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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3324.1/01/14
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3324.1/01/13/15−07−2013 από−
φασης «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρε−
σίας στα Ε/Γ και Ε/Γ−Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα
πλοία» (Β΄ 1728).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις,
α) του άρθρου 4 καθώς και τις λοιπές διατάξεις του
Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3577/1992 του Συμβουλίου
της 7ης Δεκεμβρίου 1992, για την εφαρμογή της αρχής
της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών στις θα−

λάσσιες μεταφορές στο εσωτερικό των κρατών μελών
(Θαλάσσιες Ενδομεταφορές − Καμποτάζ),
β) της παραγράφου 6 του άρθρου δεύτερου, σε συνδυ−
ασμό με τις διατάξεις των άρθρων τέταρτου και όγδοου
του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις
θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή
Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
γ) του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων…», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 94/2012
(Α΄ 149), και το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
2. Το π.δ. 344/2003 «Εφαρμογή της αρχής της ελεύθε−
ρης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές
σε συμμόρφωση προς τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του
Συμβουλίου» (Α΄ 314),
3. Τις υπ’ αριθμ. 01/2003 έως 30/2003 αποφάσεις
Ρ.Α.Θ.Ε.
4. Την υπ’ αριθμ. 3324.1/15/03/03−04−2003 κοινή από−
φαση υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας και Αιγαίου «Κα−
θορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ
και Ε/Γ−Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα» (Β΄438), όπως
τροποποιήθηκε−συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 3324.1/
20/03/15−05−2003 κοινή απόφαση υπουργών Εμπορικής
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 643).
5. Την υπ’ αριθμ. 3324.1/01/13/15−07−2013 απόφαση «Κα−
θορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ
και Ε/Γ−Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία » (Β΄ 1728).
6. Την υπ’ αριθμ. 02/25−04−2014 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την παράγραφο 1 της υπό στοιχείο
(5) απόφασης της παρούσας, ως ακολούθως:
«1. Καθορίζουμε ως υποχρεώσεις παροχής δημόσι−
ας υπηρεσίας, για την εξυπηρέτηση λόγω δημοσίου
συμφέροντος, κατηγορίες προσώπων και οχημάτων
που δικαιούνται έκπτωση επί του εκάστοτε ισχύοντος
ναύλου κατά τη διακίνησή τους με όλα τα ακτοπλοϊκά
πλοία στις τακτικές δρομολογήσεις (εμπρόθεσμες και
εκπρόθεσμες), στις έκτακτες δρομολογήσεις καθώς και
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στις δρομολογιακές γραμμές που θα προκηρυχθούν
εφεξής και θα εξυπηρετηθούν με οποιασδήποτε μορφής
σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους πίνακες που ακολουθούν:».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχείο (5) απόφαση
της παρούσας.
3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 29 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
(2)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΘΕ−
ΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΖΑΡΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», στην κατηγορία της Περιφε−
ρειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων
του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (2η Περίοδος 2013),
όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΠ/99857/4069 /Π07/6/00033/
Σ/Ν. 3908/2011/28−4−2014 απόφαση του Περιφερειάρ−
χη Ηπείρου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών
Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η
Περίοδος 2013) της επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΑΡΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ»
(φορέας), που αφορά στην Ίδρυση Μονάδας Απορρύ−
πανσης και Διάλυσης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής
(ΟΤΚΖ) δυναμικότητας 800 αυτοκινήτων / έτος. (ΚΑΔ
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 38.31.12) στη θέση
ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΘΕΣΗ ΝΤΟΥΣΙΑ» 0, ΤΚ: 45500, ΙΩ−
ΑΝΝΙΝΑ, του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, της Περιφέρεια Ηπείρου
(Νομός Ιωαννίνων), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυό−
μενου κόστους τριακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακό−
σια είκοσι τέσσερα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά
(316.924,75 €). Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε εκατόν
πενήντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια εξήντα δύο ευρώ
και τριάντα οκτώ λεπτά (158.462,38 €), ήτοι ποσοστό
50,000% του ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με
τη μορφή της επιχορήγησης.
Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή
της, ανέρχονται σε 2,00 που αντιστοιχούν σε 2,00 Ετή−
σιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 45,90 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία
έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ

(3)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «daLUZ
apart’hotel», στην κατηγορία της Περιφερειακής
Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του
άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (2η Περίοδος 2013),
όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 106707/4319/Π07/6/00040/Σ/
Ν. 3908/2011/28−4−2014 απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κα−
τηγορία της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών
Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επεν−
δυτικού σχεδίου (2η Περίοδος 2013) της επιχείρη−
σης «ΜΙΧΑΗΛ ΖΑΦΕΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «daLUZ
apart’hotel» (φορέας), που αφορά στη/ν ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ−
ΤΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 16 ΔΙΑ−
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ − 37 ΚΛΙΝΕΣ ΣΕ 29 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ − 66
ΚΛΙΝΕΣ (ΚΑΔ 2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας:
55.10.10.03) στη θέση «Ψαθάκι» − οδός Δωρίδος 2, του
Δήμου ΠΡΕΒΕΖΗΣ, της Περιφέρεια Ηπείρου (Νομός
Πρεβέζης), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου
κόστους ένα εκατομμύριο πεντακόσιες εβδομήντα
τέσσερις χιλιάδες επτακόσια δύο ευρώ και πενήντα
ένα λεπτά (1.574.702,51 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε επτακόσιες ογδό−
ντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και εί−
κοσι έξι λεπτά (787.351,26 €), ήτοι ποσοστό 50,000% του
ενισχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της
επιχορήγησης.
Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή
η της, ανέρχονται σε 2,00 που αντιστοιχούν σε 2,00
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 44,50 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία
έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
F
(4)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «Θ. ΝΙΤ−
ΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με
δ.τ. «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ», στην κατηγορία της Περι−
φερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών Σχε−
δίων του άρθρου 6 του Ν. 3908/2011 (2η Περίοδος
2013), όπως ισχύει, για την ενίσχυσή της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 97720/3978/Π07/6/00032/Σ/
Ν.3908/2011/28−4−2014 απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3908/2011, όπως ισχύει, και ειδικότερα στην κατηγορία
της Περιφερειακής Συνοχής των Γενικών Επενδυτικών
Σχεδίων του άρθρου 6 αυτού, επενδυτικού σχεδίου (2η
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Περίοδος 2013) της επιχείρησης «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ
ΑΒΕΕ» (φορέας), που αφορά στην ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟ−
ΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΤΗΝΟΣΦΑΓΕΙΟΥ (ΚΑΔ
2008 κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.12) στη θέση
ΠΕΔΙΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, του Δήμου ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ, της Περι−
φέρειας Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων), στη θέση Δ.Ε. ΦΙ−
ΛΟΘΕΗΣ ΑΡΤΑΣ, του Δήμου ΑΡΤΑΙΩΝ, της Περιφέρειας
Ηπείρου (Νομός Άρτας), στη θέση ΒΙ.ΠΕ. ΡΟΔΟΤΟΠΙ,
του Δήμου ΖΙΤΣΑΣ, της Περιφέρειας Ηπείρου (Νομός
Ιωαννίνων), συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κό−
στους ένα εκατομμύριο πενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια
ενενήντα οκτώ ευρώ και δεκαεπτά λεπτά (1.052.698,17 €).
Η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε τετρακόσιες είκοσι
μία χιλιάδες εβδομήντα εννέα ευρώ και είκοσι επτά
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λεπτά (421.079,27 €), ήτοι ποσοστό 40,000% του ενι−
σχυόμενου κόστους και χορηγείται με τη μορφή της
επιχορήγησης.
Ο αριθμός των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας
που θα δημιουργηθούν από τη υλοποίηση της επένδυ−
σης μετά το 2ο έτος λειτουργίας από την ολοκλήρωσή
της, ανέρχονται σε 10,00 που αντιστοιχούν σε 10,00
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).
Το επενδυτικό Σχέδιο έλαβε 43,50 βαθμούς στη βαθ−
μολόγηση των κριτηρίων και συγκεντρώνει την ελάχιστη
βαθμολογία για την Κατηγορία Ενισχύσεων, στην οποία
έχει υποβληθεί.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
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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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