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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 35557/ΕΥΣ4709 (1)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43158/ ΕΥΣ 7961/25.10/2006 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Ανά−
πτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Έγκριση 
της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητι−
κούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομε−
σαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις 
σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, στο 
πλαίσιο των οκτώ (8) από τα δεκατρία (13) Περιφερει−
ακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 
2000−2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)».  

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
110/τ.Α΄/17.5.2002).

2. Το ν. 2860/2000 και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3 και 7 
(ΦΕΚ 251/τ.΄/14.11.2000).

3.  Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98). 

4. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας με υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 
(ΦΕΚ 1948/τΒ΄/3.10.2007) «περί καθορισμού αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 994/1998 του Συμβουλίου της 
7ης Μαρτίου 1998 για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 
93 της Συνθήκης για την ίδρυση των των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρα−
τικών ενισχύσεων, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 87 και 88 της Συνθήκης αντίστοιχα.
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6. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ.69/2001 της Επιτροπής 
της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 1998/2006 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 2006

7. Την υπ’ αριθμ. Ε (2000) 3405/28.11.2000 απόφαση της 
Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται το Κ.Π.Σ. 2000−2006, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Ε/2001/ 2010/26.7.2001 
απόφαση και την απόφαση της Επιτροπής υπ’ αριθμ. C 
(2004) 2414 της 3ης Δεκεμβρίου 2004 «για την τροποποίηση 
της απόφασης αριθ. C (2000) 3405 της 28η Νοεμβρίου 2000 
με την οποία εγκρίνεται το Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης για 
κοινοτική διαρθρωτική ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 1 
στην Ελλάδα», όπως εκάστοτε ισχύουν.

8. Τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες εγκρί−
νονται τα οκτώ (8) κάτωθι Π.Ε.Π. που εντάσσονται στο 
Κ.Π.Σ. για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην 
Ελλάδα, όπως εκάστοτε ισχύουν:

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5936 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5920 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Βορείου Αιγαίου.

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5924 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5934 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5922 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Ηπείρου.

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5914 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων.

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5919 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας.

− Την υπ’ αριθμ. απόφαση C(2005)5917 της 22ης Δε−
κεμβρίου 2005 για το Π.Ε.Π. Πελοποννήσου.

9. Τα συμπληρώματα προγραμματισμού των οκτώ (8) ανα−
φερόμενων Π.Ε.Π., όπως εγκρίνονται και τροποποιούνται.

10. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικο−
νομίας και οικονομικών για τη Σύσταση Ειδικής Υπη−
ρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησι−
ακών Προγραμμάτων (ΕΥΣ) με αριθμό 35256/17.10.2001 
(ΦΕΚ 1352/Β΄/17.10.2001), όπως τροποποιήθηκε με τις 
αριθ. 154934/ΕΥΣ 274/21.3.2002 (ΦΕΚ 411/Β΄/15.4.2002), 
34514/ΕΥΣ 3034/20.5.2003 (ΦΕΚ 667/Β΄/29.5.2003), 
37085/ΔΙΟΕ 890/20.9.2004 (ΦΕΚ 1450/Β΄/22.9.2004), 
47531/ΔΙΟΕ 1251/2.12.2004 (ΦΕΚ 1819/Β΄/8.12.2004), 48430/
ΕΥΣ 11521/22.12.2005 (ΦΕΚ 1880/Β΄/2005) και 49856/ΕΥΣ 
9049/5.12.2006 (ΦΕΚ 1777/Β΄/6.12.2006) Κοινές Υπουργικές 
αποφάσεις.

11. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών με υπ’ αριθμ. 11236/ΕΥΣ 2127/15.3.2006 για Διάθεση 
πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για την εφαρμογή των δράσε−
ων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των (08) ΠΕΠ του 
ΚΠΣ 2000−2006, και τον ορισμό των ποσών, ποσοστών 
και ειδών των ενισχύσεων (ΦΕΚ 387/B΄/30.3.2006).

12. Την υπ’ αριθμ. 14871/E.Y.Σ 3047/20.4.2005 απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 575/τ.Β΄/28.4.2005) «Ρύθμιση 
θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων κρα−
τικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 
110 Α΄)».

13. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 43158/
ΕΥΣ 7961/25.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Έγκριση 
της προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δι−
καιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχει−
ρήσεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις σε τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οκτώ 
(8) από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)».

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεω, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 43158/ΕΥΣ 7961/ 
25.10.2006 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ−
γών Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανάπτυξης και Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα: «Έγκριση της 
προκήρυξης των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαι−
ούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρή−
σεις (ΜΜΕ), που αφορούν επενδύσεις σε τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών, στο πλαίσιο των οκτώ 
(8) από τα δεκατρία (13) Περιφερειακά Επιχειρησιακά 
Προγράμματα (Π.Ε.Π.) του Κ.Π.Σ. 2000−2006, σύμφωνα με 
το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)», ως εξής:

Άρθρο 1

Το άρθρο 14 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο: 

«Άρθρο 14
Όργανα και διαδικασίες τροποποίησης

των συμβάσεων υλοποίησης των επενδύσεων

1. Αίτημα τροποποίησης του εγκεκριμένου φυσικού αντι−
κειμένου όπως αυτό περιγράφεται στη σύμβαση δύναται να 
υποβληθεί εγγράφως από τους δικαιούχους της ενίσχυσης, 
στις περιπτώσεις εκείνες που δεν αφορά ουσιώδες μετα−
βολές στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο. Ως επουσιώ−
δεις αλλαγές θεωρούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 
αλλαγή εξοπλισμού πληροφορικής, αλλαγή προμηθευτή 
χωρίς ουσιώδη μεταβολή των τεχνικών χαρακτηριστικών 
τους, εσωτερικές μεταφορές κονδυλίων μεταξύ δαπανών 
που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ενέργειας, κ.λπ.

2. Δύνανται επίσης να γίνουν αποδεκτές τροποποιή−
σεις σε ποσοστό έως 20% του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ενεργει−
ών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό−
χοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος 
χαρακτήρας της 

β) δεν επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα 
οποία απετέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης (π.χ φε−
ρεγγυότητα, δημιουργούμενες θέσεις απασχόλησης)

γ) δεν επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η 
οποία έχει προβλεφθεί στη σύμβαση του επενδυτή με 
τον Τελικό Δικαιούχο

δ) εξακολουθούν να τηρούνται οι ειδικοί και οι πρόσθε−
τοι όροι και προϋποθέσεις της θεματικής ενότητας, του 
ΠΕΠ και του μέτρου στο οποίο εντάσσεται η επένδυση

ε) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προ−
ϋπολογισμού

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν τηρούνται 
κάποια ή κάποιες από τις ως άνω προϋποθέσεις β) και γ), 
η πρόταση επαναξιολογείται από τον Τελικό δικαιούχο 
και μόνο (χωρίς επαναξιολόγηση από τη Διατραπεζική 
Επιτροπή) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο θεσμικό 
πλαίσιο και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
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7, παρ 1, εδ i της με υπ’ αριθμ. 14871/ΕΥΣ3047/20.4.2005 
κοινή υπουργική απόφαση και επιβεβαιώνεται η συνέ−
χιση ή όχι της χρηματοδότησης. 

3. Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται, σύμφωνα με 
τυποποιημένο έγγραφο, από τον δικαιούχο της ενίσχυ−
σης προς τον Τελικό Δικαιούχο, συνοδευόμενο από σχε−
τικές προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία θα 
αιτιολογούν το κόστος των νέων παρεμβάσεων.

4. Ο Τελικός Δικαιούχος εξετάζει το αίτημα στην ουσία 
του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή 
απόρριψή του εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την υποβολή του. Η απόφαση για την τροποποίηση ή μη 
της σύμβασης κοινοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο 
στον δικαιούχο της ενίσχυσης.

5. Στην περίπτωση που ο Τελικός Δικαιούχος απο−
δεχτεί το αίτημα τροποποίησης ολικά ή μερικά καλεί 
τον επενδυτή, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για 
την υπογραφή των τροποποιήσεων της σύμβασης και 
κοινοποιεί τις τροποποιημένες συμβάσεις στην εκάστο−
τε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. Σε αντίθετη 
περίπτωση ενημερώνει εγγράφως τον επενδυτή για την 
μη αποδοχή του αιτήματός του.

6. Αίτημα παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης 
της επένδυσης για διάστημα μέχρι τρεις (3) μήνες, γί−
νεται αυτοδίκαια δεκτό, υπό την προϋπόθεση ότι το 
αίτημα υποβάλλεται από τον δικαιούχο της ενίσχυσης 
στον Τελικό Δικαιούχο πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
ολοκλήρωσης της εγκεκριμένης επένδυσης. Στην περί−
πτωση αυτή η πιθανή έγκριση του αιτήματος κοινοποι−
είται προς ενημέρωση από τον Τελικό Δικαιούχο στην 
εκάστοτε αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

7. Παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επέν−
δυσης σε περιπτώσεις διακοπής ή καθυστέρησης των 
επενδυτικών εργασιών για λόγους ανωτέρας βίας, στην 
έννοια της οποίας συμπεριλαμβάνονται μόνο περιστατι−
κά, τα οποία σαφώς και αποδεδειγμένα βρίσκονται υπε−
ράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συμβαλλομένων, 
καθένας των συμβαλλομένων δικαιούται να αναστείλει 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη Σύμβα−
ση, κατά το μέτρο και κατά το χρόνο, που τα ως άνω 
γεγονότα ή περιστατικά παρεμποδίζουν την εκπλήρωσή 
τους, μπορεί να χορηγηθεί για επιπλέον χρονικό διά−
στημα ίσο με εκείνο της διακοπής ή της καθυστέρησης, 
υπό την προϋπόθεση ότι σχετικό αίτημα υποβάλλεται 
εγγράφως από τον δικαιούχο της ενίσχυσης στον Τελι−
κό Δικαιούχο άμεσα. Το αίτημα παράτασης εγκρίνεται 
με απόφαση του Τελικού Δικαιούχου. Το κάθε αίτημα 
παράτασης γίνεται αποδεκτό με την προϋπόθεση ότι 
η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης και αποπλη−
ρωμής της επένδυσης συμπεριλαμβανομένης και τυχόν 
αυτοδίκαιης παράτασης δεν υπερβαίνει την 31.12.2008. 
Η απόφαση για την τροποποίηση ή μη της σύμβασης 
κοινοποιείται από τον Τελικό Δικαιούχο στον δικαιού−
χο της ενίσχυσης και προς ενημέρωση στην εκάστοτε 
αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης. 

8. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης πριν προβεί σε πρά−
ξεις μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, σε 
σχέση με την μετοχική σύνθεση που αναφέρεται στη 
σύμβαση μεταξύ του Φορέα της επένδυσης και του 
Τελικού Δικαιούχου, ενημερώνει υποχρεωτικά την τρά−
πεζα, προκειμένου ο Τελικός Δικαιούχος να εξετάσει 
και να επιβεβαιώσει ότι τα κριτήρια της παρ. α του αρ. 
3, συνεχίζουν να πληρούνται. Ειδικότερα:

Είτε η μεταβολή πρόκειται να συντελεστεί πριν από 
την ολοκλήρωση της επένδυσης είτε μετά την ολοκλή−
ρωση της επένδυσης και πριν την έκδοση της βεβαί−

ωσης ολοκλήρωσης από την τράπεζα, ο φορέας της 
επένδυσης υποβάλλει αίτηση στο υποκατάστημα της 
τράπεζας που έχει υποβληθεί η επενδυτική πρόταση, η 
οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα στοιχεία αυτών που μεταβιβάζουν τις μετοχές 
ή τα εταιρικά μερίδια, 

β) τα στοιχεία αυτών που αποδέχονται τη μεταβίβαση 
των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων,

γ) υπεύθυνες δηλώσεις για την πρόθεση σύναψης της 
σχετικής δικαιοπραξίας. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Τελικός Δικαιούχος οφείλει να 
προχωρήσει σε εκ νέου αξιολόγηση της επενδυτικής 
πρότασης σε ότι αφορά το Κριτήριο 1 «επιχειρηματική 
ικανότητα» και το Κριτήριο 2 «δυνατότητα διάθεσης της 
ίδιας συμμετοχής» του δυνητικού τελικού αποδέκτη της 
ενίσχυσης του άρθρου 11 και να ελέγξει τη διατήρηση 
των προϋποθέσεων της παραγρ. α) του άρθρου 3. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω διαδικασίας, 
από την πλευρά του φορέα της επένδυσης, αναφορικά 
με την εκ των προτέρων ενημέρωση, για πράξεις μετα−
βίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ποσοστού ίσου 
ή μεγαλύτερου του 49%, η τράπεζα λαμβάνει απόφαση 
για επιστροφή ή μείωση της εγκριθείσας δημόσιας επι−
χορήγησης σε ποσοστό 10%.

Η ως άνω διαδικασία της εκ των προτέρων ενημέρω−
σης δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις μεταβιβάσε−
ων λόγω κληρονομικής διαδοχής αλλά ενημερώνεται 
υποχρεωτικά το αρμόδιο υποκατάστημα όπου γίνει η 
υποβολή του φυσικού φακέλου της επένδυσης. Επίσης, 
οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή όταν πρόκει−
ται για επιχειρήσεις – Φορείς της Επένδυσης – που 
εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από της 
εισαγωγής των τίτλων τους και για όσο διάστημα είναι 
εισηγμένες.

Στην περίπτωση δε, που η αλλαγή της μετοχικής ή 
εταιρικής σύνθεσης και η πραγματοποίηση πράξεων 
μεταβίβασης μετοχών ή εταιρικών μεριδίων του Φο−
ρέα της Επένδυσης, καθιστά την ενισχυόμενη ΜΜΕ μη 
επιλέξιμη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. α) 
του άρθρου 3 της παρούσας ή μη θετικά αξιολογημένη, 
τότε με απόφαση του Τελικού Δικαιούχου, ορίζεται η 
επιστροφή του συνόλου της καταβληθείσας δημόσιας 
επιχορήγησης».

Άρθρο 2

Το άρθρο 17 αντικαθίσταται με το ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 17
Υποχρεώσεις δικαιούχων της ενίσχυσης, προθεσμίες 

ολοκλήρωσης επενδύσεων, δικαιολογητικά

1. Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης έχει δικαίωμα 
να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο μία (1) επενδυτική πρό−
ταση που αναφέρεται αποκλειστικά σε μια Θεματική 
Ενότητα και ΠΕΠ και μόνο σε έναν Τελικό Δικαιούχο 
– Φορέα Υποδοχής, σε κάθε προκήρυξη δράσεων για 
τις ΜΜΕ στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ενίσχυ−
σης. Η υποβολή περισσοτέρων της μιας (1) προτάσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, από τον ίδιο 
δυνητικό δικαιούχο, καθιστά όλες τις υποβληθείσες προ−
τάσεις του αυτοδίκαια άκυρες. Ο δυνητικός δικαιούχος 
της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που 
προβλέπονται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση 
Προκήρυξης και στη σύμβαση που υπογράφει με τον 
Τελικό Δικαιούχο.

2. Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τή−
ρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα κοινή 
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υπουργική απόφαση Προκήρυξης και στη σύμβαση που 
υπογράφει με τον Τελικό Δικαιούχο.

3. Αίτημα τροποποίησης της σύμβασης που αφορά 
αύξηση του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού απα−
γορεύεται.

4. Κάθε δικαιούχος της ενίσχυσης δεσμεύεται να μην 
μετεγκατασταθεί σε άλλη Περιφέρεια πέραν αυτής για 
την οποία του έχει χορηγηθεί η ενίσχυση. Η μετεγκα−
τάσταση σε άλλη γεωγραφική ενότητα της ίδιας Περι−
φέρειας επιτρέπεται. Επίσης ο δικαιούχος της ενίσχυ−
σης δεσμεύεται να λειτουργεί και να μη μεταβάλλει τη 
χρήση της ενισχυόμενης επένδυσης τουλάχιστον για 
χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών μετά την ολοκλήρω−
ση της ενισχυόμενης επένδυσης. Σε περίπτωση που ο 
δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια της πεντα−
ετίας (5ετίας) μετά την ολοκλήρωση της ενισχυόμενης 
επένδυσης, παύσει τη λειτουργία του ή εγκατασταθεί σε 
άλλη Περιφέρεια ή μεταβάλλει τη χρήση της ενισχυόμε−
νης επένδυσης, υποχρεούται σε αναλογική επιστροφή 
του ποσού της δημόσιας επιχορήγησης.

5. Απαγορεύεται η μεταβίβαση παγίων περιουσιακών 
στοιχείων της επένδυσης που έχουν επιχορηγηθεί, 
εκτός αν αυτά τα στοιχεία έχουν αντικατασταθεί από 
άλλα τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Η απα−
γόρευση αυτή ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση της πεντα−
ετίας (5ετίας) από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
επένδυσης, άλλως ο επενδυτής υποχρεούται σε ολική ή 
μερική επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας επιχο−
ρήγησης, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. 

6. Απαγορεύεται η εκμίσθωση πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων της επένδυσης μέχρι τη συμπλήρωση της 
πενταετίας (5ετίας) από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, εκτός της πε−
ρίπτωσης κατά την οποία εκμισθώνεται το σύνολο της 
επιχειρηματικής μονάδας. Σε περίπτωση εκμίσθωσης 
του συνόλου της επιχειρηματικής μονάδας, ο μισθωτής 
δεσμεύεται στην τήρηση των όρων της παρούσας από−
φασης που τον αφορούν και ιδιαίτερα στη λειτουργία 
και μη μεταβολή της χρήσης της ενισχυόμενης επένδυ−
σης και τη διατήρηση των νέων θέσεων απασχόλησης, 
για το προβλεπόμενο αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Η 
εν λόγω δέσμευση, πρέπει να περιλαμβάνεται στο μι−
σθωτήριο συμβόλαιο.

7. α) Από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης ολο−
κλήρωσης της επένδυσης και για χρονικό διάστημα δύο 
(2) ετών, ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει την υποχρέ−
ωση να διατηρεί τον αριθμό των δημιουργημένων νέων 
θέσεων απασχόλησης, παράλληλα με τις υφιστάμενες 
θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τις οποίες έγινε ο 
υπολογισμός των δημιουργούμενων νέων θέσεων απα−
σχόλησης, όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη επενδυ−
τική πρόταση και ορίζεται στην υπογραφείσα σύμβαση 
με τον επενδυτή.

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μείωση του αριθμού 
των δημιουργημένων νέων θέσεων απασχόλησης εντός 
του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος των δύο 
(2) ετών, σε σχέση με αυτές που περιγράφονται στη βε−
βαίωση ολοκλήρωσης, επιβάλλεται η αναλογική μείωση 
ή επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης. 

8. Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της νο−
μικής μορφής της επιχείρησης, ο δικαιούχος της ενίσχυ−
σης υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση 
της Τράπεζας, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
επενδυτικού σχεδίου, είτε μετά από την ολοκλήρωση 
της επένδυσης. Η τελευταία υποχρεούται σε έγγραφη 
ενημέρωση της αρμόδιας ΕΥΔ.

9. Από την ολοκλήρωση της επένδυσης και για χρονική 
διάρκεια ενός (1) έτους, ο επενδυτής υποχρεούται να 
τοποθετήσει σε εμφανές σημείο της επιχείρησής του 
αναμνηστική πλάκα στην οποία θα αναγράφεται:

«Ο εκσυγχρονισμός της επιχείρησης υλοποιήθηκε με 
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

10. Η δημόσια επιχορήγηση που καταβάλλεται στο δι−
καιούχο της ενίσχυσης, δεν επιτρέπεται να εκχωρείται 
σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η εκχώρηση της 
επιχορήγησης από το δικαιούχο της ενίσχυσης σε οιοδή−
ποτε Πιστωτικό Ίδρυμα για την παροχή βραχυπρόθεσμου 
δανείου, ισόποσου της εκχωρούμενης επιχορήγησης, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
για την πραγματοποίηση της επενδυτικής πρότασης του 
δικαιούχου της ενίσχυσης. Στην περίπτωση αυτή, ο εκδοχέ−
ας υποχρεούται για το έγκυρο της εκχώρησης, να προβεί 
στην κατά νόμο απαιτούμενη αναγγελία αυτής, ειδικά δε 
εφόσον ο εκδοχέας είναι Πιστωτικό Ίδρυμα διάφορο του 
Τελικού Δικαιούχου, απαιτείται η αναγγελία της εκχώρησης 
και στον Τελικό Δικαιούχο της ενισχυόμενης επένδυσης.

11. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών της δημόσιας επιχορήγησης, γίνεται από τον 
επενδυτή εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους, 
σύμφωνα με διαδικασία που θα οριστεί από το ΥΠ.ΟΙ.Ο.

12. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του 
αποδέκτη της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην εκάστοτε κοινή υπουργική απόφαση Προκήρυξη 
και στους σχετικούς όρους της σύμβασης, η σύμβαση 
δύναται να λυθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε 
αυτή και ο επενδυτής υποχρεούται σε μερική ή ολι−
κή επιστροφή των ποσών της δημόσιας επιχορήγησης 
εντόκως, σύμφωνα πάντα με τους όρους της σύμβασης. 
Είναι επίσης δυνατή η λύση της σύμβασης μονομερώς, 
μετά από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης που 
υποβάλλεται στον Τελικό Δικαιούχο. Στην περίπτωση 
αυτή, τυχόν καταβληθείσα δημόσια επιχορήγηση καθί−
σταται αμέσως απαιτητή στο σύνολό της, εντόκως. 

13. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της πρότασης του δικαιούχου της 
ενίσχυσης στο Φορέα Υποδοχής, δε συνυπολογίζονται 
στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό της επένδυσης, 
ούτε στην ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της 
ενίσχυσης, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά 
την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. 

14. Η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης των χρημα−
τοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής 
της σχετικής σύμβασης υλοποίησης των επενδυτικών 
προτάσεων, μεταξύ του Τελικού Δικαιούχου και του δι−
καιούχου της ενίσχυσης.

15. Κατά την πραγματοποίηση της επένδυσης, ο δι−
καιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στη λήψη όλων 
των κατά περίπτωση απαιτουμένων γενικών και ειδι−
κών αδειών ή /και δικαιολογητικών, που αφορούν την 
πραγματοποίηση της επένδυσης και τη νόμιμη λειτουρ−
γία της επιχείρησης ή/και παροχής της συγκεκριμέ−
νης υπηρεσίας. Τα ανωτέρω έγγραφα, επιδεικνύονται 
στα αρμόδια όργανα παρακολούθησης, πιστοποίησης 
και ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 
14871/Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 575/Β/28.4.2005) κοινής 
υπουργικής απόφασης. Προκειμένου να καταβληθεί η 
Α΄ δόση της δημόσιας επιχορήγησης, ο φορέας της 
επένδυσης υποχρεούται κατά το χρόνο διενέργειας του 
ελέγχου να έχει προχωρήσει στην υποβολή των σχε−
τικών αιτημάτων στον αρμόδιο φορέα για την έκδοση 
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των απαραίτητων αδειών/δικαιολογητικών. Η λήψη όλων 
των ανωτέρω αδειών ή/και δικαιολογητικών, αποτελεί 
προϋπόθεση για την καταβολή της τελευταίας δόσης 
της δημόσιας επιχορήγησης. 

16. Τα δικαιολογητικά για την κατά περίπτωση πι−
στοποίηση της καταβολής της ίδιας συμμετοχής των 
δικαιούχων της ενίσχυσης κατά την πραγματοποίη−
ση της επένδυσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14871/
Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 (ΦΕΚ 575/Β/28.4.2005) κοινή υπουρ−
γική απόφαση, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαι−
τούνται για την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης, 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ζ της παρούσας.

17. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά προβλέ−
πονται στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης 
της ίδιας συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της εταιρίας με την οποία αποφασί−
σθηκε η δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση 
επί μία πενταετία (5ετία) από την ολοκλήρωσή της.

18. Η δημόσια επιχορήγηση καταβάλλεται από τον 
Τελικό Δικαιούχο μετά από έλεγχο και σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 14871/Ε.Υ.Σ.3047/28.4.2005 
(ΦΕΚ 575/Β/28.4.2005) κοινή υπουργική απόφαση και 
στην παρούσα προκήρυξη».

Κατά τα λοιπά η κοινή υπουργική απόφαση με υπ’αριθμ. 
43158/ΕΥΣ 7961/25.10.2006 εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ΦΩΛΙΑΣ

ΤOYΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Α. ΣΠΗΛΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 35562/ΕΥΣ 4729 (2)
Τροποποίηση − αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39059/

ΕΥΣ/9047/24.10.2005 απόφασης του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ1539/Β/8.11.2005) με 
τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑ−
ΣΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙ−
ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2000−2006, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 
ΤΟΥ ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α΄)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 «Εταιρική διακυβέρ−

νηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
110/Α/17.5.2002).

2. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και 
έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3 και 7 (ΦΕΚ 251/
τ.Α΄/14.11.2000).

3. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ 267/Α΄/2007).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)

5. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με υπ’αριθμ. 

42362/Υ252/28.9.2007 «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
1948/Β΄/2007).

6. Το π.δ. 178/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνι−
κής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α/14.7.2000).

7. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ .70/2001 της Επιτρο−
πής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές 
ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 69/2001 της Επιτροπής 
της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για τις ενισχύσεις 
de minimis όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Τις αποφάσεις της Επιτροπής με τις οποίες εγκρί−
νονται τα (13) Π.Ε.Π., τα Τομεακά Ε.Π «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», «Περιβάλλον» (και οι Κοινοτικές Πρωτο−
βουλίες INTERREG και URBAN) που εντάσσονται στο 
Κ.Π.Σ. για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην 
Ελλάδα, όπως ισχύουν.

11. Τα συμπληρώματα προγραμματισμού των Δεκα−
τριών (13) Π.Ε.Π. και των Τομεακών Ε.Π. «Κοινωνία της 
Πληροφορίας», «Περιβάλλον, των Κοινοτικών Πρωτο−
βουλιών INTERREG και URBAN όπως εγκρίνονται και 
τροποποιούνται.

12. Την με υπ’ αριθμ. 3850/ΕΥΣ 523 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφα−
σης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της 
Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με 
το άρθρο 5 του ν. 3614/2007» (ΦΕΚ 333/Β΄/2008).

13. Την με υπ’ αριθμ. 14871/ΕΥΣ/3047 (ΦΕΚ 575/
Β/28.4.2005) κοινή υπουργική απόφαση «για την ρύθ−
μιση θεμάτων που αφορούν την εφαρμογή δράσεων 
κρατικών ενισχύσεων ΜΜΕ στο πλαίσιο Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2000−
2006 σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 
110 Α΄)».

14. Την με υπ’ αριθμ. 25776/ΕΥΣ/5873/11.7.2005 πρόσκλη−
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Τελικών 
Δικαιούχων στις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο πλαίσιο των Επιχειρη−
σιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 
2000−2006, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α).

15. Την με υπ’ αριθμ. 29202/ΕΥΣ 6771 απόφαση σχετι−
κά με την Συγκρότηση Επιτροπής για τον ορισμό των 
τελικών δικαιούχων στην εφαρμογή των δράσεων των 
κρατικών ενισχύσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων της Προ−
γραμματικής Περιόδου 2000−2006.

16. Το υπ’ αριθμ. 8081/26.9.2005 πρακτικό της ως άνω 
Επιτροπής.

17. Την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών για Διάθεση πιστώσεων από το Π.Δ.Ε. για 
την εφαρμογή των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο 
πλαίσιο του εκάστοτε Επιχειρησιακού Προγράμματος.

18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 
11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνο−
χής και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 4 και 6 και το 59. 
παρ.2, και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1260/1999.
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19. Την ανάγκη τροποποίησης της της υπ’ αριθμ. 
39059/ΕΥΣ/9047/24.10.2005 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1539/Β΄/8.11.2005) με 
τίτλο «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΜΜΕ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
2000−2006, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 35 ΤΟΥ ν.3016/2002 
(ΦΕΚ 110 Α΄)» όπως ισχύει, για τους σκοπούς του άρθρου 
4 παρ. 1 και άρθρο 17 του ν. 3614/2007.

20. Το γεγονός ότι από την απόφαση δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων, αποφασίζει:

Την τροποποίηση − αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 39059/
ΕΥΣ/9047/24.10.2005 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών (ΦΕΚ1539/Β/8.11.2005) ως εξής:

Άρθρο Μόνο

1. Ορίζει ως Τελικούς Δικαιούχους στις δράσεις κρα−
τικών ενισχύσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο 
πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμ−
ματικής Περιόδου 2000−2006 σύμφωνα με το άρθρο 
35 του ν. 3016/2002 τα παρακάτω πιστωτικά ιδρύματα, 
η λειτουργία των οποίων διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α΄), όπως ισχύει, όπως και τα 
συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα, η λειτουργία των 
οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 1167/1986, του 
ν. 2076/1992 και των σχετικών πράξεων του Διοικητή 
της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν:

1. ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ
4. PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5. EFG EUROBANK−ERGASIAS Α.Ε.
6. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ
7. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
8. MARFIN− ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
9. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.
10. ALPHA BANK Α.Ε.
11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
12. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
13. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ. Α.Ε.
14. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. 

Α.Ε.
15. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΕΣΒΟΥ−ΛΗΜΝΟΥ
16. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.
17. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
18. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΝ.Α.Ε.
19. FBBANK − ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Α.Ε.
20. ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENIUM BANK Α.Ε.
21. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ. ΠΕ.
22. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ.
23. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
24. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
25. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
2. α) Τα αναφερόμενα στην παρούσα πιστωτικά ιδρύ−

ματα, με βάση το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3614/2007 και 
για τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν προκηρυχθεί στο πλαί−
σιο του Γ΄ ΚΠΣ και πρόκειται να ενταχθούν εν μέρει ή 
στο σύνολο τους για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του 
Άξονα Προτεραιότητας «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ορίζονται ως «Ενδιάμεσοι 

Φορείς Διαχείρισης» των Περιφερειακών Επιχειρησια−
κών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

β) Οι αρμοδιότητες διαχείρισης που αναλαμβάνουν 
περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 14871/ΕΥΣ 3047 (ΦΕΚ 
575/Β΄/28.4.2005), κοινή υπουργική απόφαση και στις 
επιμέρους συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1, η ισχύς των οποίων δε 
θίγεται.

γ) Ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού των ανωτέρω 
δράσεων των οποίων θα αναλάβουν τη διαχείριση, ως 
ενδιάμεσοι φορείς, θα αποτυπωθεί σε νέα απόφαση.

3. Ως υποκαταστήματα που διαθέτει ο κάθε Τ.Δ. για 
την εκτέλεση του έργου του, ορίζονται τα υποκαταστή−
ματα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα της παρού−
σας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

F
    Αριθμ. 21663 (3)
Συμμετοχή νέων μελών στο Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Μείζονος 

Θεσσαλονίκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 245 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινο−
τήτων» που ορίζουν»:

«4. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας μπορεί να γίνει υποχρεωτική για ένα Δήμο ή 
για μία Κοινότητα η συμμετοχή σε Σύνδεσμο του ίδιου 
νομού ή νησιού, που έχει συσταθεί, εφόσον συντρέχουν, 
αθροιστικά, οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Αν στο Σύνδεσμο μετέχουν τα δύο τρίτα (2/3) του−
λάχιστον των Δήμων και των Κοινοτήτων του νομού ή 
του νησιού,

β) αν αποφασίσει τη συμμετοχή το διοικητικό συμ−
βούλιο του Συνδέσμου με την απόλυτη πλειοψηφία του 
συνολικού αριθμού των μελών του και γ) εφόσον εξυ−
πηρετείται το δημόσιο συμφέρον».

β) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του 
ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέ−
χωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική 
αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

γ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 90 του π.δ. 
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν 
τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστι−
κές διοικητικές πράξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 32.124/28.9.1970 απόφαση του Νομάρ−
χη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 723Β΄) περί ιδρύσεως Συνδέσμου 
Ο.Τ.Α. Απορριμμάτων (Μείζονος Θεσσαλονίκης) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με μεταγενέστερες 
όμοιες αποφάσεις μας.

3. Το έγγραφο μας υπ’ αριθμ. οικ. 15412/27.5.2008 προς 
τον Σύνδεσμο Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης για την 
άμεση σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου και έκ−
δοση απόφασης με θέμα την υποχρεωτική συμμετοχή 
στον ίδιο Σύνδεσμο των δήμων του Νομού Θεσσαλο−
νίκης Βερτίσκου, Λαγκαδά και Μαδύτου επειδή στον 
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Σύνδεσμο συμμετέχει πλέον των δύο τρίτων (2/3) του 
συνόλου των Δήμων του Νομού και για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος.

4. Την υπ’ αριθμ. 2/2008 απόφαση του διοικητικού συμ−
βουλίου του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης 
με την οποία αποφασίζεται η υποχρεωτική συμμετοχή 
ως μελών του Συνδέσμου των δήμων του Νομού Θεσ−
σαλονίκης Βερτίσκου, Λαγκαδά και Μαδύτου, αποφα−
σίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 32.124/28.9.1970 από−
φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 723Β΄) περί 
ιδρύσεως Συνδέσμου Ο.Τ.Α. απορριμμάτων (Μείζονος 
Θεσσαλονίκης) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε μεταγενέστερα με τη συμμετοχή ως μελών των 
δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης Βερτίσκου, Λαγκαδά 
και Μαδύτου.

Κατά τα λοιπά ισχύει υπ’ αριθμ. 32.124/28.9.1970 από−
φαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 723Β΄) περί 
ιδρύσεως Συνδέσμου Ο.Τ.Α. απορριμμάτων (Μείζονος 
Θεσσαλονίκης) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα.

Κάλυψη δαπάνης: Από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
κάθε νέου μέλους σε ποσοστό 3% των τακτικών εσό−
δων του κάθε δήμου για το τρέχον οικονομικό έτος 
2008. Για τα επόμενα οικονομικά έτη οι δαπάνες για 
τις οποίες θα εγγραφούν ανάλογες πιστώσεις στους 
αντίστοιχους κωδικούς των ανωτέρω Δήμων ανέρχονται 
στο ίδιο ποσοστό για κάθε έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 23 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. 4922 (4)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή ενός (1) 

υπαλλήλου του Τμήματος Γρ/κής Υπ/ξης Νομάρχη 
(οδηγός Νομάρχη Εύβοιας) για το β’ εξάμηνο 2008. 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 156/2005 απόφαση του Νομαρχιακού 
Συμβουλίου Ευβοίας με την οποία ψηφίσθηκε τροποποί−
ηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας της Ν.Α. Ευβοίας και κωδικοποίηση σε Ενιαίο 
Κείμενο (ΦΕΚ 1915/τ.Β΄/30.12.1005).

3. α)Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του 
ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α).

β) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παράγραφος 7 του 
ν.2738/1999.

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/Α).

4. Η δαπάνη έχει προβλεφθεί και είναι εγγεγραμμένη 
στον Προϋπολογισμό της Ν.Α. Ευβοίας για το Οικον.έτος 
2008 στον Ε.Φ.10073 από πιστώσεις ΚΑΠ.

5. Το γεγονός ότι από την προώθηση της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους 2.950 €, βαρύνουσα 
τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Ν.Α. Ευβοίας.

6. Την υπ’ αριθμ. 262/23.7.2008 απόφαση της Νομαρ−
χιακής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης.

7. Τις ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες του τμήματος 
Γραμ/κής Υπ/ξης Νομάρχη (οδηγός του υπηρεσιακού 
αυτοκινήτου του Νομάρχη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
2680/17.2.2003 απόφαση μας), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την καθιέρωση Υπερωριακής εργασίας με 
αμοιβή στον οδηγό του Νομάρχη με σύνολο ωρών μέχρι 
360 ώρες απογευματινής εργασίας και 120 Κυριακές και 
εξαιρέσιμες για το β’ εξάμηνο 2008.

Η δαπάνη έχει προβλεφθεί και είναι εγγεγραμμένη 
στο Προϋπολογισμό Οικ.Έτους 2008 στον Ε.Φ.10 073 από 
πιστώσεις ΚΑΠ και ανέρχεται στο ύψος των 2.950 €.

Ορίζουμε όπως η έγκριση αυτή τελεί υπό την προϋπό−
θεση της μη απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού 
υπερωριακά από άλλο φορέα.

Η υπερωριακή απασχόληση θα εκτελείται τις απογευ−
ματινές ώρες − όλες τις εργάσιμες ημέρες της εβδομά−
δας μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου − τις Κυρι−
ακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της πραγματικής προσφοράς της προαναφερόμενης 
εργασίας θα είναι ο Νομάρχης.

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το β’ εξάμηνο του 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Χαλκίδα, 30 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ 

F
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    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στη Πενίδου Σοφία του Γεωργίου.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

   Με την υπ’ αριθμ. 5773/14.7.2008 απόφαση του Νομάρ−
χη Πειραιά χορηγείται στη Πενίδου Σοφία του Γεωργίου 
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.

  Ο Νoμάρχης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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*02016031108080008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ 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 μορφή DVD/CDμ ρφή

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
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