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Αρ. Φύλλου 2955
31 Δεκεμβρίου 2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 77322/ΥΠΕ/4/01041/
Ε/Ν. 3299/2004/24−12−2014 απόφασης ολοκλήρω−
σης − οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΣΑΝ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙ−
ΚΗ» με δ.τ. «ΣΑΝ ΠΑΛΑΣ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ........
1
Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/54/
26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμμα−
τος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που θα υλοποιη−
θεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει........................................................... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 77322/ΥΠΕ/4/01041/
Ε/Ν. 3299/2004/24−12−2014 απόφασης ολοκλήρωσης −
οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποίηση της
έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της
εταιρείας «ΣΑΝ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΤΟΥΡΙΣ−
ΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ» με δ.τ. «ΣΑΝ ΠΑΛΑΣ
Α.Ε.» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 136616/ΥΠΕ/4/01041/Ε/Ν. 3299/
2004/29−12−2015 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ.
77322/ΥΠΕ/4/01041/Ε/Ν. 3299/2004/24−12−2014 (ΦΕΚ 3641/
τ.Β΄/31−12−2014) απόφαση ολοκλήρωσης − οριστικοποί−
ησης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «ΣΑΝ ΠΑΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ−ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ», με δ.τ. «ΣΑΝ
ΠΑΛΑΣ Α.Ε» που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 3299/2004, ως ακολούθως:
Τροποποιείται το άρθρο 2, εδάφια ii (α), (β), (γ), (δ),
(ε), (η) ως εξής:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των πέντε
εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα ενός χιλιάδων εξα−
κοσίων δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών
(5.661.614,68 €).
(β) Το συνολικό κόστος κατά κατηγορία δαπάνης και
στο σύνολο του έχει ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΤΙΡΙΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ σε €
3.168.302,18
846.598,00
1.485.419,50
161.295,00
5.661.614,68

(γ) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσί−
ων τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (1.415.403,67 €),
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους της
ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων
οκτακοσίων επτά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών
(2.830.807,34 €), που αποτελεί ποσοστό 50,00% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων δεκαπέντε χιλιά−
δων τετρακοσίων τριών ευρώ και εξήντα επτά λεπτών
(1.415.403,67 €), που αποτελεί ποσοστό 25% του συνο−
λικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(η) Το οριστικοποιούμενο κόστος της παρούσας από−
φασης προέκυψε μετά την μείωση του συνολικού πιστο−
ποιούμενου κόστους της επένδυσης από το ΚΟΕ, από
6.675.879,50 € κατά το ποσό του 1.014.264,82, σύμφωνα
με την γνωμοδότηση της από 13−11−2014 600ης Συνε−
δρίασης της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και
την αντίστοιχη μείωση του ύψους της αναλογούσας
επιχορήγησης κατά 507.132,44€, συμπεριλαμβανομένων
των νομίμων τόκων οι οποίοι ανέρχονται στο ποσό των
0,00 €.
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπόλοιπου της επιχορήγησης ύψους ενός εκατομμυ−
ρίου εκατόν τριάντα μια χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα
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δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (1.131.852,34 €),
που προκύπτει από το συνολικό ποσό της επιχορήγησης
ύψους δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων τριάντα χιλιάδων
οκτακοσίων επτά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών
2.830.807,34 € μετά την αφαίρεση ποσού ενός εκατομ−
μυρίου εξακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων
πενήντα πέντε ευρώ (1.698.955,00 €) που έχει ήδη κατα−
βληθεί ως πρώτη δόση (Α΄ ΔΟΣΗ).
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 77322/
ΥΠΕ/4/01041/Ε/Ν. 3299/2004/24−12−2014 (ΦΕΚ 3641/τ.Β΄/
31−12−2014) απόφαση ολοκλήρωσης.
Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο−
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 του
Ν. 3908/2011 και το υπ’ αριθμ. 33/2011 Π.δ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 13/02−01/185902/2154
(2)
Τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/54/26.01.2011) με
τίτλο «Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμη−
ση κατ’ οίκον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του
ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
2. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την με αριθμ. Υ1/22.09.2015 (ΦΕΚ 2076/Β΄/22.09.2015)
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».
5. Την με αριθμ. 105755 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι−
σμού (ΦΕΚ 2222/Β΄/15.10.2015) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Αλέξανδρου Χαρίτση».

6. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/
Α΄/28.08.2014).
7. Την με αριθμ. 46274/26.9.2014 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (ΦΕΚ Β΄/2573).
8. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/23.12.2014) «Α) Για τη δια−
χείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του Ν. 3419/2005 (Α΄/297) και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α΄/267/3.12.2007) «Διαχείριση,
έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013».
10. Το Ν. 4270/2014: «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι−
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/
Α΄/28.06.2014).
11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της
11.07.2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω−
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την
κατάργηση του ΕΚ 1260/1999», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της
8.12.2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρ−
μογή του Κανονισμού 1083/2006 του Συμβουλίου «περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Τα−
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής» και του Κανονισμού
(ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1080/2006 σχετικά με το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά
την επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή
απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια στη στέγαση.
14. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007)5338/26.10.2007 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επι−
χειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (CCI GR161 ΡΟ001).
15. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5442/5.11.07 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρη−
σιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16.Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5337/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Μακεδονίας − Θράκης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
17. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5439/5.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου», όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5332/26.10.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδος − Ηπείρου», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

35583

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
19. Την υπ’ αριθμ. Ε (2007) 5443/26.11.2007 απόφαση
έγκρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμ−
ματος «Αττικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
20. Τον Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄/50/10.4.1997) περί «Προ−
στασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
21. Τον Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α΄/133/28−06−2006) περί «Προ−
στασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοι−
νωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/1997».
22. Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α΄/19−5−2008) «Μέτρα για
τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
23. Το Ν. 3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α΄/18−10−2002) «περί Σύ−
στασης Φορέα Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και
ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 αυτού.
24. Την υπ’ αριθμ. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.07.2010 (ΦΕΚ 1262/
6/8/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών,
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για
τη σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία
«Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και άμεση ενίσχυση
παρεμβάσεων για βελτίωση ενεργειακής απόδοσης οι−
κιών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
25. Την υπ’ αριθμ. 15636/2938Δ/Φ.03/16.12.2008 (ΦΕΚ Β΄/
2555/17.12.2008) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης «Αντικα−
τάσταση της υπ’ αριθμ. Δ13/Φ5.27/18038/8.12.2000 (ΦΕΚ
Β΄/1502/8.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης “Σύστα−
ση Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα και
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»” στο Υπουργείο
Ανάπτυξης».
26. Την υπ’ αριθμ. Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (ΦΕΚ
Β΄/1540/4.8.2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσω−
τερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης
για τη σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο
Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντο−
νισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου
Ανάπτυξης στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού
Πλούτου και της Μεταποίησης και των συνοδευτικών
προς αυτήν υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με τη
με ΑΠ. 7718/293/ 23.04.2010 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 525/
Β΄/26.04.2010).
27. Την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ1749 υπουργική απόφαση
Συστήματος Διαχείρισης (ΦΕΚ Β΄/540/27.3.2008), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
28. Το Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α΄/23.04.2010) «Αποκατά−
σταση φορολογικής δικαιοσύνης και αντιμετώπιση της
φοροδιαφυγής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

29. Την υπ’ αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 κοινή απόφα−
ση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του
Προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” που θα υλο−
ποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−2013», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
30. Την υπ’ αριθμ. 9584/2.3.2011 (ΦΕΚ Β΄/492/31.3.2011)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής “Συμπλήρωση της
υπ’ αριθμ. 5219/04 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων”.
31. Την απόφαση της Επιτροπής C(2015) 2771/30.04.02015
όσον αφορά την τροποποίηση της απόφασης C(2013)
1573 για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών σχε−
τικά με το κλείσιμο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
που εγκρίθηκαν για παροχή συνδρομής από το Ευρω−
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (2007−2013).
32. Το με αριθμ. πρωτ. 7174/1657/Α2/24−12−2015 έγγραφο
προέγκρισης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.
33. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄/54/26.01.2011) με τίτλο
«Προκήρυξη του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οί−
κον» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007−
2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως κατωτέρω:
Α. Μετά το δέκατο ένατο εδάφιο της παραγράφου
1.2 «Σύντομη περιγραφή − Διάρκεια Προγράμματος» του
Οδηγού του Προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής: «Εξαίρεση αποτελούν οι επιδοτούμενοι τόκοι, που
είναι επιλέξιμοι έως 30.11.2016, η δε πληρωμή τους από
το Ταμείο θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει γίνει
έως 31.12.2016, σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής
C(2013) 1573, όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση
C(2015) 2771/30.04.02015».
Β. Το σημείο 3 στο εδάφιο του Κεφαλαίου 4 που ανα−
φέρεται στους όρους της δανειακής σύμβασης αντικαθί−
σταται ως εξής: «Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα
(4), πέντε (5) ή έξι (6) έτη, με καταληκτική ημερομηνία
επιλεξιμότητας τόκων την 30.11.2016».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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