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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2/95080/0022 (1)

  Κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2685/1999 

«Κάλυψη δαπανών των μετακινουμένων υπαλλήλων 
εντός και εκτός Επικρατείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του
ν. 2362/1995.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978 και του 
άρθρου 8 του ν. 2129/1993.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παρ. 1 του ν. 3274/2004 

(ΦΕΚ 195/τ.Α΄/19.10.2004).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ.4 του ν. 3345/2005 

(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16.6.2005).
7. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/

τ.Β΄/3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/
Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Εσωτερικών στους Υφυπουργούς».

9. Την υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/3.10.2006 (ΦΕΚ 1489/τ.Β΄), 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονο−
μίας και Οικονομικών.
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10. Το γεγονός ότι η φύση της εργασίας του προσω−
πικού των Ο.Τ.Α επιβάλλει συνεχείς μετακινήσεις εντός 
των ορίων του κάθε Ο.Τ.Α. 

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού 28.800.000 € περίπου 
από 1.1.2008 και εφεξής σε βάρος των προϋπολογισμών 
των ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/3.10.2006 
απόφασή μας ως ακολούθως:

1. Καθορίζουμε τα μηνιαία κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης 
του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθμού από 1.1.2008 σε 
τριακόσια εξήντα πέντε (365) ευρώ μηνιαίως:

2. Τα έξοδα κίνησης δεν καταβάλλονται για όσο δι−
άστημα οι υπάλληλοι απουσιάζουν από την υπηρεσία 
τους. Δεν γίνεται περικοπή των εξόδων κίνησης στην 
καθ’ έτος κανονική άδεια των δικαιούχων, στην άδεια 
κύησης και λοχείας και στις συνδικαλιστικές άδειες με 
εξαίρεση την περίπτωση που οι δικαιούχοι συνδικαλι−
στές μετακινούνται εκτός έδρας και τους καταβάλλεται 
ημερήσια αποζημίωση και έξοδα μετακίνησης

Επίσης, από 1.7.2008 δεν γίνεται περικοπή στην εννι−
άμηνη άδεια ανατροφής παιδιού και στην αναρρωτική 
άδεια που χορηγείται κατά τις διατάξεις της παρ.2 του 
άρθρου 61 του ν. 3584/2007.

3. Η αποζημίωση αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους 
οικείους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α και σε καμία πε−
ρίπτωση και για οποιονδήποτε λόγο τον κρατικό προϋ−
πολογισμό, η δε καταβολή της θα γίνεται με ξεχωριστό 
τίτλο πληρωμής, τμηματικά στο τέλος κάθε μηνός.

4. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 2/50025/0022/3.10.2006 
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1489/τ.Β΄) εξακολουθεί 
να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2008

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
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    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BYTE 
COMPUTER A.B.E.E.», η οποία έχει υπαχθεί στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 62004/ΥΠΕ/4/00083/ν. 3299/2004/ 
29.12.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή−
ρωση − οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.», που 
αναφέρεται στην ανάπτυξη λογισμικού, στον Νομό Ατ−
τικής, Δήμου Αθηναίων, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της ενι−
σχυόμενης επένδυσης ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου επτακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων τρι−
ακοσίων τεσσάρων ευρώ (1.797.304,00 €).

(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των πεντα−
κοσίων πενήντα μιας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα 

τριών χιλιάδων ευρώ (551.773,00) € που αποτελεί πο−
σοστό 30,7% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των εξακοσίων είκοσι εννέα χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ 
(629.056,00) €, που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολι−
κού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό 
των εξακοσίων δέκα έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα 
πέντε ευρώ (616.475,00) €, που αποτελεί ποσοστό 34,3% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

(ε) Πιστοποιείται η απασχόληση εκατόν ενενήντα εν−
νέα (199) ατόμων (υφιστάμενα 140 και 59 νέα) έναντι 
εκατόν σαράντα (140) υφιστάμενων και πέντε (5) νέων 
θέσεων που ορίζονταν στην απόφαση υπαγωγής.

(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 
31.12.2007.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της 
επιχορήγησης ύψους διακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων 
εκατόν δέκα τριών ευρώ (242.113,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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    Πιστοποίηση της ολοκλήρωσης − οριστικοποίησης και 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «VIOZOIS SRL» που έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 2601/1998.

  Με την υπ’ αριθμ. 61995/ΕΣΟΑΒ/ΥΠΕ/1/00024/ν. 2601/ 
1998/30.12.2008 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «VIOZOIS 
SRL», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας που θα πα−
ράγει εξειδικευμένα είδη ζωοτροφών στη θέση Puchenii 
Mosneni του δήμου Ploiesti του νομού Prahova της Ρου−
μανίας, με τους εξής όρους:

− Το συνολικό οριοτικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα έξι ευρώ (822.436,00 €).

− Το ύψος της συνολικής ιδίας συμμετοχής ανέρχεται 
στο ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων πέντε ευρώ (575.705,00 €) που αποτελεί 
ποσοστό 70,00% του συνολικού κόστους της ενισχυό−
μενης επένδυσης.

− Το ύψος της συνολικής επιχορήγησης ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα ενός ευρώ (246.731,00 €) που αποτελεί ποσο−
στό 30,00% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

− Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 1.8.2007 
η οποία αναλύεται σε παράταση για λόγους ανωτέρας 
βίας δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 3.8.2006 και με βάση το 
άρθρο 3 παρ. 2 της απόφασης υπαγωγής (όπου ορίζεται 
τριετής προθεσμία από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης) μέχρι 1.8.2007, ήτοι περίπου ένα χρόνο και 
ορίζεται ημερομηνία ολοκλήρωσης.

− Πιστοποιείται η απασχόληση 6 εργαζομένων έναντι 
10 θέσεων προβλεπομένων στην εγκριτική απόφαση.
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