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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 2/49931/0004 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 (ΦΕΚ 

784/Β/4−6−2010) απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του 
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των OTA α΄ και β΄ βαθμού 
και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1β του άρθρου δευτέρου του Ν. 3845/2010 

(ΦΕΚ 65Α/2010) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού 
στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη − μέλη 
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Τα−
μείο».

β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, το οποίο κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄/2005) 
«Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/37345/0004/4.6.2010 κοινή από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Απο−
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γραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πλη−
ρωμής» (ΦΕΚ 784/τ.Β΄/4.6.2010).

3. Την ανάγκη παράτασης της χρονικής διάρκειας της 
απογραφής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η απο−
γραφή των υπόχρεων για τεχνικούς λόγους.

4. Το αναγκαίο χρονικό διάστημα ένταξης των φορέων 
στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ).

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζου−
με:

Την τροποποίηση της με αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010 
(ΦΕΚ 784/Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερι−
κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, 
των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και σύσταση 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής», όπως ακολουθεί:

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 2

Χρόνος και όργανα απογραφής
1. Η απογραφή διενεργείται από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 

2010 έως και την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010. Οι υπόχρε−
οι απογράφονται σύμφωνα με τα δυο (2) τελευταία 
ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους κατά 
τις ημερομηνίες και ώρες που ανακοινώνονται από τη 
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην 
ιστοσελίδα της απογραφής.

Άρθρο 2

Το άρθρο 19 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19
Έναρξη εφαρμογής

Όλοι οι φορείς των οποίων η μισθοδοσία βαρύνει τον 
κρατικό προϋπολογισμό είναι υποχρεωμένοι να εντά−
ξουν τις πάσης φύσεως αμοιβές που εμπίπτουν στην 
αρμοδιότητα της ΕΑΠ σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
παρούσας, μέχρι την 31η Αυγούστου 2010.

Η έναρξη καταβολής των αμοιβών από την ΕΑΠ για 
έναν φορέα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αργότερα 
από δύο μήνες μετά την ένταξη όλων των αμοιβών του 
φορέα στην ΕΑΠ.

Οι OTA α΄ βαθμού καθώς και τα λοιπά ΝΠΔΔ είναι 
υποχρεωμένα να εντάξουν τις αμοιβές τους στην ΕΑΠ 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Η ΕΑΠ υποχρεούται για την καταβολή των αμοιβών 
κάθε ΟΤΑ α΄ βαθμού ή ΝΠΔΔ το αργότερο δύο μήνες 
μετά την ένταξη όλων των αμοιβών του στην ΕΑΠ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

   (2)
 Υπαγωγή της επιχείρησης «ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε.», 

στις διατάξεις του Ν.3299/2004 για την ενίσχυση επι−
χειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης.

    Με την αριθμ. πρωτ. 32763/26−7−2010 απόφαση της 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι−
λίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/ 
2004 της επιχείρησης «ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ Α.Ε.» για 
την ενίσχυση επιχειρηματικού σχεδίου αναδιάρθρωσης 
συνολικού κόστους 14.200.000 ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% 
επί του κόστους του σχεδίου αναδιάρθρωσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης επτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων 
(7.100.000) ευρώ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 17.6.2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ−ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F

        Αριθμ. 91248/Δ4 (3)
Συγχώνευση Νηπιαγωγείων.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1.  Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 11 παρ. 2 και 5 του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 

147 τ.Α΄/26.9.1991)
β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 

Α΄/247).
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό 
π.δ. 63/2005, Α΄ 98).

2. Την αριθμ. 1120/Η (ΦΕΚ 1 τ.Β΄/08−01−2010) κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χρι−
στοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».

3. Την αριθμ. 2672 (Φ.Ε.Κ. 2408 τ.Β΄/03−12−2009) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη».

4. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών κλπ» (ΦΕΚ 213/τΑ΄/07−10−2009).

5. Το αριθμ. Φ.2.1/412/16−03−2010 έγγραφο της Διεύ−
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και 
το αριθμ. 2443/16−04−2010 έγγραφο της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Θεσσαλίας.

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 
1.663,00 € για το τρέχον οικονομικό έτος και 3.742 ,00 € 
για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.

Η εκ 1.663 ,00 ΕΥΡΩ δαπάνη οικονομικού έτους 2010 
θα αντιμετωπιστεί από τις γραμμένες πιστώσεις στον 
ΚΑΕ 2275 Ε.Φ. 085 του προϋπολογισμού των Περιφε−
ρειών.
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Η εκ 3.742 ,00 ΕΥΡΩ ετήσια δαπάνη για καθένα από 
τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται 
με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσης πίστωσης στον 
ΚΑΕ 2275 του ΕΦ 085 στον κατ’ έτος προϋπολογισμό 
ενός εκάστου των πέντε (5) επομένων οικονομικών ετών 
των Περιφερειών, αποφασίζουμε:

Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2010−2011 οι πα−
ρακάτω σχολικές μονάδες ως εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε.
• Το 3ο Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Μουρεσίου Κισσού, το 

4ο Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Μουρεσίου Ανηλίου και το 5ο 
Μονοθέσιο Νηπιαγωγείο Μουρεσίου Αγίου Δημητρίου σε 
ένα νέο Νηπιαγωγείο με την ονομασία Μονοθέσιο Νηπια−
γωγείο Αγίου Δημητρίου – Ανηλίου – Κισσού με έδρα τον 
Άγιο Δημήτριο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 23 Ιουλίου 2010

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/93261 (4)     
 Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.128529/2009 (ΦΕΚ 

2077/τΒ΄/25−9−2009) Υγειονομικής Διάταξης «Στεγα−
σμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον Α.Ν. 2520/40(ΦΕΚ 237/τ.Α΄/5−9−1940) «Περί Υγει−

ονομικών Διατάξεων» και ιδίως το άρθρο 2.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/

8−6−2006), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων| 
& την Κ.Υ.Α 10551 (ΦΕΚ 246/τ.Β΄/26−2−2007) περί «Απλού−
στευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης & λει−
τουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
καθώς & Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
επί θαλασσοπλοούντων πλοίων».

3. Το Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/τ.Α/22−4−2005) Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά Όργανα.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95 (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/10−3−2000) 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

5. Τους Νόμους 3172/2003 (ΦΕΚ197/τ.Α΄/6.8.2003) & 
3370/2005 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/11−7−2005) « Οργάνωση και λει−
τουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και λοιπές 
Διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ.Δ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 
526/τ.Β./24−9−1983) «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδει−
ών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επι−
χειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των 
γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των 
εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών, 
όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε.

7. Η υπ’ αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ.128529/2009 (ΦΕΚ 2077/τΒ΄/
25−9−2009) Υγειονομική Διάταξη.

8. Τις ανάγκες που έχουν προκύψει από την ισχύ των 
Κανονισμών της Ε.Ε. Το Γενικό Κανονισμό 178/2002/

ΕΚ, και τους κανονισμούς 852/2004/Ε.Κ, 853/2004/Ε.Κ, 
854/2004/Ε.Κ, 882/2004/ΕΚ.

9. Η Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.Β/24−2−1965) Υγειονομική 
Διάταξη «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων.

10. Η Γ1γ/9900/74 (ΦΕΚ 1266/τ.Β/3−12−1974) Υγειονομική 
Διάταξη όπως αυτή τροποποιήθηκε «Περί υποχρεωτικής 
κατασκευής αποχωρητηρίων».

11. Τα με αριθμ. πρωτ: 72186/26/11/2009 & 61926/30/11/2009 
έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

12. Τα από 11−5−2010 και 3−6−2010 έγγραφα του Συνδέ−
σμου Ιδιοκτητών Κτημάτων και Διοργανωτών Κοινωνι−
κών Εκδηλώσεων (CATERING).

13. Το από 22−6−2010 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης 
Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ. αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.128529/2009 
(ΦΕΚ 2077/τ.Β΄/25−9−2009) Υγειονομική Διάταξη, άρθρο 
40, παράγραφος 3, εδάφιο γ, ως ακολούθως:

Μετά το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 40 
προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

δ. «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙ−
ΜΩΝ.

Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και 
ποτά σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων θα προ−
έρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια, 
θα μεταφέρονται και θα διατηρούνται σε κατάλ−
ληλο εξοπλισμό, τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε 
να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των 
τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμο−
κρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με κατα−
γραφικά μηχανήματα.

Ο εξοπλισμός θα διαθέτει αντίστοιχη πιστοποίηση και 
θα πληροί τους όρους του Κανονισμού 852/2004 της 
ΕΕ και ειδικότερα του κεφαλαίου ΙΙΙ «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΚΙΝΗΤΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ».

Όλοι οι εργαζόμενοι ως χειριστές τροφίμων ή και 
ποτών οφείλουν να εκπαιδεύονται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία».

ε. «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ –ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗ−
ΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Σε αραιοκατοικημένες περιοχές, προσωρινές εγκα−
ταστάσεις ή μικρούς οικισμούς και σε αγροτικές περι−
οχές δύναται να επιτραπεί κατά την κρίση της οικεί−
ας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η κατασκευή και άλλου 
τύπου υγιεινού αποχωρητηρίου (ξηρό αποχωρητήριο, 
προκατασκευασμένο, αυτοκαθαριζόμενο, κ.λ.π.), η εν 
γένει κατασκευή του οποίου θα παρέχει τα εχέγγυα 
διασφάλισης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας και 
κυρίως θα πρέπει απαραίτητα να εξασφαλίζεται η δι−
άθεση των λυμάτων τους, όπως αναφέρεται και στις 
παραγράφους 2 & 15 του άρθρου 3 της Γ1γ/9900/74 
(ΦΕΚ 1266/τ.Β΄/3−12−1974)).

Σε κάθε περίπτωση η μεταφορά και διάθεση των λυ−
μάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τ.Β΄/24−2−1965) 
Υγειονομικής Διάταξης.

Ειδικότερα για την μεταφορά και διάθεση λυμάτων απο−
χωρητηρίων σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυ−
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μάτων (Επιχειρήσεις ύδρευσης – αποχέτευσης, Ο.Τ.Α, κ.λ.π.) 
απαιτείται η βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον 
οικείο Ο.Τ.Α ή της Επιχείρησης ύδρευσης – αποχέτευσης.

Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση διάθεσης 
λυμάτων, αυτή δεν είναι δυνατόν να δοθεί άπαξ για 
τα χημικά αποχωρητήρια αλλά δίδεται κάθε φορά για 
το συγκεκριμένο έργο λειτουργίας (μία Θέση εγκατά−
στασης ή δίκτυο Θέσεων εγκατάστασης αποχωρητη−
ρίων)».

στ. «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΕΣ ΧΩΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Οι ήδη λειτουργούντες ιδιωτικοί χώροι εκδηλώσεων 

υποχρεούνται να εφοδιαστούν με την απαιτούμενη 
άδεια το αργότερο μέχρι 31−12−2010».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΑ−ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

F

  Αριθμ. 172659 (5)
 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/176/ 

61806/7.11.2003 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού 
(ΦΕΚ Β΄ 1736).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 30 παρ. 6 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής για την επιλογή προσωπικού και 
ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 28).

β) του άρθρου 4 παρ. 3 Ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δρά−
σεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄/271), όπως ισχύει.

γ) του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98)

δ) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ Α΄ 146)

ε) του π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄213)

στ) του π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄/214).

2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Μετά την παράγραφο 9 της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/
ΤΟΠΥΝΣ/176/61806/7.11.2003 απόφασης του Υπουργού 
Πολιτισμού (ΦΕΚ Β΄ 1736), όπως ισχύει, προστίθεται πα−
ράγραφος με αριθμ. 10, ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν 
πραγματοποιηθεί η απονομή των Κρατικών Κινηματο−
γραφικών Βραβείων Ποιότητας με απόφαση του Υπουρ−
γού Πολιτισμού και Τουρισμού συγκροτείται επταμελής 
επιτροπή αποτελούμενη από πρόσωπα αναγνωρισμένου 
κύρους που προέρχονται από το χώρο του κινηματο−
γράφου, η οποία αποφασίζει για την ταινία που θα 
προταθεί για συμμετοχή στις διαδικασίες του βραβείου 
OSCAR. Με την ίδια απόφαση ορίζονται ο Πρόεδρος και 
ο Αντιπρόεδρος της επιτροπής ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2010

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F

   Αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ.52/66397 (6)
 Καθιέρωση απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέ−

σιμες ημέρες έτους 2010 για μονίμους υπαλλήλους 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 6 παρ. 4 και 20 παρ. 2 του Ν. 3833/2010, 

«Προστασία της Εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 
40/Α/15−3−2010),

β) του άρθρου 16 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/23−12−2003), 
«Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς 
διατάξεις»,

γ) του Π.Δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13−6−2003).

2. Το αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚΟΝ/Α/59496/22−6−2010 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και 
το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη από την απο−
ζημίωση των αναφερομένων στην παρούσα απόφαση 
υπαλλήλων, ύψους 20.083,2 €, θα καλυφθεί από τις πι−
στώσεις του ΚΑΕ 0512 του Τακτικού Προϋπολογισμού 
του ΥΠΠΟΤ, έτους 2010

3. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση των 
αναφερομένων στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων κρί−
νεται απαραίτητη για την κάλυψη εποχικών, έκτακτων 
ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού.

4. Την ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19−9−2008 Υπουρ−
γική Εξουσιοδοτική απόφαση (ΦΕΚ 2032/Β/2−10−2008).

5. Το ΠΔ 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πολι−
τισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/7−10−2009), 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατά μήνα, μέχρι δεκαέξι (16) ώρες απα−
σχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργα−
σίας, για καθένα από τους κατωτέρω υπαλλήλους του 
ΥΠΠΟΤ, αναλυτικά ως εξής:

α) είκοσι (20) μονίμους υπαλλήλους, που κατέχουν ορ−
γανικές θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Τουρισμού και προσφέρουν υπηρεσίες 
στα Γραφεία Υπουργού και Γενικής Γραμματέως του 
ΥΠΠΟΤ, με εντολή του Υπουργού ή της Γενικής Γραμ−
ματέως, αντίστοιχα.

β) εννέα (9) μονίμους υπαλλήλους, οι οποίοι ασκούν 
καθήκοντα φύλακα ή ελεγκτή εισόδου ή προσωπικού 
ασφαλείας στα κτίρια που στεγάζεται η Κεντρική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι−
σμού.
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2. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας των ανωτέρω υπαλλήλων 
καθίστανται οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω υπαλλή−
λων.

3. Η προκαλούμενη δαπάνη από την αποζημίωση των 
αναφερομένων στην παρούσα απόφαση υπαλλήλων, 
ύψους 20.083,2 €, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
ΚΑΕ 0512 του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΥΠΠΟΤ, 
έτους 2010.

4. Η παρούσα απόφαση ισχύει ένα μήνα προ της δη−
μοσίευσής της και μέχρι 31−12−2010.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας

  ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ

F

    Αριθμ. οικ. 71997/1877 (7)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσι−

κής Σχολής Αλεξίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. το Π.Δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων 

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 213/Α/ 
7.10.2009),

β. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 
11.11.1957 Β.Δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού 
κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/
Α/1957),

γ. του άρθρου 1 του Β.Δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του Β.Δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α1972) 
και του άρθρου 30 του Π.Δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003),

δ. του Π.Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α/2005),

ε. του Β.Δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 
Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοι−
μασίας και άλλες διατάξεις»,

στ. την αριθ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για στέ−
γαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β/2004).

2. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/ 
89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
«Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Προ−
ϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την από 1.3.2010 αίτηση του Γεώργιου Αλεξίου, με 
τα συνημμένα δικαιολογητικά.

4. Το από 12.7.2010 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αναφέρεται 

στο κτίριο που βρίσκεται στο Ο.Τ. 116, στην Προσοτσάνη 
του Νομού Δράμας, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στο Γεώργιο Αλεξίου άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας Μουσικής Σχολής, η οποία θα στεγαστεί 
στο δεύτερο όροφο κτιρίου, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 
116, στο εμπορικό κέντρο, στην Προσοτσάνη του Νο−
μού Δράμας και θα έχει την επωνυμία «Μουσική Σχολή 
Αλεξίου».

2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές 
και τμήματα: 

α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−
ματα:

1. ωδικής, 2. αρμονίας, 3. αντίστιξης, 4. φυγής
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πληκτών, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κλασικής κι−

θάρας
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας
δ. Σχολή Σαξοφώνου
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 21 Ιουλίου 2010

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μουσικής

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ

F

    Αριθμ. 6030 (8)
Κατάταξη προσωπικού σε συνιστώμενη θέση Ιδιωτικού 

Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο Χρυσούπολης 
Ν. Καβάλας.

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3584/07 «Κύρω−

ση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28−6−2007), όπως ισχύουν.

2) Το άρθ. 1 του Ν. 3068/02 «Συμμόρφωση της Διοί−
κησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των 
δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο 
βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 274/τ.Α/14−11−2002), όπως ισχύουν.

3) Το αριθ. ΔΟΑ/Φ.01/22133/23−8−2007 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης αναφορικά με τη συμμόρφωση της Διοίκη−
σης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

4) Την από 1−7−2010 αίτηση που υπέβαλε η Κρυωνά 
Μαρία του Αριστοτέλη περί κατάταξής της σε θέση 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Χρυσού−
πολης Ν. Καβάλας.

5) Την αριθ. 44/10 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 
Θράκης με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του Δή−
μου Χρυσούπολης κατά της αριθ. 63/2007 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας και το αριθ. 
131/2010/28−5−2010 πιστοποιητικό του Εφετείου Θράκης 
περί μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της αριθ. 44/10 
απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.

6) Την αριθ. 3/17−2−2010 απόφαση της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία τελεσίδι−
κες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων που αποφαίνο−
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νται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απα−
σχολουμένων στο Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο 
τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, η 
οποία εκδόθηκε μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας της 
και ως εκ τούτου παράγει δεδικασμένο, υποχρεώνεται η 
Διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύεται το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών.

7) Την αριθ. 122/2010 ομόφωνη απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Δήμου Χρυσούπολης περί έγκρισης 
εφαρμογής τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.

8) Την αριθ. 2439/16−4−2009 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας ΑΜΘ περί εξουσιοδότησης προς υπο−
γραφή (ΦΕΚ 839/τ.Β/6−5−2009), αποφασίζουμε:

Κατατάσσουμε την Κρυωνά Μαρία του Αριστοτέλη 
σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ΔΕ1 Διοικητικών του 
Δήμου Χρυσούπολης Ν. Καβάλας, η οποία και συστή−
νεται με την παρούσα απόφαση, με σύμβαση ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, σε εφαρμογή τελεσίδικης 
δικαστικής απόφασης.

Στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικ. έτους 2010 έχουν 
προβλεφθεί πιστώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2010 στους κάτωθι Κ.Α αυτού:

α) 10.6021.0001 (μηνιαίες αποδοχές) ποσό 8.300,00 €
β) 10.6021.0002 (έξοδα κίνησης) ποσό 2.000,00 € και
γ) 10.6052.0001 (Εργοδοτικές Εισφορές) ποσό 2.400,00 €
Για τα επόμενα έτη θα δημιουργείται ετήσια δαπάνη 

περίπου 16.800,00 € στον Κ.Α 10.6021.0001,4.000,00 € στον 
Κ.Α 10.6021.0002 και 4.800,00 € στον Κ.Α 10.6052.0001 
που θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α του Δήμου 
στους προϋπολογισμούς του κατά τα επόμενα έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 21 Ιουλίου 2010

Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ν. ΑΔΑΜΙΔΗΣ

F

    Αριθμ. 11546 (9)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου για το ΚΕΠ 

Κοινότητας Ομαλών Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/97 «Τροπο−

ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν.2190/94 και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 § 1 του Ν.3260/04, με 
τις οποίες ορίζεται ότι «για τις ανάγκες λειτουργίας των 
Κ.Ε.Π. επιτρέπεται η απασχόληση φυσικών προσώπων 
με συμβάσεις μίσθωσης έργου, για τις οποίες ισχύουν 
οι κείμενες διατάξεις, χωρίς να απαιτούνται οι προϋπο−
θέσεις της Π.Υ.Σ. 55/1998».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 14 §1 του Ν. 3812/09 
«Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 
τομέα και άλλες διατάξεις».

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/32/4874/04−03−10 από−
φαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης.

5. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ12/10/14415/21−06−10 έγγραφο 
του ΥΠΕΣΑ & ΗΔ, με το οποίο μας διεβιβάσθη πίνακας 

κατανομής εννέα (09) συμβάσεων μίσθωσης έργου, δω−
δεκάμηνης διάρκειας, στα ΚΕΠ των ΟΤΑ α΄ βαθμού της 
Χώρας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
στην Κοινότητα Ομαλών Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης για 
ένα (1) άτομο.

Το παραπάνω άτομο θα απασχοληθεί στο έργο της 
λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών για 
χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και με τους εξής 
όρους:

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λύονται αυτοδίκαια με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας στελέχωσης των Κ.Ε.Π. με 
μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/
Φ.4/289/21116/16−08−07    και     ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10−09−07
Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του 
Ν.3812/09, η σύναψη των συμβάσεων αυτών θα πραγ−
ματοποιείται από τον οικείο φορέα με βάση την δια−
δικασία και τα κριτήρια του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, 
όπως ισχύουν.

3. Η ανακοίνωση για την σύναψη των συμβάσεων αυ−
τών, οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και οι εν−
στάσεις που ενδέχεται να υποβληθούν υπάγονται στον 
έλεγχο νομιμότητας του ΑΣΕΠ.

Οι ανωτέρω όροι θα πρέπει να περιληφθούν τόσο στις 
κανονιστικές αποφάσεις σας όσο και στη σύμβαση που 
θα ακολουθήσει.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη # € 12.000 # περίπου η οποία θα βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Κοινότητας Ομαλών Ν. Κεφαλλη−
νίας και Ιθάκης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 1 Ιουλίου 2010

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

F

    (10)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ 
2004, όπως ισχύει.

  Με την ΑΠ 369/Π14/5/00056/Ε/Ν.3299/04/19−07−2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαί−
ου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 
όπως ισχύει, επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγ−
χρονισμό υφιστάμενης πτηνοτροφικής μονάδας αυγο−
παραγωγής με συσκευαστήριο αυγών δυναμικότητας 
40.000 ορνίθων, στην περιοχή Τσαϊρι του Δήμου Ρόδου της 
νήσου Ρόδου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανή−
σου, συνολικού παραγωγικού κόστους 418.000,00 €, με πο−
σοστό επιχορήγησης 40% επί του παραγωγικού κόστους, 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης 167.200,00 €.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 30−06−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ
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(11)     
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΝΤΙΤΕΡΑΝΙ−

ΑΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την ΑΠ 370/Π14/5/00057/Ε/Ν. 3299/04/19−07−2010 
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
απόφαση εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, όπως ισχύει, επένδυση της εταιρείας «ΜΕ−
ΝΤΙΤΕΡΑΝΙΑΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» που αναφέρεται 
στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του Ξε−
νοδοχείου «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ−MEDITERANEAN», 3* (Β΄ τάξης), 
δυναμικότητας 35 δωματίων 66 κλινών, στην θέση Πηγά−
δια του Δημοτικού Διαμερίσματος Καρπάθου του Δήμου 
Καρπάθου της νήσου Καρπάθου της Επαρχίας Καρπά−
θου του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικού παραγωγικού 
κόστους 720.000,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 43 % 
επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό 
επιχορήγησης 309.600,00 € και τραπεζικό δάνειο ποσού 
230.400,00 €.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 30/6/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ

F

(12)     
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΚΩΣΓΚΑΖ ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την ΑΠ: 371/Π14/5/00058/Ε/Ν.3299/04/19−07−2010 του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου απόφαση 
εγκρίθηκε η υπαγωγή της διατάξεις του Ν. 3299/04, 
όπως ισχύει, επένδυση της εταιρείας «ΚΩΣΓΚΑΖ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ» που αναφέρεται στην 
επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων 
αποθήκευσης, εμφιάλωσης και διακίνησης υγραερίου 
(Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 515.1), στη περιοχή Σφακιά του Δήμου 
Ηρακλειδών της νήσου Κω, του Ν. Δωδ/σου, συνολικού 
παραγωγικού κόστους, διακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων 
εξακοσίων Ευρώ (282.600,00 €) με ποσοστό επιχορήγη−
σης 38 % επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή συνο−
λικό ποσό εκατόν επτά χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα 
οκτώ Ευρώ (107.388,00 €) Ευρώ και τραπεζικό δάνειο 
ποσού εκατόν τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα 
δύο Ευρώ (104.562,00 €).

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 30/06/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ

(13)     
 Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΔΗΣ 
Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την ΑΠ 372/Π14/5/00060/Ε/Ν.3299/04/19−07−2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαί−
ου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 
όπως ισχύει, επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΙΔΗΣ 
Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μο−
νάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 4*, δυναμι−
κότητας 12 διαμερισμάτων 27 δωματίων 42 κλινών, στα 
Πηγάδια του Δήμου Καρπάθου της νήσου Καρπάθου 
της Επαρχίας Καρπάθου του Νομού Δωδεκανήσου, συ−
νολικού παραγωγικού κόστους 1.750.000,00 €, με ποσο−
στό επιχορήγησης 38% επί του παραγωγικού κόστους, 
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης 665.000,00 και 
τραπεζικό δάνειο ποσού 525.000,00 €.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
5 νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 30−06−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ

F
(14)     

 Τροποποίηση της ΑΠ 700/Π14/4/00097/Ε/Ν. 3299/04/
26−08−2009 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου περί ολοκλήρωσης και πι−
στοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας «ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΕΠΕ», η οποία έχει υπαχθεί στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει.

  Με την ΑΠ 382/Π14/4/00097/Ε/Ν. 3299/04/19−07−2010 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου τροποποιήθηκε ως προς την ημερομηνία 
ολοκλήρωσης, η υπ’ αριθμόν ΑΠ 700/Π14/4/00097/Ε/
Ν. 3299/04/26−08−2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την οποία είχε πιστο−
ποιηθεί η ολοκλήρωση −οριστικοποίηση του κόστους και 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της 
εταιρείας «ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ 
ΕΠΕ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό της Ξενο−
δοχειακής μονάδας τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
«ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ» (Κτίριο 1 & 2), 4* (Α τάξης), δυναμικότη−
τας 68 κλινών και εκσυγχρονιζόμενου τμήματος δυνα−
μικότητας 66 κλινών στον Δήμο Ιαλυσσού της νήσου 
Ρόδου της Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου. 
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 29/12/2009.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση 
της Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 
7 του Ν.3299/2004 σε συνεδρίασή της στις 30−06−2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος

ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ



15914 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02011352707100008*

(15)     
 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΦΡΑ−

ΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/ 
2004, όπως ισχύει.

  Με την ΑΠ 373/Π14/5/00061/Ε/Ν.3299/04/19−07−2010 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως 
ισχύει, επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΦΡΑΓΚΟΣ 
ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ανέγερση ξενο−
δοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων κατηγορίας 
τεσσάρων αστέρων (4*), δυναμικότητας 16 διαμερισμάτων 
− 17 δωματίων − 33 κλινών, στη θέση «Κρεμαούλι» του 
Δημοτικού Διαμερίσματος Αρκάσας, της νήσου Καρπά−

θου, του Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης 1.400.000,00 €, με ποσοστό επιχορήγησης 38% 
επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή συνολικό ποσό 
επιχορήγησης 532.000,00 €.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργηθούν 
4 νέες θέσεις εργασίας.

Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 30−06−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ  
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