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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΖΑΝΙΖΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτι−
κό τίτλο «BELLE VUE RESORT» στις διατάξεις του Ν.
3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΖΑΝΙΖΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακρι−
τικό τίτλο «BELLE VUE RESORT» στις διατάξεις
του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης. ..........................................................................................
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Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με
δ.τ. «ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία έχει
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04....................... 2
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ−
σης της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις
του Ν. 3299/04. .................................................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «NOVOTEL ATHENES Α.Ε.» η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04. ..........
Υπαγωγή της εταιρείας «INVESTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο
«INVESTORS Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδί−
ου της με το κίνητρο της επιχορήγησης και της
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ......................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ
1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν.
3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. .......
Υπαγωγή επένδυσης της «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»,
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ......................................
Καθορισμός τακτικών συνδρομών πλοίων υπέρ του
Ν.Ε.Ε...........................................................................................................
Καθορισμός αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός
έδρας των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας
υπαλλήλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. ................
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4

Με την αριθμ. πρωτ. 60361/ΥΠΕ/5/001758/Ε/Ν. 3299/
2004/14−3−11 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«ΤΖΑΝΙΖΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «BELLE VUE RESORT»,
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας
4*, 34 δωματίων / 92 κλινών, στο Δ.Δ. Σιδηροχωρίου, του
Δήμου Βιτσίου, του Νομού Καστοριάς, της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης
ποσού πέντε εκατομμυρίων επτακοσίων έξι χιλιάδων
εξακοσίων ευρώ (5.706.600,00 €).
Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 45%, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυρίων πεντα−
κοσίων εξήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα
ευρώ (2.567.970,00 €). Με την επένδυση θα δημιουργη−
θούν δώδεκα (12), νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης
που αντιστοιχούν σε 12 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25/11/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
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(2)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ.
«ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» η οποία έχει υπαχθεί
στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 10696/ΥΠΕ/5/00233/Ε/Ν.3299
11−3−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12
εδάφιο β του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση
− οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της πα−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους επτακοσί−
ων ογδόντα τριών χιλιάδων επτακοσίων οκτώ ευρώ
(783.708,00 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή της εταιρείας «INVESTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ −ΕΜΠΟΡΙΚΗ − ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙ−
ΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο
«INVESTORS Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης και της επιδό−
τησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Με την αριθμ. πρωτ. 60360/ΥΠΕ/5/002071/Ε/Ν. 3299/
2004/29−12−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«INVESTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΕΜΠΟΡΙΚΗ
− ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και
με διακριτικό τίτλο «INVESTORS Α.Ε.» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκλη−
ρωμένης μορφής ξενοδοχείου 4* 246 δωμάτια − 415
κλίνες στο Λιμένα Χερσονήσου, του Δήμου Χερσονή−
σου, του Νομού Ηρακλείου, συνολικής ενισχυόμενης
δαπάνης ποσού δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων διακο−
σίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ
(14.238.405,00 €).
Το ποσοστό επιχορήγησης ορίζεται σε 30%, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων
διακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι
ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (4.271.521,50 €).
Με την επένδυση δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 26/10/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(6)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩ−
ΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΕΣΣΗ−
ΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299 / 04,
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Με την 59588/ΥΠΕ/5/01018/Ε/Ν3299/04/27−12−10 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
ΗΛΙΟΣ 1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ.
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 1 Α.Ε.», για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλε−
κτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 630 kW,
στη θέση Μώραινα, Δ.Δ. Φιλιατρών, Δήμου Φιλιατρών,
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Νομού Μεσσηνίας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα πέντε χιλιάδων
(2.395.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40,00%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εννιακοσίων πενήντα οκτώ
χιλιάδων (958.000,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν μία (1) νέα θέση
εργασίας που αντιστοιχούν σε 1 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 29/7/2010
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της «ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»,
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59589/ΥΠΕ/5/01840/Ε/Ν.
3299/2004/27−12−10 απόφαση του Υφυπουργού Οικονο−
μίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04 της, επιχείρησης
ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., για την ενίσχυση επένδυσης
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση αιολικού πάρκου, ισχύος 8 MW, στη θέση
« Αστραπή » του όρους Αδέρες, του Νομού Αργολίδας,
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης εννέα εκατομμυρίων
εξακοσίων τριάντα δύο χιλιάδων (9.632.000) €, με ποσο−
στό επιχορήγησης ( 40 %) δηλαδή ποσό επιχορήγησης
τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων
οκτακοσίων (3.852.800) €. Με την επένδυση θα δημιουρ−
γηθούν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας (0,7 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 29−7−2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
Αριθμ. 3117.3−2.2/01/2011
Καθορισμός τακτικών συνδρομών πλοίων
υπέρ του Ν.Ε.Ε.

(8)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 27 παργ. 2 του β.δ. 887/1966 (A’ 215) «Περί
κωδικοποιήσεως περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελ−
λάδος ισχυουσών διατάξεων (κ.ν. 4512/1966, Α’ 231).
2. Το άρθρο 23 του ν. 1085/1980 (Α’255) «Περί ελάχιστης
εις το ΝΑΤ ασφαλιστικής προστασίας και άλλων τινών
διατάξεων».
3. Την υπ’ αριθμ. 1117.3−22/1/93 (Β’ 232) απόφαση ΥΕΝ
για τον «Καθορισμό τακτικών συνδρομών πλοίων υπέρ
ΝΕΕ».
4. Την υπ’ αριθμ. 3117.3−22/01/02 (Β’ 58) «Προσαρμογή
δραχμικών τιμών δικαιωμάτων ΝΕΕ σε Ευρώ».
5. Την υπ’ αριθμ. 3117.3−2.2/01/05/15.11.2005 (Β’ 1614) από−
φαση ΥΕΝ για τον «Καθορισμό τακτικών συνδρομών
πλοίων υπέρ του Ν.Ε.Ε.»
6. Το υπ’ αριθμ. 448/03−03−2011 έγγραφο Ν.Ε.Ε. με το
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οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ αριθμ. 1/25.1.2011 Απόσπασμα
πρακτικών της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβου−
λίου αυτού.
7. Π.Δ. 96/2010 (Α’ 170) «Περί Σύστασης Υπουργείου
Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός
των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων».
8. Π.Δ. 127/2010 (Α’ 214) «Περί ανακατανομής αρμοδι−
οτήτων των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και
Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας», αποφα−
σίζουμε:
Την επικύρωση της Απόφασης, που ελήφθη κατά την
υπ’ αριθμ. 1/25/01/2011 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΕΕ, και καθορίζουμε από 01−04−2011 τις
υπέρ του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος κατα−
βαλλόμενες από τα υπαγόμενα σε αυτό πλοία τακτικές
συνδρομές, ως ακολούθως:
1. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ –
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ (Ρ/Κ) – ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΚΑ−
ΦΩΝ
ΚΟΧ

ΠΑΓΙΟ

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ 1000
ΚΟΧ
Από 5−500
Ευρώ 84,52
−
501−3000
Ευρώ 69,73
Ευρώ 29,58
3001−20.000
Ευρώ 95,09
Ευρώ 21,13
20.001 – 40.000
Ευρώ 348,65
Ευρώ 8,46
40.001 και άνω
Ευρώ 602,21
Ευρώ 2,15
2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
ΚΟΧ
ΠΑΓΙΟ
Από 0,1−5
Ευρώ 18,06
Από 5,01−25
Ευρώ 21,34
Από 25,01−50
Ευρώ 24,66
Από 50,01−100
Ευρώ 31,32
Από 100,01−300
Ευρώ 57,96
Από 300,01−500
Ευρώ 84,52
Άνω των 501 ΚΟΧ ίδια συνδρομή, όπως τα φορτηγά−
δεξαμενόπλοια
3. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
ΚΟΧ
ΠΑΓΙΟ
Από 5−25
Ευρώ 42,30
Από 25,01 έως 50
Ευρώ 63,42
Άνω των 51 ΚΟΧ ίδια συνδρομή, όπως και τα Επιβα−
τηγά.
4. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Π/Κ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Ε/Γ−Τ/Ρ).
ΜΕΧΡΙ 50 ΚΟΧ
ΠΑΓΙΟ
Χωρίς πλήρωμα
Ευρώ 63,42
Με πλήρωμα
Ευρώ 84,54
Άνω των 51 ΚΟΧ ίδια συνδρομή, όπως και τα Επι−
βατηγά.
5. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ – Ε/Γ−Ο/Γ – ΚΡΟΥΑΖΙΕ−
ΡΟΠΛΟΙΩΝ
ΚΟΧ

ΠΑΓΙΟ

Από 51−500
Από 501−3.000

Ευρώ 169,04
Ευρώ 139,46

ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ 1000
ΚΟΧ
−−−
Ευρώ 59,17

Από 3.001−20.000 Ευρώ 228,22
Ευρώ 29,58
Από
20.001− Ευρώ 650,80
Ευρώ 8,46
40.000
Από 40.001 και Ευρώ 904,37
Ευρώ 2,15
άνω
6. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΝΗΟΛΟΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ.
Η εισφορά για την εγγραφή στα νηολόγια των νέων
πλοίων θα είναι το 75% της ετήσιας εισφοράς βάσει
των ανωτέρω πινάκων.
7. Οι τακτικές συνδρομές υπέρ ΝΕΕ, των παραπάνω
πλοίων θα εισπράττονται από το Ν.Α.Τ. κατά την εξό−
φληση των ναυτολογίων, υπολογιζόμενες και καταβαλ−
λόμενες σε Ευρώ (€) εξαιρέσει των συναλλαγματοφόρων
πλοίων, των οποίων οι τακτικές υπέρ ΝΕΕ συνδρομές
θα υπολογίζονται σε Ευρώ (€), αλλά θα μπορούν να
καταβάλλονται και σε ελεύθερο συνάλλαγμα Λονδίνου
ή Νέας Υόρκης.
8. Οι τακτικές συνδρομές υπέρ ΝΕΕ για τα υπαγόμενα
σε αυτό πλοία που δεν έχουν πλήρωμα, καθώς και οι
εφ’ άπαξ εισφορές εγγραφής στα νηολόγια για όλα τα
πλοία, θα εισπράττονται, είτε απ’ ευθείας από το ΝΕΕ,
είτε μέσω των Λιμενικών και Προξενικών Αρχών, και,
9. Προκειμένου περί επαγγελματικών σκαφών ανα−
ψυχής, που δεν εφοδιάζονται με ναυτολόγιο δεν θα
χορηγείται / ανανεώνεται η άδεια εκτελέσεως περι−
ηγητικών πλόων, αν δεν έχουν εξοφλήσει τις προς το
ΝΕΕ εισφορές τους.
10. Για τα ανωτέρω και με στόχο την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των Μελών ΝΕΕ, θα
συνεχίσει να λειτουργεί το σύστημα Μηχανοργάνωσης,
στο οποίο απασχολούνται πέντε (5) ήδη υπηρετούντες
τακτικοί υπάλληλοι με πλήρη και αποκλειστική απασχό−
ληση, για την εισαγωγή – τήρηση και λογιστική – ταμει−
ακή παρακολούθηση, των σχετικών στοιχείων.
11. Η υπ’ αριθμ. 3117.3−2.2/01/05/15.11.2005 (Β΄ 1614) από−
φαση ΥΕΝ καταργείται από της ισχύος της παρούσας.
Η ισχύς της οποίας αρχίζει από την 1−4−2011, να κοι−
νοποιηθεί για εκτέλεση.
Η παρούσα απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Μαρτίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 2896/17888
(9)
Καθορισμός αριθμού ημερών μετακίνησης εκτός έδρας
των με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπαλλήλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις του άρθρου 9 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της
εθνικής οικονομίας –Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώ−
πιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν.2685/1999 «Κάλυψη δαπανών
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επι−
κράτειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35/Α΄).
3. Τη διάταξη του άρθρου 25 παρ.6 του Ν.2738/1999
«Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση,

