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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταβίβαση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων της αρμοδιότητας καθορισμού
του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ορισμέ−
νων κατηγοριών εργαζομένων του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών .............................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕ−
ΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ» με δ.τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
Α.Ε. − ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΗΣ», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
επιχορήγησης ...................................................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και με διακριτικό τίτλο ΑΝΑΣΤΑΣΙ−
ΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 όπως ισχύει για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης .......................................................................................................
Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακρι−
τικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΟ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης .......................................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας
«AVITHOS BAY» με δ.τ. «AVITHOS BAY» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004 ............................................................
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΛΟΥ ΑΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΗΜΑ−
ΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ» με δ.τ. «ΓΛΟΥ
ΑΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004» όπως ισχύ−
ει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης ............................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΡΑΝΙΚΟ−
ΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 ........................................................................................
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε.», η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 ......
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Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ,
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ− ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με δ.τ.
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όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού της
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης ..............
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.
και με δ.τ. ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης .......................................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
MIX. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. «ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Δ.
Α.Ξ.Τ.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 ..................
Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «EAGLES PALACE
HOTEL» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της
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Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/26065
(1)
Μεταβίβαση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων της αρμοδιότητας καθορισμού του ωραρίου ερ−
γασίας του προσωπικού ορισμένων κατηγοριών εργα−
ζομένων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
(α) Της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυ−
ρώσεως της από 29.12.1980 πράξεως Νομοθετικού περι−
εχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας, «περί καθιε−
ρώσεως πενθημέρου εβδομάδας εργασίας των δημοσίων
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και
τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης» (ΦΕΚ 126/τ.Α΄).
(β). Της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 23 του
ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 95/τ.Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο το−
μέα, Κοινωνυχός Έλεγχος κ,λ.π.»
(γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄), «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα».
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(δ) Της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ
281/τ.Α΄) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνι−
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχο−
λής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
(ε) Του π.δ. 320/1988 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄) «Οργανισμός Υπηρε−
σιών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
(στ) Του π.δ. 400/1995 (ΦΕΚ 726/Α΄) «Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Εσω−
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και
καθορισμός των αρμοδιοτήτων της».
(ζ) Του άρθρου 1 του π.δ/τος 205/2007 «Συγχώνευση
Υπουργείων», (ΦΕΚ 231/τ.Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873 (ΦΕΚ 1950/Β΄/3.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσω−
τερικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
Εσωτερικών, Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
3. Το έγγραφο με υπ’ αριθμ. 123192/Β1/25.9.2008 του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το
οποίο ζητείται η απασχόληση του μόνιμου προσωπικού
που υπηρετεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
του κλάδου ΥΕ Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων και ενός (1)
οδηγού, υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ κατά τα Σάββατα,
Κυριακές και λοιπές αργίες, καθώς και κατά τις νυ−
κτερινές ώρες, προκειμένου να διασφαλισθεί η φύλαξη
των κτιρίων καθημερινά για όλο το 24ωρο, καθώς και
η μετακίνηση των Πρυτανικών Αρχών.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Μεταβιβάζουμε, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, την αρμοδιότητα να καθορίσει με από−
φασή του, το ωράριο εργασίας του μόνιμου προσωπικού
που υπηρετεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, του
κλάδου ΥΕ Φυλάκων − Νυκτοφυλάκων και ενός (1) οδηγού,
υπαλλήλου κατηγορίας ΔΕ, κατά τα Σάββατα, Κυριακές
και λοιπές αργίες, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες.
2. Το ανωτέρω προσωπικό του Οικονομικού Πανεπι−
στημίου Αθηνών θα απασχολείται μέσα στα καθοριζό−
μενα όρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις .
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

F
(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥ−
ΡΟΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ» με δ.τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. − ΚΕΝΤΡΟ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ», στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46556/ΥΠΕ/5/00125/ν. 3299/2004/
13.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις

διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ−
ΣΤΑΣΗΣ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗ−
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΟΥ ΠΟΝΟΥ» με δ.τ. «ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε.
− ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στη δημιουργία Κέ−
ντρου Αποθεραπείας − Αποκατάστασης κλειστής νοση−
λείας 50 κλινών και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με
ειδικές ανάγκες στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 15 και
Μυριοφύτου, Ο.Τ. 152, στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής,
συνολικής δαπάνης έξη εκατομμυρίων εξακοσίων δεκα−
τριών χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (6.613.400 €).
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 35% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμύρια τριακόσιες δεκατέσ−
σερις χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ (2.314.690 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 18 (δεκαοκτώ)
νέες θέσεις απασχόλησης − 17 (δεκαεπτά) Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7.7.2008.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε και με διακριτικό τίτλο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑ−
ΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46563/ΥΠΕ/5/00226/Ε/ν. 3299/2004/
13.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης
«ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και με διακριτικό
τίτλο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» για την ενί−
σχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση, εγκατάσταση και
λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά στοιχεία ισχύος 100 kW, στη θέση
Λίμνες Εξοχικού, στο Δήμο Φιλιατρών, του Νομού Μεσ−
σηνίας, συνολικής δαπάνης εξακοσίων δέκα οκτώ χιλι−
άδων (618.000,00) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης
ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης
επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων σα−
ράντα επτά χιλιάδων διακοσίων (247.200) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 26.6.2008
(ομόφωνη).
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

IΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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(4)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡ−
ΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο
«ΕΝΕΡΓΟ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46554/ΥΠΕ/5/00209/Ε/ν.3299/2004/
13.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΑΝΑΝΕ−
ΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΟ Α.Ε.» για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην κατασκευή τεσσάρων (4) ανεξάρ−
τητων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκή τεχνολογία με συστήματα ιχνηλάτησης
ηλίου δύο αξόνων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
378 KWp στις πυρόπληκτες περιοχές: (α) θέση ΦΙΔΟΤΟ−
ΠΟΣ, Δήμου ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ του Νομού ΗΛΕΙΑΣ, (β) Θέση
Τουμπάνα, Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ του Νομού ΗΛΕΙΑΣ,
(γ) Θέση Παληόχωρι, Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ του Νομού
ΗΛΕΙΑΣ, (δ) Θέση Καταράχι, Δήμου ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ του
Νομού ΗΛΕΙΑΣ, συνολικής δαπάνης δύο εκατομμυρίων
τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδό−
ντα πέντε (2.349.985) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης εννιακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων
εννενήντα τεσσάρων (939.994) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν θέσεις απα−
σχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 25.6.2008
(ομόφωνη).
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(5)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας
«AVITHOS BAY» με δ.τ. «AVITHOS BAY» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46540/ΥΠΕ/5/00230/Ε/ν.3299/2004/
13.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση εταιρείας
«AVITHOS BAY» με δ.τ. «AVITHOS BAY» για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής
μονάδας 4* δυναμικότητας 60 κλινών−30 διαμερισμάτων,
στην πυρόπληκτη περιοχή «Άβυθος» Δημ. Διαμ. Καλλι−
γάτων του Δήμου Λειβαθούς, του Νομού Κεφαλληνίας,
συνολικής δαπάνης τριών εκατομμυρίων διακοσίων εί−
κοσι πέντε χιλιάδων (3.225.000,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 50% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους

ενός εκατομμυρίου εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων πεντα−
κοσίων (1.612.500,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα πέντε (15)
νέες θέσεις απασχόλησης 8,75 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
26.6.2008.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(6)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΛΟΥ ΑΕΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ» με δ.τ. «ΓΛΟΥ ΑΕΕ» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004» όπως ισχύει για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46803 /ΥΠΕ/5/00201/Ε/ν. 3299/2004/
13.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΛΟΥ ΑΕΕ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟ−
ΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ» με δ.τ. «ΓΛΟΥ
ΑΕΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση νέας εφοδιαστικής αλυσίδας σε ενοικιαζόμενες
εγκαταστάσεις στο 2ο Χιλ Παιανίας−Μαρκόπουλου του
Δήμου Κρωπίας του Νομού Αττικής, συνολικής ενισχυ−
όμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου διακοσίων εξήντα
επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα έξι (1.267.446,00)
ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 20% επί του συνολι−
κού επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή συνολικό ποσό επι−
χορήγησης ύψους διακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων
τετρακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών
του ευρώ (253.489,20€).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10) νέες
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 10ΕΜΕ
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 18.6.2008.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(7)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΡΑΝΙΚΟ−
ΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46775/ΥΠΕ/5/00140/ν. 3299/2004/
14.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης
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ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση
επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 99,96 kW στη
θέση Δάφνη που βρίσκεται στο Δήμο Αχινού, του Νομού
Σερρών, συνολικής δαπάνης πεντακοσίων εβδομήντα
έξι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα (576.470) ευρώ, με
ποσοστό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης διακοσίων τριάντα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα
οκτώ (230.588) ευρώ.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
επιτροπής:
30.5.2008.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(8)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε.», η οποία
έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46744/ΥΠΕ/4/00252/ν.3299/2004/
13.10.2008 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
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΥΗΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου
CORKYRA BEACH 4* που βρίσκεται στην τοποθεσία
Γουβιά στο Δήμο Κερκυραίων, του Νομού Κέρκυρας,
με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν−
δυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων
πεντακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εκατόν σαρά−
ντα ευρώ (3.575.140,00) €.
(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός
εκατομμυρίου εκατόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων
οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ (1.154.841,00) € που
αποτελεί ποσοστό 32,30% του συνολικού κόστους της
επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
του ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα μιας χιλι−
άδων διακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (1.251.299,00) €,
που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους
της επένδυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννέα χι−
λιάδων (1.169.000,00) €.
(ε) Πιστοποιείται η απασχόληση ενενήντα επτά (97)
ατόμων (67 υφιστάμενα και 30 νέα), έναντι εβδομήντα
δύο (72) ατόμων (67 υφιστάμενα και 5 νέα) όπως οριζό−
ταν στην απόφαση υπαγωγής.
(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
21.12.2007.

Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου ποσού της
επιχορήγησης ύψους εξακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων
επτακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ (666.799,00) €.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(9)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ,
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ− ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με δ.τ.
Α.Υ.Η.Ε.−Μ.Ε.Π.Ε.. στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως
ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με
το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46795 /ΥΠΕ/5/00205/Ε/ν. 3299/2004
13.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει, της επιχείρη−
σης «ΑΙΟΛΙΚΗ, ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ−
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» με δ.τ. «Α.Υ.Η.Ε.−Μ.Ε.Π.Ε. για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μικρής μο−
νάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 19,8 KW,
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης εκατόν οκτώ χιλιάδων
οκτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (108.876,00€), στο Δη−
μοτικό Διαμέρισμα Χαλκερό, 3° Οικοδομικό τετράγωνο,
οικόπεδο Νο10, του Νομού Καβάλας, με ποσοστό επιχο−
ρήγησης 40% επί του συνολικού επενδυτικού σχεδίου,
δηλαδή συνολικό ποσό επιχορήγησης ύψους σαράντα
τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα
λεπτών του ευρώ (43.550,40€).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία θέση εργασίας
που αντιστοιχεί σε 0,1 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 18.6.2008.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(10)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.
και με δ.τ. ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46769/ΥΠΕ/00166/5/Ε/ν. 3299/2004/
14.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΒΑΓΓΕ−
ΛΗΣ ΔΡΙΝΙΑΣ Α.Ε.» και με δ.τ. «ΔΕΛΤΑ ΘΕΡΜ Α.Ε.», για
την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο

31271

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση
φωτοβολταικών συστημάτων και σύνδεσή τους με το
δίκτυο της ΔΕΗ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ−
γειας, ισχύος 201,20 KW, στη ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου, του
Νομού Κιλκίς, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου
(1.000.000) ευρώ.

(12)
Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «EAGLES PALACE HOTEL»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης τετρακόσιες χιλιάδες (400.000)
ευρώ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 6.6.2008
(ομόφωνη).
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
(11)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MIX.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. « ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Δ. Α.Ξ.Τ.Ε. »
στις διατάξεις του ν. 3299/2004».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 46794 /ΥΠΕ/5/00154/ν. 3299/2004/
14.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται
η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της
επιχείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MIX. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ.
«ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Δ. Α.Ξ.Τ.Ε.» για την ενίσχυση επέν−
δυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης που
αναφέρεται στην Ίδρυση Ξενοδοχειακής Μονάδας
5* δυναμικότητας 145 κλινών στον οικισμό Βλυχάδα,
Δ.Δ. Μελιδονιού, Δήμος Γεροποτάμου, Νομός Ρεθύ−
μνης , συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης επτά εκα−
τομμυρίων τριακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων οκτα−
κοσίων δέκα εννέα (7.319.819,00) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 34 %, δηλαδή ποσό επιχορήγησης
δυο εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ χι−
λιάδων επτακοσίων τριάντα εννέα (2.488.739,00)
ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα πέντε
(35) θέσεις εποχιακής απασχόλησης (20ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 18.6.2008.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 46542/ΥΠΕ/5/00249/Ε/ν. 3299/2004/
13.10.2008 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.» με δ.τ. «EAGLES
PALACE HOTEL» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* δυνα−
μικότητας 188 κλινών−74 δωματίων, στην περιοχή Νέων
Ρόδων του Δήμου Σταγείρων −Ακάνθου, Νομού Χαλκιδι−
κής, συνολικής δαπάνης δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων
διακοσίων τριάντα χιλιάδων (14.230.000,00) ευρώ, με
ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων εξήντα
εννέα χιλιάδων (4.269.000,00) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα πέντε
(45) νέες θέσεις απασχόλησης 15 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
30.6.2008.
H περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓEΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 124769/Γ7
(13)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν.
1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις».
2) Την υπ’ αριθμ. 3345/Γ2/2.9.1988 υπουργική απόφαση
με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (ΦΕΚ
296/τ.Α΄/30.12.1988).
3) Την υπ’ αριθμ. 3850/Γ2/29.5.1998 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 658/τ.Β΄/1.7.1998) με θέμα «Λειτουργία Μουσικών
Σχολείων».
4) Την υπ’ αριθμ. 58407/Γ7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
811/τ.Β΄/14.6.2005) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
Γ2/3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων».
5) Τις διατάξεις του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/
τ.Α΄/20.11.2003), «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και
άλλες διατάξεις».
6) Την υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1497/τ.Β΄/10.10.2003) με θέμα: «Σκοπός Ίδρυσης
και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών Σχολείων)»

31272

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

7) Την υπ’ αριθμ. 39708/Γ7/12.4.2007 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 690/3.5.2007) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 απόφασης».
8) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 (ΦΕΚ 786/
τ.Β΄/24.5.2004) υπουργική απόφαση με θέμα: «Λειτουργία
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» ως προς το πρώτο και τέταρτο
εδάφιο της παρ. 2, του υπό στοιχείο Β΄ ως εξής:
Β. Μετεγγραφές − φοίτηση μαθητών.
2. Αφού πραγματοποιηθούν οι μετεγγραφές από τα
Καλλιτεχνικά Γυμνάσια και εφόσον παραμένουν κενές
θέσεις στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη Γυμνασίου, συμπληρώνο−
νται μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, που πραγματο−
ποιούνται από τη 15η του μηνός Σεπτεμβρίου έως και
τη 15η του μηνός Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους. Οι
εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπή κατατα−
κτηρίων εξετάσεων, που ορίζεται με απόφαση του Περι−
φερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην περιφέρεια του
οποίου λειτουργεί το Καλλιτεχνικό Σχολείο και έπειτα
από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Η σύνθεση των Επιτροπών κατατακτηρίων εξετάσεων,
για κάθε κατεύθυνση, είναι αντίστοιχη με τη σύνθεση
των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών.
Με απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης της έδρας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου,
προκηρύσσονται τα τυχόν κενά της Β΄ και Γ΄ τάξης των
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων, μετά τη λήξη των παραπε−
μπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου.
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. 19517
(14)
Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10, του ν. 3584/2007 (Φ.Ε.Κ.
143/Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δη−
μοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 149, του ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.) περί ελέγχου νομιμότητας των αποφάσεων των
Συλλογικών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 2, του ν. 2539/1997
περί «Κατάρτισης του Ο.Ε.Υ. των νέων Ο.Τ.Α.».
4. Την υπ’ αριθμ. 100/1999, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί «Ψήφι−
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος

Ειδικότητα

σης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6915/11.5.1999, απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 950/26.5.1999/τ.Β΄.
5. Την υπ’ αριθμ. 223/2001, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί «Τροποποί−
ησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6607/18.4.2001, απόφα−
ση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελ−
λάδας και δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 583/28.5.2001, τ.Β΄.
6. Την υπ’ αριθμ. 208/2003 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), από−
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Με−
σολογγίου περί «Τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου
Ι.Π. Μεσολογγίου», η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.
24997/2003/12.1.2004, απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύτηκε
στο Φ.Ε.Κ. 163/30.1.2004) τ.Β΄.
7. Την υπ’ αριθμ. 22/2008, απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί «Τροπο−
ποίησης – Συμπλήρωσης – Κωδικοποίησης» του Ο.Ε.Υ.
του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», η οποία εγκρίθηκε με την
υπ’ αριθμ. 2564/7.3.2008 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και δημοσιεύτηκε
στο Φ.Ε.Κ. 463/17.3.2008/τ. Β΄.
8. Την υπ’ αριθμ. 168/2008 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου περί «Τροπο−
ποίησης του ισχύοντος Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογ−
γίου», ως προς το άρθρο 10 αυτού.
9. Την υπ’ αριθμ. 113/2008, απόφαση του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αιτωλ/νίας, με την οποία εγκρίνεται
η «Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγί−
ου» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 168/2008 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
1. Επικυρώνουμε την υπ’ αριθ. 168/2008, απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, και
Εγκρίνουμε την «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσω−
τερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου» ως
προς το άρθρο 10, το οποίο θα έχει ως ακολούθως:
Άρθρο 10
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Για την βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων των κα−
τηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, και ΥΕ (εισαγωγικός – καταληκτικός
βαθμός) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδι−
κα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων –
ν. 3584/2007. Για τα προσόντα διορισμού ισχύουν οι δια−
τάξεις του άρθρου 82 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών
και Κοινοτικών Υπαλλήλων –ν. 3584/2007− (σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του άρθρου 217 του ιδίου Νόμου) και πε−
ριγράφονται στα περί προσοντολογίου ισχύοντα π.δ/τα.
Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο
είναι οι εξής:
Αριθμός Θέσεων
Ολογράφως

Αριθμ.

ΠΕ

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

Τέσσερις

(4)

ΠΕ

Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης

Μία

(1)

ΠΕ

Βιβλιοθηκονόμων

Μία

(1)

Διοικητικού − Οικονομικού

Έξι

(6)

ΠΕ−1
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ΠΕ−3

Πολιτικών Μηχανικών

Τρεις

(3)

ΠΕ−4

Αρχιτεκτόνων (Πολεοδόμων)

Μία

(1)

ΠΕ−5

Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών

Μία

(1)

ΠΕ−6

Τοπογράφων Μηχανικών

Μία

(1)

ΠΕ−7

Χημικών Μηχανικών

Μία

(1)

ΠΕ−9

Γεωπόνων

Μία

(1)

α) Πληροφορικής – Επιστήμης των υπολογιστών

Μία

(1)

β) Πληροφορικής − Μηχανικών Η/Υ

Μία

(1)

ΠΕ−15

Ιατρών ΕΣΥ – Δ/ντή Δημόσιας Υγείας

Μία

(1)

ΠΕ−23

Ειδικού προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

Τέσσερις

(4)

Είκοσι επτά

(27)

ΠΕ−11

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΕ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος

Ειδικότητα

ΤΕ−2

Κοινωνικών Λειτουργών

ΤΕ−3

Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

Αριθμός Θέσεων
Ολογράφως

Αριθμ.

Δύο

(2)

Τέσσερις

(4)

ΤΕ−4

Τεχνολόγων Μηχανολόγων

Μία

(1)

ΤΕ−11

Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Μία

(1)

ΤΕ−13

Τεχνολόγων Γεωπονίας

Μία

(1)

ΤΕ−17

Διοικητικού − Λογιστικού

Πέντε

(5)

ΤΕ−19

Πληροφορικής –Ηλεκτρον. Υπολ. Συστημάτων

Μία

(1)

ΤΕ−22

Διοίκησης Μονάδων Τοπ. Αυτοδιοίκησης

Μία

(1)

ΤΕ−23

Ειδικού προσωπικού Δημοτ. Αστυνομίας

Δύο

(2)

ΤΕ

Μηχανολόγων – Μηχανικών (Ψυκτικών)

Μία

(1)

ΤΕ

Οικονομικού − Λογιστικού

Μία

(1)

Είκσσι

(20)

ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΤΕ)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων
Ολογράφως

Αριθμ.

ΔΕ

Υπεύθυνος Αποθήκης

Μία

(1)

ΔΕ

Επιμελητών Μουσείων

Τρεις

(3)

ΔΕ−1

Διοικητικών Γραμματέων

Είκοσι έξι

(26)

ΔΕ−2

Εποπτών καθαριότητας

Μία

(1)

ΔΕ−3

Τηλεφωνητών

Μία

(1)

ΔΕ−5

Δομικών Έργων

Δύο

(2)

ΔΕ−23

Ειδικού Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας

Δέκα

(10)

ΔΕ−24

Ηλεκτρολόγων

Πέντε

(5)

ΔΕ−25

Μηχανοδηγών

Πέντε

(5)

ΔΕ−26

Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων

Τρεις

(3)

ΔΕ−27

Ηλεκτροτεχνιτών αυτοκινήτων

Μία

(1)

ΔΕ−28

Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

Τέσσερις

(4)

ΔΕ−29

Οδηγών αυτοκινήτων

Δεκατρείς

(13)

ΔΕ−35

Δενδροκηπουρών−ανθοκόμων

Τέσσερις

(4)

ΔΕ−30

Τεχνιτών εν γένει

Τρεις

(3)

31274

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΔΕ)

Ογδόντα δύο

(82)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Κλάδος

Αριθμός Θέσεων

Ειδικότητα

Ολογράφως

Αριθμ.

Πέντε

(5)

Μία

(1)

Τρεις

(3)

Είκοσι πέντε

(25)

γ) Εργατών καθαριότητας εσωτερικών χώρων

Τρεις

(3)

δ) Εργατών Κήπων και Δενδροστοιχιών

Πέντε

(5)

Δύο

(2)

Σαράντα
τέσσερις

(44)

ΥΕ−1

Κλητήρων−Θυρωρών−Γενικών καθηκόντων

ΥΕ−2

Επιστατών καθαριότητας
α) Εργατών γενικών καθηκόντων
β) Εργατών καθαριότητας

ΥΕ−16

ε) Εργατών νεκροταφείων
ΣΥΝΟΛΟ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ
ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ ΑΡΘΡΟ
Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δή−
μου Ι.Π. Μεσολογγίου υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις
στους αντιστοίχους Κ.Α. για την κάλυψη δαπάνης του
υπηρετούντος Προσωπικού. Η μελλοντική επιβάρυνση
του προϋπολογισμού του Δήμου από την απόφαση αυτή
δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί και θα αναπροσαρμό−
ζεται ανάλογα με τις προβλεπόμενες προσλήψεις.
Σύμφωνα με την παραγ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3584/
28.6.2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄) προϋπόθεση για την σύσταση
κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος
των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι
διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια
δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου
των προτεινομένων νέων θέσεων πολλαπλασιασμένης
της δαπάνης αυτής επί δύο ήτοι:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2006:
6.164.664,85 €
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2007:
7.035.765,99 €
Μ.Ο. 6.600.215,42 €
Δαπάνη προτεινομένων θέσεων:
Μία θέση κλάδου ΠΕ: 1Ο Μ.Κ. = 1.544,00 Χ 14 = 21.616,00.
Δυο θέσεις κλάδου ΤΕ: 1Ο Μ.Κ. = 1.476,00 Χ 14 Χ 2 =
41.328,00.
Μία θέση κλάδου ΔΕ: 1Ο Μ.Κ. = 1.319,00 Χ 14 = 18.466,00.
Μία θέση κλάδου ΥΕ: 1Ο Μ.Κ. = 1.285,00 Χ 14 = 17.990,00.
Σύνολο δαπάνης Χ 2 = 1.988.000,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ι.Π. Μεσολογγίου, 13 Οκτωβρίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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