγωγικής λειτουργίας 
της εταιρείας πριν την παρέλευση της πενταετίας από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης και μη τήρησης του 
όρου της απασχόλησης για πέντε έτη από την ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη-
μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης 
ποσού εξακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα επτά 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (658.097,95 €) πλέον 
τόκων υπολογιζόμενων από την ημερομηνία καταβολής 
του ποσού στον δικαιούχο της επιχορήγησης (1η κατα-
βολή, 05-10-2001) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
ανακλητικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης.
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Η υπ’ αριθ. ΙΕ/108266/2003/Π02/1/183/Ν.2601/1998/
25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης 
του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Η επιστροφή του 
ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της, σε 
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 7912 (Επιστροφές 
Αχρεωστήτως Καταβληθέντων καθώς και Αχρησιμοποί-
ητων Υπολοίπων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμά-
των Πληρωμών που εκδόθηκαν σε βάρος των Δημοσίων 
Επενδύσεων). Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνταχθεί 
χρηματικός κατάλογος και το χρέος θα βεβαιωθεί στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του, με 
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού την Υπηρεσία, με την 
προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 12-04-2016η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 7 
του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   

Ι

(3)  
 Ανάκληση της υπ' αριθ. ΙΕ/4043/Π02/4/00053/

Ε/Ν.3299/2004/26-06-2007 απόφασης του Γε-

νικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μα-

κεδονίας - Θράκης, όπως τροποποιήθηκε 

μεταγενέστερα, της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ 

Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΡ-

ΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.». 

 Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/108255/2000/Π02/4/00053/Ε/
Ν.3299/2004/25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρ-
χη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η υπ’ 
αριθ. ΙΕ/4043/Π02/4/00053/Ε/Ν. 3299/2004/26-06-2007
(ΦΕΚ 1146/τ.Β΄/09-07-2007) απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, 
όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, της εταιρείας 
«ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ A.B.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΡΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΡΙΣΤΟΣ ΦΙΛΗΣ A.B.Ε.Ε.» για την υπα-
γωγή επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 που 
αφορά την επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας πα-
ραγωγής τηλεκαρτών και πλαστικών καρτών στη ΒΙ.ΠΕ. 
Αλεξανδρούπολης του Ν. Έβρου συνολικής δαπάνης 
1.628.166,00 € βάσει του άρθρου 10 του Ν.3299/2004, 
λόγω μη ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη-
μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης 
ποσού τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων επτακο-
σίων σαράντα πέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών 

(447.745,65 €) ποσού πλέον τόκων υπολογιζόμενων από 
την ημερομηνία καταβολής του ποσού στον δικαιούχο 
της επιχορήγησης(1η καταβολή, 05-02-2009) μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της ανακλητικής απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Η υπ’ αριθ. ΙΕ/108255/2000/Π02/4/00053/Ε/Ν.3299/
2004/25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί νόμιμο τίτλο 
βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει εντός 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοι-
νοποίηση της, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του 
Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 
7912 (Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων κα-
θώς και Αχρησιμοποίητων Υπολοίπων για τακτοποίηση 
Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμών που εκδόθηκαν 
σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων). Σε διαφορετική 
περίπτωση, θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος και το 
χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιω-
χθεί η είσπραξη του, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού την Υπηρεσία, με την 
προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 12-04-2016 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 
7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   

Ι

 (4) 
 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/4827/Π02/1/241/

Ν.2601/1998/24-09-2002 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -

Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/

ΟΕ/8546/Π02/1/241/Ν.2601/1998/29-11-2005, 

της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ-

ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«EUROPLAST Α.Β.Ε.Ε.». 

 Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/108272/2005/Π02/1/241/Ε/
Ν.2601/1998/25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθ. 
ΙΕ/4827/Π02/1/241/Ν.2601/98/24-09-2002 (ΦΕΚ 189/
τ.ΑΠΣ/02-10-2002) απόφαση υπαγωγής του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/ΟΕ/8546/
Π02/1/241/Ν.2601/1998/29-11-2005 (ΦΕΚ 220/τ.ΑΠΣ/
13-12-2005) απόφαση, με την οποία υπήχθη στις διατά-
ξεις του Ν. 2601/1998, επένδυση της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟ-
ΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «EUROPLAST A.B.Ε.Ε.» που αφορούσε την 
επέκταση μονάδας παραγωγής κουφωμάτων στη ΒΙ.ΠΕ. 
ΔΡΑΜΑΣ του Ν. Δράμας, συνολικού κόστους 1.017.000,00 
€, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3299/2004, λόγω μη 
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τήρησης του όρου της απασχόλησης για πέντε έτη από 
την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης, παύσης 
της παραγωγικής λειτουργίας πριν την παρέλευση της 
πενταετίας από την ολοκλήρωση καθώς η εταιρεία έχει 
κηρυχθεί σε πτώχευση και επίσης σύμφωνα με την Έκ-
θεση Ελέγχου Κ.Β.Σ. της Δ.Ο.Υ. Δράμας διαπιστώθηκε 
εικονική συναλλαγή για επιδοτούμενες δαπάνες παγίων 
καθαρής αξίας 528.926,00 €.

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη-
μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης 
ποσού τετρακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων 
πενήντα (457.650,00 €) ευρώ πλέον τόκων υπολογιζό-
μενων από την ημερομηνία καταβολής του ποσού στον 
δικαιούχο της επιχορήγησης στις 14-03-2006 μέχρι την 
ημερομηνία έκδοσης της ανακλητικής απόφασης του 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Η υπ’ αριθ. ΙΕ/108272/2005/Π02/1/241/Ε/Ν.2601/
1998/25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί νόμιμο τίτλο 
βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή.
Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει εντός 
δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την κοι-
νοποίησή της, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του 
Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 
7912 (Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων κα-
θώς και Αχρησιμοποίητων Υπολοίπων για τακτοποίηση 
Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμών που εκδόθηκαν 
σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων). Σε διαφορετική 
περίπτωση, θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος και το 
χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιω-
χθεί η είσπραξή του, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού την Υπηρεσία, με την 
προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 12-04-2016 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 
7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   

Ι

 (5) 
 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/4809/ΝΝ81142/

Ν. 1892/1990/10-06-1997 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -

Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. 

ΔΣΑ/6453/ΝΝ81142/Ν. 1892/1990/16-11-1999 

απόφαση, της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗ-

ΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΒΕΤΑ-

ΝΕΤ Α.Β.Ε.Ε.». 

 Με την υπ’ αριθ. ΙΕ/108267/2004/ΝΝ81142/Ν.1892/
1990/25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθ. 

ΔΙΠΑ/4809/ΝΝ81142/Ν.1892/1990/10-06-1997 (ΦΕΚ 87/
τ. ΑΠΣ/23-06-1997) απόφαση υπαγωγής του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. ΔΣΑ/6453/
ΝΝ81142/Ν.1892/1990/16-11-1999 (ΦΕΚ 256/τ. ΑΠΣ/
01-12-1999) απόφαση, της εταιρείας «ΒΕΤΑΝΕΤ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ» με δ.τ. «ΒΕΤΑΝΕΤ 
Α.Β.Ε.Ε.» για την υπαγωγή επένδυσης στις διατάξεις του 
Ν. 1892/1990 που αφορά την ίδρυση μονάδας παρα-
γωγής δομικών στοιχείων βαρέας προκατασκευής στη 
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης συνολικής δαπάνης 
2.040.888,92 €, βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 5 του 
Ν.1892/1990 και του άρθρου 18 του Ν.1892/1990 λόγω 
παύσης της παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας κα-
θώς έχει κηρυχθεί σε πτώχευση πριν την παρέλευση 
δεκαετίας από την ολοκλήρωση. 

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη-
μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης 
και επιδότησης επιτοκίου ποσού ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων σαράντα χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ενός 
ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (1.240.761,18 €) πλέον τόκων 
υπολογιζόμενων από την ημερομηνία καταβολής του 
ποσού στον δικαιούχο της επιχορήγησης (1η καταβολή 
27-10-1998) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της μέχρι 
την ημερομηνία έκδοσης της ανακλητικής απόφασης 
του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

Η υπ’ αριθ. ΙΕ/108267/2004/ΝΝ81142/Ν.1892/1990/
25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης 
του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Η επιστροφή του 
ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση της, σε 
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 7912 (Επιστροφές 
Αχρεωστήτως Καταβληθέντων καθώς και Αχρησιμοποί-
ητων Υπολοίπων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμά-
των Πληρωμών που εκδόθηκαν σε βάρος των Δημοσίων 
Επενδύσεων). Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνταχθεί 
χρηματικός κατάλογος και το χρέος θα βεβαιωθεί στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του, με 
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού την Υπηρεσία, με την 
προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 12-04-2016 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 
7 του Ν.3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   
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(6)  
 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/182/Π02/1/32/Ν.2601/

1998/12-01-1999 απόφασης του Γενικού Γραμ-

ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - 

Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. 

ΙΕ/ΟΕ/3318/Π 02/1/32/Ν.2601/1998/29-05-2000 

απόφαση και πιστοποιήθηκε η έναρξη παραγω-

γικής λειτουργίας με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/5040/

Π02/1/32/Ν.2601/98/09-08-2000 απόφαση, της 

εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΤΕ-

ΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΡΔΑΣ Α.Β.Ε.». 

 Με υπ’ αριθ. την ΙΕ/108261/2002/Π02/1/32/Ν.2601/
1998/25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανα-
τολικής Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθ. 
ΙΕ/182/Π02/1/32/Ν.2601/1998/12-01-1999 (ΦΕΚ 18/
τ.ΑΠΣ/08-02-1999) απόφαση υπαγωγής του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/ΟΕ/3318/
Π02/1/32/Ν.2601/98/29-05-2000 (ΦΕΚ 78/τ.ΑΠΣ/
09-06-2000) απόφαση και πιστοποιήθηκε η έναρξη 
παραγωγικής λειτουργίας με την υπ’ αριθ. ΙΕ/ΟΕ/5040/
Π02/1/32/Ν.2601/98/09-08-2000 (ΦΕΚ 154/τ.ΑΠΣ/
05-09-2000) απόφαση, της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑ-
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Α.Ε.» με 
δ.τ. «ΑΡΔΑΣ A.B.Ε.» για την υπαγωγή επένδυσης στις 
διατάξεις του Ν. 2601/1998 που αφορά την επέκταση - 
εκσυγχρονισμό μονάδας παραγωγής ξηρών καρπών, με 
την εγκατάσταση γραμμής αποφλοίωσης ηλιόσπορου 
και αποξήρανσης - αποφλοίωσης κολοκυθόσπορου και 
τη βελτίωση λοιπού εξοπλισμού στο 1ο χλμ. Ε.Ο. Ορεστι-
άδας - Καστανέων του Δήμου Ορεστιάδας του Ν. Έβρου 
συνολικής δαπάνης 1.048.446,07 €, βάσει του άρθρου 6 
παρ. 2 περ. α του Ν.2601/1998 και του άρθρου 11 του 
Ν.2601/1998 λόγω παύσης της παραγωγικής λειτουργίας 
της εταιρείας πριν την παρέλευση της πενταετίας από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης και μη τήρησης του 
όρου της απασχόλησης για πέντε έτη από την ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης.

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη-
μόσιο του συνόλου της καταβληθείσας επιχορήγησης 
τετρακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων 
ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (471.800,73 €) πλέον 
τόκων υπολογιζόμενων από την ημερομηνία καταβολής 
του ποσού στον δικαιούχο της επιχορήγησης (1η κατα-
βολή, 15-12-1999) μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
ανακλητικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης.

Η υπ’ αριθ. ΙΕ/108261/2002/Π02/1/32/Ν.2601/98/
25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί νόμιμο τίτλο βεβαίωσης 
του χρέους και είναι αμέσως εκτελεστή. Η επιστροφή του 
ανωτέρω ποσού πρέπει να γίνει εντός δέκα πέντε (15) 
ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίησή της, σε 
οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολο-
γισμού και συγκεκριμένα στον Κ.Α.Ε. 7912 (Επιστροφές 
Αχρεωστήτως Καταβληθέντων καθώς και Αχρησιμοποί-
ητων Υπολοίπων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμά-
των Πληρωμών που εκδόθηκαν σε βάρος των Δημοσίων 

Επενδύσεων). Σε διαφορετική περίπτωση, θα συνταχθεί 
χρηματικός κατάλογος και το χρέος θα βεβαιωθεί στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιωχθεί η είσπραξη του, με 
βάση τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού την Υπηρεσία, με την 
προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 12-04-2016 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 
7 του Ν. 3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   

Ι

(7)  
 Ανάκληση της υπ’ αριθ. ΙΕ/5385/Π02/1/221/

Ν.2601/1998/19-09-2001 απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -

Θράκης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. 

ΙΕ/777/Π02/1/221/Ν.2601/98/13-02-2002 από-

φαση, της εταιρείας «ΓΙΟΥΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. 

«EUROPLAST Α.Β.Ε.Ε.». 

 Με την ΙΕ/108273/2006/Π02/1/221/Ε/Ν.2601/1998/
25-08-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης ανακαλείται η υπ’ αριθ. ΙΕ/5385/
Π02/1/221/Ν.2601/1998/19-09-2001 (ΦΕΚ 173/τ.ΑΠΣ/
28-09-2001) απόφαση υπαγωγής του Γενικού Γραμ-
ματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θρά-
κης, όπως ολοκληρώθηκε με την υπ' αριθ. ΙΕ/777/Π0
2/1/221/Ν.2601/1998/13-02-2002 (ΦΕΚ 38/τ. ΑΠΣ/
22-02-2002) απόφαση, με την οποία υπήχθη στις δια-
τάξεις του Ν.2601/1998, επένδυση της εταιρείας «ΓΙΟΥ-
ΡΟΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «EUROPLAST A.B.Ε.Ε.» που αφορούσε 
την ίδρυση μονάδας παραγωγής κουφωμάτων, ρολών, 
θυρών ασφαλείας, κουνουπιέρων και θυρών για γκα-
ράζ από πλαστικό και αλουμίνιο στη ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ του
Ν. Δράμας, συνολικού κόστους 2.002.967,84 €, λόγω μη 
τήρησης του άρθρου 8 παρ. 23 και του άρθρου 6 παρ. 29 
του Ν.2601/1998, διότι σύμφωνα με την Έκθεση Ελέγχου 
Κ.Β.Σ. της Δ.Ο.Υ. Δράμας διαπιστώθηκε εικονική συναλ-
λαγή για επιδοτούμενες δαπάνες παγίων καθαρής αξίας 
5.400.000 δρχ. (15.847,40 €).

Η εταιρεία υποχρεούται για την επιστροφή στο Δη-
μόσιο μέρους της καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού 
επτά χιλιάδων ενενήντα οκτώ ευρώ και πέντε λεπτών 
(7.098,05 €) πλέον τόκων υπολογιζόμενων από την ημε-
ρομηνία καταβολής του ποσού στον δικαιούχο της επιχο-
ρήγησης στις 10-04-2002 μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
της ανακλητικής απόφασης του Περιφερειάρχη Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης. Η υπ’ αριθ. ΙΕ/108273/2006/
Π02/1/221/Ε/Ν.2601/98/25-08-2016 απόφαση του Περι-
φερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης αποτελεί 
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νόμιμο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αμέσως 
εκτελεστή. Η επιστροφή του ανωτέρω ποσού πρέπει να 
γίνει εντός δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών από 
την κοινοποίησή της, σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στα έσοδα 
του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα στον 
Κ.Α.Ε. 7912 (Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων 
καθώς και Αχρησιμοποίητων Υπολοίπων για τακτοποίη-
ση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμών που εκδόθηκαν 
σε βάρος των Δημοσίων Επενδύσεων). Σε διαφορετική 
περίπτωση, θα συνταχθεί χρηματικός κατάλογος και το 
χρέος θα βεβαιωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και θα επιδιω-
χθεί η είσπραξη του, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

Η εταιρεία έχει την υποχρέωση να ενημερώσει για την 
καταβολή του ανωτέρω ποσού την Υπηρεσία, με την 
προσκόμιση αντιγράφου του Σημειώματος Κατάθεσης.

Με την παραπάνω απόφαση γνωμοδότησε ομόφωνα 
στις 12-04-2016 η Γνωμοδοτική Επιτροπή του άρθρου 
7 του Ν.3299/2004.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ   

Ι

   Αριθ. 97247/10072 (8)
Σύσταση - Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου

της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 249, 251 και 253 του Ν. 3852/

2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυ-
τοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρό-
γραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/
2016 (ΦΕΚ 33/Α΄/27-2-2016) «Εθνικό Μητρώο Επιτελι-
κών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρ-
θρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών 
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και 
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του 
άρθρου 171 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 51 του Ν.4407/2016.

3. Την υπ’ αριθ. 49947/22-7-2015 απόφαση του ασκού-
ντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-8-2015).

4. Την υπ’ αριθ. 25169/3-8-2016 εγκύκλιο 18 του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ-

θρου 7 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄), τα Υπηρεσιακά 
Συμβούλια λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου 
εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύ-
πτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλ-
λεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη 
τους, αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε στην έδρα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο 
αποτελείται από:

α) Τρεις (3) μονίμους υπαλλήλους και τους ισάριθμους 
αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμέ-
νου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην 
αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρε-
τούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων 
στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί 
για τη συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπη-
ρετούν εκτός της έδρας του, που πληρούν τις προϋπο-
θέσεις. Θα ληφθεί υπόψη η εκπροσώπηση των φύλων 
κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 251 του 
Ν. 3582/2010.

β) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

2. Τα μέλη, ο γραμματέας και εισηγητής του Υπηρεσι-
ακού Συμβουλίου ορίζονται με την απόφαση ορισμού 
μελών του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου. Ένα από τα υπό 
στοιχείο (1 α) τακτικά μέλη ορίζεται ως πρόεδρος και ένα 
αναπληρωτής αυτού. Τα υπό στοιχείο (1 β) μέλη εκλέγονται 
με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/19-9-1988 
(ΦΕΚ 684/Β΄) απόφαση του Υπ. Προεδρίας της Κυβέρνη-
σης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και 
νόμιμος αναπληρωτής του ορίζεται, με την απόφαση 
ορισμού των μελών υπάλληλος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ΄.

4. Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας 
που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με αναπλη-
ρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρε-
σιακά του καθήκοντα.

5. Η θητεία των τακτικών - μη αιρετών - μελών του 
υπηρεσιακού συμβουλίου που συγκροτείται με την 
απόφαση αυτή λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση 
προϊσταμένων Διευθύνσεων που επιλέγονται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις.

6. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα που 
αφορούν προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, αντί των δυο αιρετών εκπροσώπων 
των μονίμων υπαλλήλων, μετέχουν οι δυο αιρετοί εκ-
πρόσωποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ερμούπολη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ   
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 Αριθ. απόφ. 364 (9)
Καθιέρωση - Έγκριση υπερωριακής απογευμα-
τινής εργασίας για την Γραμματειακή - Ταμειακή 
υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών Δ.Σ. Β΄ 
εξάμηνο έτους 2016 του ΝΠΔΔ. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010
2. Τα άρθρα 48 και 49 του Ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015

ΦΕΚ 176/16.12.2015 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του Ν. 2503/ 

1997.
5. Την υπ' αριθ. οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6. Τις υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά 

το έτος 2016 του ΝΠΔΔ του Νεστορίου για διεκπεραίωση 
της Γραμματειακής, Διοικητικής και Οικονομικής υπο-
στήριξης καθώς και τήρηση πρακτικών Συνεδριάσεων 
Διοικητικού Συμβουλίου και την σύνταξη των αποφάσε-
ων ελλείψει προσωπικού διοικητικού.

7. Την απόφαση 285/21-07-2014 Δημάρχου που ορί-
ζει επιπλέον καθήκοντα για το ΝΠΔΔ στον Καραφώτη 
Νικόλαο υπάλληλο του Δήμου Νεστορίου.

8. Για την ανωτέρω υπηρεσία προκαλείται δαπάνη 
ύψους 340,00 ευρώ και εργοδοτική εισφορά 60,00 
και βαρύνουν τις πιστώσεις των ΚΑ 10.6012.01 και 
10.6051.01 προϋπολογιζόμενων ποσών 5.000,00 και 
83.000,00 αντίστοιχα του Προϋπολογισμού του Δήμου 
Νεστορίου οικονομικού έτους 2016.

9. Οι ως άνω υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν την 
απασχόληση της υπηρεσίας της πέραν του κανονικού 
(υποχρεωτικού) ωραρίου εργασίας, αποφασίζει:

1. Εγκρίνει την υπερωριακή απογευματινή απασχό-
ληση για το 2ο εξάμηνο 2016 γραμματειακής (Διοικη-
τικής - Οικονομικής) υποστήριξης ενός (1) ατόμου και 
έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως 120 κατ’ εξάμηνο με την 
προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

2. Η υπερωριακή εργασία δεν θα υπερβαίνει τα όρια 
που καθορίζονται κάθε χρόνο με κοινή απόφαση του 
ΥΠ.ΕΣ. Α.&Η.Δ. και ισχύει από την ημερομηνία δημοσί-
ευσης στο ΦΕΚ. 

 Νεστόριο, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Ο Δήμαρχος

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ   

Ι

 Αριθ. απόφ. 32/6/22.8.2016 (10)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλ-
λήλων του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού 
Κέντρου Ιωαννίνων. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του Ν. 423/1976 «Περί Γυμναστηρίων 

και ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον εξωσχολικό 
αθλητισμό» (ΦΕΚ 223 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 1070/1980 περί λήψεως μέτρων 
αναπτύξεως του αθλητισμού και ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων (ΦΕΚ 204 Α΄),

2. τις διατάξεις για το «Ωράριο Υπαλλήλων» της υπ’ 
αριθ. 17112/23-06-2000 απόφασης του Υπουργού 
Πολιτισμού που αφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας 
των Εθνικών και Δημοτικών Γυμναστηρίων της χώρας 
(Ν.Π.Δ.Δ.) (ΦΕΚ 847 Β΄),

3) τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 2 του Ν. 1735/
1987 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγ-
χος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλ-
λες διατάξεις» (ΦΕΚ 195 Α΄).

4) την υπ’ αριθ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/153030/
7603/2167 της 08/06/2015 απόφαση του Υπουργού Αρι-
στείδη Μπαλτά και του Υφυπουργού Χαράλαμπου-Σταύ-
ρου Κοντονή, με την οποία έγινε ο ορισμός των μελών 
της Επιτροπής Διοίκησης του Πανηπειρωτικού Εθνικού 
Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων,

5) την ανάγκη καθιέρωσης με αποζημίωση της εργασίας
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των τεσσά-
ρων υπαλλήλων του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητι-
κού Κέντρου Ιωαννίνων, για την αντιμετώπιση εποχικών, 
έκτακτων και επειγουσών αναγκών, που προκύπτουν 
από την ίδια την αποστολή τους που είναι η εξασφάλιση 
της δυνατότητας σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν 
σε αθλητικές δραστηριότητες στους χώρους τους, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη του σωματειακού αγωνιστικού 
αθλητισμού και του μαζικού αθλητισμού (Εργασιακός, 
Πανεπιστημιακός, Στρατιωτικός, Σχολικός, κ.τ.λ.), η ορ-
γάνωση και η υποστήριξη αθλητικών, πολιτιστικών και 
άλλων δραστηριοτήτων σε τοπικό,περιφερειακό, εθνικό 
και διεθνούς εμβέλειας επίπεδο, η συνεχής λειτουργία 
της Υπηρεσίας όλες τις ημέρες του μήνα και από τις 07:00 
το πρωί έως τις 22:00 το βράδυ και από τις σοβαρότερες 
ελλείψεις σε προσωπικό που έχει αποδυναμώσει σημα-
ντικά την Υπηρεσία, προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η πλήρης λειτουργία του συνόλου της αθλητικής δρα-
στηριότητας και

6) τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015, απο-
φασίζουμε:

κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 
του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 175 Α΄ 16-12-2015), η εργα-
σία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου με 
αμοιβή, μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπο-
λογισμού του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού 
Κέντρου Ιωαννίνων, β εξαμήνου του έτους 2016 για 
τους τέσσερις μόνιμους υπαλλήλους του Πανηπειρω-
τικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων με την 
ειδικότητα ΔΕ τεχνικών και οι ώρες απασχόλησης του 
εξαμήνου, θα ορίζονται ως εξής: i) για απογευματινή 
υπερωριακή εργασία μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο,
ii) για νυχτερινή υπερωριακή εργασία μέχρι 96 ώρες ανά 
υπάλληλο και iii) για υπερωριακή εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών μέχρι 96 ώρες ανά υπάλληλο με 
συνολική ετήσια δαπάνη 3.375,00 €.

Η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 
3.375,00 €. Και θα βαρύνει τους κωδικούς εξόδων 0261 
και 0263 του προϋπολογισμού του Πανηπειρωτικού Εθνι-
κού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32532 Τεύχος Β’ 3105/28.09.2016

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού θα γίνει με ευθύνη και απόφαση της Επιτροπής Δι-
οίκησης, στην οποία θα προσδιορίζεται και το ακριβές 
αντικείμενο των εργασιών που θα εκτελούνται καθώς 
και ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 23 Αυγούστου 2016

Ο Πρόεδρος

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΪΚΑΣ  

*02031052809160008*
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 

Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr


		2016-09-29T11:56:06+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




