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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (1)
Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρε−

σιών Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελλη−
νικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) και κατάργηση διατάξεων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33 ν. 3979/2011 

(ΦΕΚ 138 Α΄/2011).
2) τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3448/2006 (ΦΕΚ 

57 Α΄/2006).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 

42/Α΄/2007).
4) Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 

251/Α΄/2000).
5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−

ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α/2005) με θέμα: «Κωδικοποίηση της νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6) Του π.δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία: α) Εσωτερικών και 
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

7) Του π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α/2009) «καθορισμός και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

8) Του π.δ. 110/2011 (ΦΕΚ Α΄ 243/11.11.2011), «Διορισμός 
Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
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9) Την υπ’ αριθμ. 23564/25.11.2011 (Β΄ 2741) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μετα−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνο 
Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη»

10) Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης 
ΥΑΠ/Φ.60/38/232 (ΦΕΚ 799/Β΄/2010), «Κύρωση του Κα−
νονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του 
Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)»

11) Την υπ’ αριθμ. 2316/20.01.2012 αίτηση του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος με θέμα «Ψηφιακές Υπογραφές 
Διπλ. Μηχανικών και ίδρυση ΚΕΠ από το ΤΕΕ».

12) Την υπ’ αριθμ. 451/28.03.2012 αίτηση του Δικηγορι−
κού Συλλόγου Αθηνών με θέμα «Ψηφιακές Υπογραφές 
Δικηγόρων και ίδρυση Κέντρου Εξυπηρέτησης Δικηγό−
ρων από ΔΣΑ»

13) Την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/75/916 σχετική εισήγηση 
της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής του ΥΔιΜΗΔ, 
ως Πρωτεύουσας Αρχής Πιστοποίησης.

14) Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

1) Ως «Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης» (Υπ.ΑΠ) του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης, ορίζεται το Τμήμα Επεξεργασίας 
και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμμα−
τισμού και Εφαρμογών της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πλη−
ροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Αποστολή της παραπάνω Οργανικής Μονάδας είναι η 
έκδοση και η εν γένει διαχείριση των ψηφιακών πιστο−
ποιητικών για λογαριασμό του ΥΔιΜΗΔ και των λοιπών 
φορέων του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 ν. 3448/2006 (όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3536/2007) και τις διατά−
ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. 
ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού 
Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου» (ΦΕΚ 799/Β΄/2010).

2) Ως «Αρχή Εγγραφής» του ΥΔιΜΗΔ ορίζεται ο Τομέας 
Υλοποίησης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων και 
Συστημάτων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ», το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλ−
λογος Αθηνών. Αποστολή των εν λόγω Αρχών Εγγραφής 
είναι η υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών πιστοποίη−
σης, όπως αυτές ειδικότερα προβλέπονται με τις διατά−
ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. 
ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού 
Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/2010) και ιδίως η ηλε−
κτρονική εγγραφή για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση 
ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών ή η έγκριση ή 
η απόρριψη των εγγραφών κατά την υποβολή αιτήσεων 
από τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους. 

Οι φορείς που θα συστήσουν δική τους Υποκείμενη 
Αρχή Πιστοποίησης αλλά και όλοι όσοι χρησιμοποι−
ούν την Υποκείμενη Αρχή του ΥΔιΜΗΔ έως ότου λει−
τουργήσει η δική τους Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης, 
μπορούν να εξυπηρετούνται από την παραπάνω Αρχή 
Εγγραφής του ΥΔιΜΗΔ, (σύμφωνα με τις διατάξεις των 
εδαφίων 1, 2 και 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 25 
του ν. 3536/2007). 

3) Ως «Εντεταλμένα Γραφεία» της ΑΠΕΔ ορίζονται 
τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, σε ολόκληρη την 
επικράτεια (άρθρο 31 ν. 3013/2001), τα κατά τόπους 
περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. και ο Δ.Σ.Α., που εί−
ναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτημάτων και την 
ταυτοποίηση των στοιχείων φυσικών προσώπων με 
σκοπό την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση 
των ψηφιακών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις διατά−
ξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. 
ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού 
Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού 
Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/2010).

4) Οι αρμοδιότητες των παραπάνω Οργανικών Μονά−
δων (Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης, Αρχής Εγγρα−
φής και Εντεταλμένων Γραφείων), ασκούνται σύμφωνα 
όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του ν. 3448/2006, το άρ−
θρο 25 του ν. 3536/2007 και τις διατάξεις της κοινής 
υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/ 
38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίη−
σης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου 
(ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/2010).

5) Οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/7/135/2007 
(ΦΕΚ 445/Β΄/2.4.2007) (1) «Καθορισμός Οργανικών Μονά−
δων για την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 ν. 3448/2006» (ΦΕΚ 57 
Α), καταργούνται από την έκδοση της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ 

F
   Αριθμ. ΠΟΛ. 1096 (2)
Έκπτωση του διπλάσιου του καταβαλλόμενου μισθώ−

ματος από το φόρο εισοδήματος των επιχειρήσεων 
τριτογενούς τομέα που μισθώνουν την εγκατάστα−
ση τους στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του 
Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 
του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249).

  ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. Β2 και Ε του άρθρου 43 και 

των παρ. Β2 και Ε του άρθρου 44 του ν. 4030/2011 «Νέος 
τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 249).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 
(Α΄98).

3. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπλη−
ρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και 
Παντελή Οικονόμου» (Β΄ 2792).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ14/24−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 2740).

5. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων εφαρ−
μογής και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
την απόδειξη της εγκατάστασης επιχειρήσεων τριτο−
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γενούς τομέα από την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά στις 
περιοχές Γερανίου και Μεταξουργείου του Ιστορικού 
Κέντρου της Αθήνας, της καταβολής του μισθώματος, 
του συνολικού ετήσιου ποσού αυτού, καθώς και των 
λεπτομερειών εφαρμογής των πιο πάνω διατάξεων.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εφαρμογή Διατάξεων

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων Β2 των άρθρων 
43 και 44, καθώς και του άρθρου 59 του ν. 4030/2011 
(Α΄ 249) ορίζεται η έκπτωση από το φόρο εισοδήματος 
ίση με το διπλάσιο του μισθώματος που καταβάλλεται 
ετησίως από επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα για τη 
μίσθωση ακινήτου, προκειμένου να εγκατασταθούν από 
την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά, στην περιοχή Γεράνι, 
που οριοθετείται από τις οδούς Πειραιώς, Επικούρου, 
Ευριπίδου και Αθηνάς και στην περιοχή Μεταξουργείο, 
που οριοθετείται από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, 
Αχιλλέως, Αγίου Κωνσταντίνου, Πειραιώς και Ιερά Οδός, 
αντίστοιχα, του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας. Η έκ−
πτωση αυτή διενεργείται κάθε χρόνο και κατ’ ανώτατο 
όριο για μια πενταετία από το χρόνο πρώτης εγκατά−
στασης.

2. Δικαιούχοι της έκπτωσης αυτής είναι όσοι ασκούν 
ελευθέριο επάγγελμα, οι ατομικές επιχειρήσεις, τα 
πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ 
(ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, κοινωνίες αστι−
κού δικαίου, αστικές εταιρίες, συμμετοχικές ή αφανείς 
εταιρίες και κοινοπραξίες), καθώς και τα πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ΚΦΕ (ΑΕ, ΕΠΕ, δη−
μόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεται−
ρισμοί, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με 
οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους 
αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτη−
ση οικονομικών ωφελημάτων) που λειτουργούν με τη 
μορφή επιχείρησης τριτογενούς τομέα. Προϋπόθεση 
για τα ανωτέρω είναι οι επιχειρήσεις αυτές να λειτουρ−
γούν σε κτίρια και χώρους νομίμως υφισταμένους στους 
οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση από τις ισχύουσες 
διατάξεις των π.δ/των της 2/13.7.1994 (Δ΄ 704) και της 
23.7/19.8.1998 (Δ΄616) και ειδικότερα αφορούν χρήσεις 
ξενώνων, ξενοδοχείων, τουριστικών εγκαταστάσεων εν 
γένει, εμπορικών καταστημάτων (αγορά, πώληση εμπο−
ρευμάτων), γραφείων, τραπεζών, ασφαλειών, πολιτιστι−
κών κέντρων, κτιρίων εκπαίδευσης, εμπορικών εκθέσεων 
και μισθώνουν την εγκατάσταση τους σε ακίνητο που 
βρίσκεται στις πιο πάνω οριοθετημένες περιοχές.

Με τις προϋποθέσεις αυτές, σε περίπτωση υπεκμί−
σθωσης ολόκληρου του ακινήτου, δικαίωμα έκπτωσης 
ολόκληρου του ποσού του καταβληθέντος μισθώματος 
έχει μόνο ο υπομισθωτής (τελικός μισθωτής), που κάνει 
εξ ολοκλήρου χρήση του μισθίου.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις, σε περίπτωση υπεκμίσθω−
σης τμήματος του ακινήτου, δικαίωμα έκπτωσης έχει 
ο υπεκμισθωτής (αρχικός μισθωτής) για το ποσό του 
μισθώματος που καταβάλει για το τμήμα του ακινήτου 
που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί ο ίδιος, καθώς και 
ο υπομισθωτής (τελικός μισθωτής) για το ποσό του 
μισθώματος που καταβάλει αντίστοιχα για το τμήμα 
του ακινήτου που υπομισθώνει.

3. Στην έννοια της εγκατάστασης των επιχειρήσεων 
τριτογενούς τομέα περιλαμβάνεται η έδρα ή οι λοιποί 
εκτός της έδρας χώροι των επιχειρήσεων αυτών, όπως 
π.χ. υποκατάστημα, έκθεση κ.λπ., εφόσον η δραστηριό−
τητα τους προβλέπεται από τις χρήσεις που επιτρέπεται 
να εγκατασταθούν στις περιοχές αυτές ως ακολούθως: 
ξενώνες, ξενοδοχεία, τουριστικές εγκαταστάσεις εν γέ−
νει, εμπορικά καταστήματα (αγορά − πώληση), γραφεία, 
ιατρεία, τράπεζες, ασφάλειες, πολιτιστικά κέντρα, κτίρια 
εκπαίδευσης, εμπορικές εκθέσεις.

4. Η έκπτωση αυτή διενεργείται ετησίως, εφόσον η 
επιχείρηση εγκαθίσταται στις εν λόγω περιοχές από 
την 25η Νοεμβρίου 2011 και μετά και για όσο χρόνο η 
επιχείρηση παραμένει εκεί. Επίσης ορίζεται ότι η έκπτω−
ση αυτή διενεργείται κατ’ ανώτατο όριο για πέντε έτη. 
Αν η επιχείρηση παραμείνει στην περιοχή για χρονικό 
διάστημα μικρότερο της πενταετίας, π.χ. για τρία έτη, 
η έκπτωση του διπλάσιου μισθώματος από το φόρο 
εισοδήματος της επιχείρησης θα διενεργείται μόνο για 
τα τρία έτη αυτά.

Η έκπτωση του ποσού του διπλάσιου μισθώματος που 
καταβάλλεται ετησίως, διενεργείται αποκλειστικά από 
το φόρο εισοδήματος που προκύπτει κατά την υποβολή 
της δήλωσης και ειδικότερα για τα φυσικά πρόσωπα 
από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει κατά την 
εκκαθάριση της δήλωσης. Σε περίπτωση που κατά το οι−
κείο οικονομικό έτος προκύπτει πιστωτικό ποσό φόρου 
ή προκύπτει χρεωστικό ποσό φόρου που δεν επαρκεί 
για να καλύψει το ποσό της διπλάσιας δαπάνης του μι−
σθώματος, η διαφορά που θα προκύψει δεν μεταφέρεται 
για να συμψηφιστεί με τυχόν χρεωστικό ποσό φόρου, 
που θα προκύψει σε επόμενη χρήση.

Το ετήσιο ποσό των μισθωμάτων δεν αναγνωρίζεται 
προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρή−
σεων και προστίθεται ως λογιστική διαφορά λόγω του 
ειδικού καθεστώτος που καθιερώνεται με τις διατάξεις 
της παρ. Β2 του άρθρου 43 και της παρ. Β2 του άρθρου 
44 του ν. 4030/2011.

Η μη αναγνώριση της δαπάνης ισχύει και για την πε−
ρίπτωση της υπομίσθωσης.

5. Εκτός των όσων αναφέρονται ανωτέρω, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την διενέργεια της έκπτωσης αυτής εί−
ναι και η καταβολή του συμφωνηθέντος μισθώματος.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά

Για την εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, απαιτείται η 
συνυποβολή με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήμα−
τος του δικαιούχου, των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. Βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου της αρμόδιας 
ΔΟΥ, από την οποία να προκύπτει το είδος της ασκού−
μενης επαγγελματικής δραστηριότητας της επιχείρησης 
και η εγκατάσταση της από την 25η Νοεμβρίου 2011 και 
μετά στις πιο πάνω οριζόμενες περιοχές Γεράνι και 
Μεταξουργείο του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας.

2. Το ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου 
θεωρημένο από τη ΔΟΥ ή το συμβολαιογραφικό μισθω−
τήριο (για το οποίο δεν απαιτείται θεώρηση από τη 
ΔΟΥ), από το οποίο να προκύπτει η έναρξη και η λήξη 
της οικείας μίσθωσης, η διάρκεια αυτής, το είδος και η 
θέση του μισθωμένου ακινήτου και το ποσό του συμ−
φωνημένου μισθώματος. Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης 
υποβάλλονται και τα δύο μισθωτήρια των δικαιούχων.
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3. Τα αποδεικτικά καταβολής του μισθώματος ετη−
σίως.

4. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αθη−
ναίων ότι το προς υπαγωγή κτίριο ή χώρος στις διατά−
ξεις της παρούσας υφίσταται νομίμως σύμφωνα με τις 
κείμενες πολεοδομικές διατάξεις.

5. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής από την οποία να προκύπτει ότι η εγκατά−
σταση της χρήσης της ασκούμενης δραστηριότητας 
της επιχείρησης στις πιο πάνω περιοχές, επιτρέπεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις των π.δ/των της 2/13.7.1994 
(Δ΄ 704) και 23.7/19.8.1998 (Δ΄ 616) και είναι μεταξύ των 
περιλαμβανομένων στην παρ. 3 του άρθρου 1 της πα−
ρούσης.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών ορίζεται σύμ−
φωνα με το άρθρο 59 του ν. 4030/2011 από τη δημοσί−
ευση αυτού στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(25η Νοεμβρίου 2011) και καταλαμβάνει την εγκατάστα−
ση επιχειρήσεων τριτογενούς τομέα με τη μίσθωση 
ακινήτου στις περιοχές Γεράνι και Μεταξουργείο του 
Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, από την 25η Νοεμβρίου 
2011 και μετά, σύμφωνα με τις πιο πάνω προϋποθέσεις 
και τους πιο πάνω περιορισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΑΝΑΠΛΗΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 14954/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 538 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 15298/ΕΥΔ&ΠΤΣ 962/

12−4−2010 (ΦΕΚ 1439/τ.Β/6−9−10) απόφασης του Υφυ−
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ−
τιλίας με θέμα «Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση του 
Διαβαλκανικού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης 
ως Φορέα Υλοποίησης για το Έργο (κωδ. ΧΜ ΕΟΧ: 
EL0053): «Shop in Shop στη δημόσια διοίκηση για την 
εξυπηρέτηση του επαγγελματία» από πόρους του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομι−
κού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 − 2009 και του 
Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/27−6−2011) «Διάσπαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι−
κής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ−
νησης, και συγχώνευσης των Υπουργείων Οικονομίας, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και μεταφοράς στον 
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς».

2. Την υπ’ αριθμ. 12966/19.03.2012 (ΦΕΚ 810/Β΄/19.03.2012) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί ανά−
θεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αθανάσιο Μωραΐτη.

3. Τη με αριθμ. 4014/ΔΙΟΕ 120 (ΦΕΚ Β 134/9−2−2011) 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών – Οι−
κονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Σύ−
στασης της “Ειδικής Γραμματείας Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς”».

4. Τη με υπ’ αριθμ. 31405/ΔΔ&ΠΚΠ/2317 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο 
“Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου 
Συνοχής», (ΦΕΚ Β΄ 1270/2001), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

5. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013» (ΦΕΚ Α΄ 267/2007), και ιδίως το άρ−
θρο 29 παρ. 3.

6. Το Ν. 2860/2000 περί «Διαχείρισης, παρακολούθησης 
και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 251/2000), και ιδίως το άρθρο 19.

7. Τη Συμφωνία της 14ης Οκτωβρίου 2003 για τη συμ−
μετοχή της Δημοκρατίας της Τσεχίας, της Δημοκρατίας 
της Εσθονίας, της Δημοκρατίας της Κύπρου, της Δημο−
κρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, 
της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της 
Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρα−
τίας της Σλοβενίας και της Δημοκρατίας της Σλοβακίας 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία είναι εφαρ−
μοστέα από την 1η Μαΐου 2004.

8. Τo Πρωτόκολλο 38α της Συμφωνίας Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου, το οποίο δημιουργεί Χρηματοδο−
τικό Μηχανισμό μέσω του οποίου οι χώρες ΕΖΕΣ θα 
συνεισφέρουν στη μείωση των οικονομικών και κοινω−
νικών ανισοτήτων εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου.

9. Την από 03−06−2004 απόφαση Νο 4/2004/SC της 
Διακρατικής Επιτροπής των χωρών ΕΖΕΣ, με την οποία 
συγκροτείται η Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού 
για τη διαχείριση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευ−
ρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004−
2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το από 07−07−2005 Μνημόνιο Κατανοήσεως 
(Memorandum of Understanding) για την υλοποίηση του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου περιόδου 2004−2009 μεταξύ της Δημοκρατίας 
της Ισλανδίας, του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάϊν, του 
Βασιλείου της Νορβηγίας και της Ελληνικής Δημοκρα−
τίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Τους από 16−06−2004 «Κανόνες και Διαδικασίες» 
(“Rules and Procedures”) για την υλοποίηση του Χρημα−
τοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
περιόδου 2004−2009, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από την 
Επιτροπή Χρηματοδοτικού Μηχανισμού, όπως τροπο−
ποιήθηκαν και ισχύουν.

12. Την από 16−05−2008 επιστολή του Γραφείου ΧΜ περί 
μείωσης των λειτουργικών και διαχειριστικών εξόδων 
του Γραφείου ΧΜ από 3% σε 2% (“Updated figures”).

13. Τη με υπ’ αριθμ. 830/ΕΥΔ&ΠΤΣ 36/09−01−2008 Ανοι−
κτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπο−
βολή προτάσεων ανεξαρτήτων έργων και ανεξαρτήτων 
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έργων στοχευμένων στην ακαδημαϊκή έρευνα συγχρη−
ματοδοτούμενων από τις χώρες ΕΟΧ – ΕΖΕΣ: Ισλανδία, 
Λιχτενστάιν και Νορβηγία στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 
περιόδου 2004 – 2009 και από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας.

14. Την με υπ’ αριθμ. 51116/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3537/10−11−2008 
απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών για 
την προέγκριση και διαβίβαση προς το Γραφείο ΧΜ 
ΕΟΧ για περαιτέρω αξιολόγηση και έγκριση από την 
Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ των επικρατέστερων συγκριτικά προ−
τάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 
2004 – 2009.

15. Τη με υπ’ αριθμ. 41504/ΕΥΘΥ 1904/28−08−2009 από−
φαση Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών περί του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΧΜ ΕΟΧ πε−
ριόδου 2004 – 2009 (ΦΕΚ/Τεύχος Δεύτερο/αρ. φύλλου 
1859/03−09−2009) και ιδίως το άρθρο 7.

16. Τη με υπ’ αριθμ. 1037/CMF&MSS 54/09−01−2009 υπο−
βολή προς το Γραφείο ΧΜ Αίτησης στην Αγγλική που 
αφορά στο έργο με κωδικό ΧΜ ΕΟΧ: EL0053 και τίτλο: 
«Shop in Shop στη δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέ−
τηση του επαγγελματία».

17. Την από 20−03−2009 διαβιβασθείσα «Έκθεση Αξιο−
λόγησης» (“Detailed Appraisal Report”) της Επιτροπής ΧΜ 
ΕΟΧ για το έργο με κωδικό ΧΜ ΕΟΧ: EL0053 και τίτλο: 
«Shop in Shop στη δημόσια διοίκηση για την εξυπηρέ−
τηση του επαγγελματία».

18. Την από 24−04−2009 «Επιστολή Πρόθεσης Συγχρη−
ματοδότησης» (“Grant Offer Letter”) του Γραφείου ΧΜ 
προς τις Ελληνικές Αρχές ως προς την υποβληθείσα 
Αίτηση στην Αγγλική για το έργο με κωδικό ΧΜ ΕΟΧ: 
EL0053 και τίτλο: «Shop in Shop στη δημόσια διοίκηση 
για την εξυπηρέτηση του επαγγελματία».

19. Τη με υπ’ αριθμ. 44/14−05−2009 επιστολή του Δια−
βαλκανικoύ Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης προς την 
ΕΥΔ&ΠΤΣ για την αποδοχή των όρων και προϋποθέσε−
ων χρηματοδότησης/επιχορήγησης όπως αναφέρονται 
στη σχετική «Επιστολή Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης» 
(“Grant Offer Letter”) του Γραφείου ΧΜ.

20. Τη με υπ’ αριθμ. 31269/ΕΥΔ&ΠΤΣ 2421/22−06−2009 
επιστολή προς το Γραφείο ΧΜ για την αποδοχή εκ 
μέρους του Φορέα Υλοποίησης και των Ελληνικών Αρ−
χών των όρων και προϋποθέσεων χρηματοδότησης/επι−
χορήγησης όπως αναφέρονται στη σχετική «Επιστολή 
Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης» (“Grant Offer Letter”) 
καθώς και για τη διαβίβαση του «Σχεδίου Υλοποίησης 
Έργου» (“Project Implementation Plan”) όπως υπεβλήθη 
από το Φορέα Υλοποίησης.

21. Την από 17−09−2009 υπογραφείσα Σύμβαση Χορή−
γησης Χρηματοδότησης (“Grant Agreement”) μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2004 − 2009 για τη χρηματο−
δότηση/επιχορήγηση του Ανεξάρτητου Έργου με κωδικό 
ΧΜ ΕΟΧ EL0053 και τίτλο: «Shop in Shop στη δημόσια 
διοίκηση για την εξυπηρέτηση του επαγγελματία».

22. Το εγκεκριμένο από την Επιτροπή ΧΜ ΕΟΧ «Σχέδιο 
Υλοποίησης Έργου» (“Project Implementation Plan”) όπως 
υπεβλήθη από το Φορέα Υλοποίησης για το συγκεκρι−
μένο έργο και αποτελεί παράρτημα της από 17−09−2009 
υπογραφείσας Σύμβαση Χορήγησης Χρηματοδότησης.

23. Τη με υπ’ αριθμ. 54622/ΕΥΔ&ΠΤΣ 3952/20−11−2009 
διαβίβαση προς το Φορέα Υλοποίησης Σχεδίου «Επιστο−

λής Δέσμευσης» καθώς και Σχεδίου «Προγραμματικής 
Σύμβασης/Συμφώνου Συνεργασίας».

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη πέραν της συνολικής δαπάνης ύψους 
€ 412.350, η οποία αποτελεί το 50% του συνολικού επι−
λέξιμου προϋπολογισμού του έργου, για τη χρονική 
περίοδο 2009 – 2011, η οποία θα βαρύνει το Πρόγραμ−
μα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και συγκεκριμένα 
τη ΣΑΕ 419/2.

25. Η με υπ’ αριθμ. 45686/Α.Pl. 6381/27−10−2011 επιστολή 
της Αρχής Πληρωμής προς το Γραφείο ΧΜ με θέμα: 
«Submission of 3rd Project Interim Reports (EL0053)» για 
τη διαβίβαση της 3ης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου με 
την οποία πιστοποιούνται δαπάνες ύψους 228.411 € για 
την περίοδο Ιαν. 2011 – Απρ. 2011.

26. Η με υπ’ αριθμ. 17784/Α.Pl. 2224/20−4−2011 επιστολή 
της Αρχής Πληρωμής προς το Γραφείο ΧΜ με θέμα: 
«Submission of Project Interim Reports (EL 0053)» για τη 
διαβίβαση της 2ης Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου με 
την οποία πιστοποιούνται δαπάνες ύψους 71.089€ για 
την περίοδο Απρ. 2010 – Δεκ. 2010.

27. Η με υπ’ αριθμ. 57485/Α.Pl. 9462/03−12−2010 επι−
στολή της Αρχής Πληρωμής προς το Γραφείο ΧΜ με 
θέμα: «Submission of Project Interim Reports (EL 0053 & 
EL 0073)».

28. Η με υπ’ αριθμ. 19589/ΔΙΟ 3499/6−5−2011 επιστολή 
της Διεύθυνσης Οικονομικού προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος για την καταβολή ποσού ύψους 41.235€ στο 
Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.

29. Η με υπ’ αριθμ. 20431/ΔΙΟ 3661/6−5−2011 επιστολή 
της Διεύθυνσης Οικονομικού προς την Τράπεζα της 
Ελλάδος για την καταβολή ποσού ύψους 35.544€ στο 
Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, αποφα−
σίζει:

Την τροποποίηση των παραγράφων 3, 4 και 9 της με 
υπ’ αριθμ. 15298/ΕΥΔ&ΠΤΣ 962/12−4−2010 (ΦΕΚ 1439/τ.Β/6−
9−10) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας, ως ακολούθως:

Παράγραφος 3: «Η εκταμίευση της χρηματοδότησης/
επιχορήγησης θα γίνει σε δόσεις μετά την 24η Απριλίου 
2009, και όχι μετά την παρέλευση είκοσι (20) μηνών από 
την προβλεπόμενη ημερομηνία περαίωσης του Έργου 
(30−04−2011)…».

Παράγραφος 4: «Αιτήματα Εκταμίευσης τα οποία αφο−
ρούν σε πιστοποιημένες δαπάνες εντός της παραπά−
νω περιόδου επιλεξιμότητας γίνονται αποδεκτά εντός 
περιόδου είκοσι (20) μηνών από την παρέλευση της 
τελευταίας ημερομηνίας επιλεξιμότητας…».

Παράγραφος 9: «Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & 
Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμά−
των (ΕΥΔ&ΠΛΑΠ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας, έχει οριστεί ως «Εθνικό 
Σημείο Επαφής» (ΕΣΕ) (“National Focal Point”) και έχει 
τη συνολική ευθύνη διαχείρισης της υλοποίησης του 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού ΕΟΧ περιόδου 2004 − 2009 
στην Ελλάδα».

Κατά τα λοιπά, ισχύει η με υπ’ αριθμ. 15298/ΕΥΔ&ΠΤΣ 
962/12−4−2010 (ΦΕΚ 1439/τ.Β/6−9−10) απόφασης του Υφυ−
πουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, 
για τη Χρηματοδότηση/Επιχορήγηση του Διαβαλκανικού 
Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης ως Φορέα Υλοποίησης 



19060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

για το Έργο με κωδικό ΧΜ ΕΟΧ EL0053 και τα παραρ−
τήματά της Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V και VI.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

F
    Αριθμ. 21132/8940 (4)
Τροποποίηση, Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−

στους και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 
της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ − ΑΡ−
ΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ−
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. «ΤΕ−
ΧΝΟΧΑΡΤ ΑΒ.Ε.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. 17921/7052/Π08/5/00263/Ε/Ν.3299/ 
2004/03.04.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοπον−
νήσου:

α) Τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. 3375/554/Π08/5/00263/
Ε/Ν.3299/2004/01.02.2010 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτή τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 17917/7050/Π08/5/00263/Ε/
Ν.3299/2004/30.03.2012 απόφαση του Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου, ως εξής:

Εγκρίθηκε η τροποποίηση των θέσεων εργασίας της 
επένδυσης της επιχείρησης με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟ−
ΧΑΡΤ − ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙ−
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον δ.τ. 
«ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΒ.Ε.Ε.» που καθορίζονται στο άρθρο 6 
εδάφιο β της προαναφερόμενης απόφασης, από 36,86 
(υφιστάμενες και νέες θέσεις εργασίας) Ε.Μ.Ε σε 34,86 
E.M.E. (υφιστάμενες θέσεις εργασίας).

β) Ολοκληρώθηκε και έγινε έναρξη παραγωγικής λει−
τουργίας της επένδυσης της επιχείρησης με την επω−
νυμία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ − ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και με τον δ.τ. «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ ΑΒ.Ε.Ε.», που αναφέρεται 
σε Επέκταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού μονάδας πα−
ραγωγής χάρτου για ανακύκλωση (ΚΩΔ. ΣΤΑΚΟΑ. 211.2), 
στη ΒΙ.Π.Ε. της Α.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της 
Π.Ε. Αρκαδίας (πρώην Δ.Δ. Τρίπολης του Δήμου Τρίπο−
λης του Νομού Αρκαδίας).

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
με το κίνητρο της επιδότησης της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης οριστικοποιείται στο ποσό των επτακοσί−
ων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά ευρώ 
(727.617,00 €).

Για το επενδυτικό σχέδιο συνολικής δαπάνης επτακο−
σίων είκοσι επτά χιλιάδων εξακοσίων δέκα επτά ευρώ 
(727.617,00€) που αποκτήθηκε βάσει σύμβασης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης ορίζεται ποσό τριακοσίων εξήντα 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων οκτώ ευρώ και πενήντα 
λεπτών (363.808,50€), δηλαδή ποσοστό 50,00% επί της 
δαπάνης χρηματοδοτικής μίσθωσης, ως επιδότηση της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 21.03.2012.

Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν−
δυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκαν 
νέες θέσεις εργασίας.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνετε η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ποσού διακοσίων πενήντα χιλιάδων επτακοσίων ενενή−
ντα δύο ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (250.792,32€) προς 
την εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ − ΑΡΚΑΔΙ−
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΤΕΧΝΟΧΑΡΤ Α.Β.Ε.Ε.».

Δεν απαιτείται γνωμοδότηση της Γνωμοδοτικής Επι−
τροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 και του 
Π.Δ. 33/2011.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

F
    Αριθμ. απόφ. 504/2011 (5)
Συγχώνευση (α) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – 

Αποχέτευσης Δήμου Κω, (β) Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δικαίου Ν. Δωδεκα−
νήσου, (γ) Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Απο−
χέτευσης Δήμου Ηρακλειδών Ν. Δωδεκανήσου, σε 
μια Δ.Ε.Υ.Α. ΚΩ.

  ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  Μετά το πέρας της συζήτησης, της ανταλλαγής γνω−
μών και αφού έλαβε υπόψη του:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 107 παρ. 1 και 109 παρ. 
6 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010).

2. Τις διατάξεις του αρθρ. 1 παρ. 2 αρ. 10 περ. Α.2 του 
ιδίου ως νόμου.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων για 
την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης» 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 21 του 
Ν. 3731/2008, (ΦΕΚ 263/Α΄/23−12−2008).

4. Την υπ’ αριθμ. 1776/30−12−1999 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 
2257/Β΄/31−12−1999) περί «Σύστασης Ενιαίας Επιχείρησης 
ύδρευσης – αποχέτευσης με την επωνυμία: Δημοτική 
Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Δικαίου 
Κω.

5. Την υπ’ αριθμ. 14492/29−10−2009 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 
2357/20−11−2009) περί «Τροποποίησης Συστατικής πρά−
ξης Δήμου Δικαίου». 

6. Το Π.Δ. 75/1997 (ΦΕΚ 65/Α/2.5.1997) «Σύσταση της 
Κοινοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης− Αποχέτευσης Καρ−
δάμαινας».

7. Την υπ’ αριθμ. 6997/5−7−2001 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΦΕΚ 
1033/Β/06−08−2001), με το οποίο η «Κοινοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης− Αποχέτευσης Καρδάμαινας» μετονομάστη−
κε σε «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης − Αποχέτευσης 
Δήμου Ηρακλειδών».

8. Το Π.Δ. 202/1983 (ΦΕΚ 76/Α/16−6−1983) «Σύσταση 
ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης με το 
όνομα: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Κω (ΔΕΥΑΚ) στο Δήμο Κω του νομού Δωδεκανήσου».

9. Την με αριθ. πρωτ. 4569/27−01−2011 εγκύκλιο του 
ΥΠ.ΕΣ. περί «Θεμάτων συγχωνεύσεων και προσωπικού 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων 
των Δήμων».
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10.  Τις σχετικές με το θέμα έγγραφες οδηγίες της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ν. Αιγαίου.

Α) Εγκρίνει τη συγχώνευση των κατωτέρω επιχειρή−
σεων ΔΕΥΑ:

1. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟ−
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, η οποία έχει συσταθεί με 
την υπ’ αριθ. 1776/1999 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει δημοσιευθεί 
στο τεύχος Β΄, με αριθμό 2257/31−12−1999 ΦΕΚ και τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 14492/2009 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
που έχει δημοσιευθεί στο τεύχος Β΄, με αριθμό 2357/20−
11−2009 ΦΕΚ.

2. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟ−
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ, η οποία συστήθηκε 
με το Π.Δ. 75/15−04−1997, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 65/02−05−1997 περί «Σύστασης της Κοινοτικής Επι−
χείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καρδάμαινας» και 
μετονομάστηκε σε «Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης 
– Αποχέτευσης Δήμου Ηρακλειδών», με την υπ’ αριθμ. 
6997/2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου, που έχει δημοσιευθεί στο τεύχος 
Β΄, με αριθμό 1033/06−08−2001ΦΕΚ. 

3. ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟ−
ΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ, η οποία συστήθηκε με το Π.Δ. 
202/16−06−1983 το οποίο δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 76/Α/
16−06−1983 περί «Σύστασης Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευ−
σης – Αποχέτευσης με το όνομα «Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κω (ΔΕΥΑΚ)» στο Δήμο Κω 
του νομού Δωδεκανήσου». 

Β) Συστήνει μία νέα Επιχείρηση, σύμφωνα με το άρθρο 
109, παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07−06−2010), ως 
ακολούθως:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Η Έδρα του Δήμου Κω.
ΣΚΟΠΟΣ:
Υποχρεωτικό αντικείμενο των Δ.Ε.Υ.Α. είναι η ύδρευση, 

η αποχέτευση και η επεξεργασία αστικών υγρών απο−
βλήτων (αρθρ. 1 Ν. 1069/1980). Ωστόσο, με νομοθετικές 
τροποποιήσεις του Ν. 1069/1980 το αντικείμενο αυτό 
μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, δηλ. μπορεί 
οι Δ.Ε.Υ.Α. να κάνουν διεύρυνση του αντικειμένου τους 
(αρθρ. 2 παρ.1 του Ν. 1069/1980), στους εξής τομείς:

1) Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοί−
κηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης.

2) Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλε−
ψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου.

3) Εμφιάλωση και εμπορία νερού.
4) Διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώ−

σιμων πηγών ενέργειας που προέρχονται από το αντι−
κείμενο δραστηριότητας των Δ.Ε.Υ.Α. ή των δραστηρι−
οτήτων των οικείων Ο.Τ.Α. και:

5) Άρδευση.
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ: 
Ως περιοχή αρμοδιότητας ορίζεται το σύνολο της 

εδαφικής περιφέρειας του Δήμου της Κω που συμπίπτει 
με το σύνολο της έκτασης του νησιού. 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Ενδεκαμελές (11μελές) Διοικητικό Συμβούλιο:
1. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος προέρχονται από την 

πλειοψηφία και ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

2. Δύο (2) μέλη που προέρχονται από την μειοψηφία.
3. Ένας (1) Εκπρόσωπος των εργαζομένων.
4. Ένας (1) εκπρόσωπος του ΤΕΕ
5. Ένα (1) μέλος από επαγγελματικό φορέα
6. Τέσσερα (4) μέλη που προτείνονται από την πλει−

οψηφία, προερχόμενα είτε από τα Συμβούλια των Δη−
μοτικών Κοινοτήτων, είτε δημότες ή κάτοικοι, είτε συν−
δυασμός των ανωτέρω. 

Η συγκρότηση του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α. προβλέπεται από 
το άρθρο 3 του Ν. 1069/1980 και το άρθρο 255 του 
Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.). 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Κεφάλαιο της Δ.Ε.Υ.Α. Νήσου Κω αποτελεί το σύνολο 

του κεφαλαίου των τριών (3) συγχωνευμένων επιχει−
ρήσεων (ΔΕΥΑΚΩ, ΔΕΥΑΗΡ., ΔΕΥΑΔ), όπως είναι εγ−
γεγραμμένο στα λογιστικά βιβλία των ανωτέρω επι−
χειρήσεων. 

Η νέα επιχείρηση αποτελεί καθολικό διάδοχο των 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται σε όλα τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις τους. Όλα τα κινητά και ακίνητα πε−
ριουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων 
περιέρχονται αυτοδίκαια στην νέα επιχείρηση.

Το κεφάλαιο της ΔΕΥΑ Νήσου Κω, αποτελεί το σύνο−
λο του κεφαλαίου των τριών συγχωνευόμενων επιχει−
ρήσεων (ΔΕΥΑ Κω, ΔΕΥΑ Δικαίου, ΔΕΥΑ Ηρακλειδών) 
όπως είναι εγγεγραμμένο στα λογιστικά βιβλία των 
ανωτέρω.

1. ΔΕΥΑ ΚΩ: 246.057,55 €. Σύμφωνα με το ΦΕΚ 76/16−
06−1983, τεύχος Α΄, το οποίο έχει καταβληθεί εξ’ ολο−
κλήρου.

2. ΔΕΥΑ ΔΙΚΑΙΟΥ: 1.467.351,43 € (500.000,00 δρχ.) Σύμ−
φωνα με το ΦΕΚ 2257/31−12−1999, τεύχος Β΄. Το ποσό 
αυτό οποίο έχει καταβληθεί ως εξής:

44.020,54 € το 2001
25.000, 00 € το 2004
133.000 € το 2005
350.000 € το 2006
170.000 € το 2007
170.000 € το 2008
170.000 € το 2009
170.000 € το 2010 συνολικό καταβληθέν ποσό: 

1.232.020,54 €
Υπόλοιπο προς καταβολή: 235.330,89 € (ΦΕΚ 2357/

20−11−2009 τεύχος Β΄)
3. ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ: 1.336.442,7 (ΦΕΚ 1033/6−08−2001 

τεύχος Β΄) το οποίο έχει καταβληθεί εξ’ ολοκλήρου.
Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΥΑ Νήσου Κω 

ανέρχεται στο ποσό των 3.049,851,68 €. Μέρος αυτού 
ήτοι 235.330,89 € αποτελεί οφειλόμενο μετοχικό κεφά−
λαιο από το ΔΗΜΟ ΚΩ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ: 
Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα 

ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότη−
τας της επιχείρησης που περιλαμβάνει το σύνολο της 
έκτασης του νησιού της Κω, τα οποία εκτελέσθηκαν ή 
θα εκτελεσθούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι 
υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης 
και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι 
οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή 
έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επε−
ξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και 
κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο 
[άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1060/1980]. 
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Κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των συγ−
χωνευόμενων ΔΕΥΑ περιέρχονται αυτοδικαίως στην 
επιχείρηση που προκύπτει, η οποία υπεισέρχεται ως 
καθολικός διάδοχος σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, συμπε−
ριλαμβανομένων και των συμβάσεων μίσθωσης έργου 
και εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι τη λήξη τους. 
Οι εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικο μέρος είναι οι 
συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, συνεχίζονται αυτοδικαίως 
από τη νέα κοινωφελή επιχείρηση χωρίς να απαιτείται 
ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από 
αυτές.

ΠΟΡΟΙ:
α. Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέ−

κταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία 
δεκαετία από 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύ−
σταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζονται σε 
ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλί−
σκεται [άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α’ και 11 Ν. 1069/1980].

β. Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επεν−
δύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών 
και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και 
αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης [άρθρο 10 
παρ. 1 εδ. ια’ και 13 Ν. 1069/1980].

γ. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης [άρ−
θρο 10 παρ. 1 εδ. γ’ Ν. 1069/1980].

δ. Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό 
της ύδρευσης και της αποχέτευσης [άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 
δ’ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980].

ε. Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης 
[άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε’ Ν. 1069/1980]

στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμων [άρθρο 10 παρ. 1 εδ. 
στ’ Ν. 1069/1980].

ζ. Η αξία ύδατος που καταναλώνεται [άρθρο 10 παρ. 
1 εδ. ζ’ Ν. 1069/1980].

η. Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή [άρθρο 10 
παρ. 1 εδ. ή Ν. 1069/1980].

θ. Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και 
συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών 
ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ’
Ν. 1069/1980].

Ι. Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προ−
τεραιότητα έργων [άρθρο 10 παρ.1 εδ. ι’ Ν. 1069/1980].

Ια Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την 
εκποίηση αυτής [άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιβ’ Ν. 1069/1980]. 

Ιβ. Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορη−
γήσεις [άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ιγ’ Ν. 1069/1980].

Ιγ. Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των 
διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/1980, [όπως το 
άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 
13 του Ν. 2307/1995].

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
Πενήντα (50) χρόνια.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: 
Σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 2 το προσωπικό με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται 
στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες 
θέσεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.
Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις 
που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μι−
σθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.

ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ποσού 

235.330,89 € που βαρύνει τον ΚΑΕ 10.7516.04 του προϋ−
πολογισμού του Δήμου Κω οικονομικού έτους 2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Κως, 30 Μαρτίου 2012

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΟΣΟΣ  

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02011621004120008*


		My certificate's MD5 digest can be verified at http://mysite.org
	2012-05-03T17:34:02+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




