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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 2/56533/0022 (1)
  Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινου−

μένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μετα−
φορικά μέσα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 

2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών με−
τακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας 
και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ. 
1432 Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

3. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την απόφαση 
αυτή δαπάνη δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθόσον βα−
ρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Ν.π.δ.Δ. 
και Ο.ΤΑ, και εξαρτάται από τον αριθμό των μετακινου−
μένων για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, μεταθέσεις, 
αποσπάσεις κ.λπ., καθώς και τα διανυόμενα χιλιόμετρα, 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των με−
τακινουμένων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα 
μεταφορικά μέσα, ως εξής:
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α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκα−
πέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε χιλιόμετρο.

β. Για μετακίνηση με μοτοσυκλέττες στο 1/3 της απο−
ζημίωσης της προηγουμένης περίπτωσης, δηλαδή σε 
πέντε λεπτά (0,05 €), για κάθε χιλιόμετρο.

γ. Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα στο 1/5 της απο−
ζημίωσης της α’ περίπτωσης, δηλαδή σε τρία λεπτά 
(0,03), για κάθε χιλιόμετρο.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2007, 
καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της υπ’ 
αριθμ. 2/21858/0022/11.4.2001 (Φ.Ε.Κ. 470/Β΄/23.4.2001) 
όμοιας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 Π. ΔΟΥΚΑΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ

F
    Αριθμ. Κ.3237/50 (2)
Επέκταση αποθήκης του Λειτουργούντος Καταστήμα−

τος Αφορολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολο−
γημένων Ειδών στον Λιμένα Κέρκυρας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών 
διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/18.11.1978).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του 
ν. 2533/11.11.1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/11.11.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «περί 
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολόγη−
των και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών 
εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/31.1.1979).

4. Την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ1264/9.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 204/
Β΄/13.2.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τρο−
ποποιήθηκε η όμοια υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 
(Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/2005) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Τις υπ’ αριθμ. Κ. 1023/22/22.5.1986 και Κ. 11/2/27.1.2004 
ΑΥΟΟ «Εγκατάσταση και λειτουργία καταστήματος 
αφορολογήτων ειδών στο λιμένα Κέρκυρας» και Ίδρυ−
ση καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολόγητων και 
Φορολογημένων Ειδών στον Νέο Λιμένα Κέρκυρας», 
αντίστοιχα.

6. Το από 22.3.2006 αίτημα της εταιρείας «Καταστή−
ματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο ζητά την 
επέκταση των αποθηκευτικών χώρων του καταστήμα−
τος αφορολογήτων, αδασμολόγητων και φορολογημέ−
νων ειδών στον Λιμένα Κέρκυρας.

7. Το υπ’ αριθμ. 4031/06/7.8.2006 έγγραφο του Τελω−
νείου Κέρκυρας με το οποίο μας απέστειλε το από 
24.7.2006 πρακτικό της γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά 
του σχετικού σχεδιαγράμματος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση των αποθηκευτικών 
χώρων του λειτουργούντος καταστήματος πώλησης 
Αφορολογήτων, Αδασμολόγητων και Φορολογημένων 
Ειδών, με τη λειτουργία δύο νέων αποθηκών, εντός του 
τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου, στον Λιμένα Κέρκυρας, 
στη θέση και έκταση που προσδιορίζεται στο σχεδιά−
γραμμα, που συνοδεύει το, από 24.7.2006 Πρακτικό της 
Επιτροπής της παραγράφου 2, του άρθρου 17, του π.δ. 
86/1979.

2. Οι αποθηκευτικοί χώροι επεκτείνονται με τη λει−
τουργία δύο αποθηκών με επιφάνεια εμβαδού 180 τ.μ. 
και 37 τ.μ., αντίστοιχα, και Βρίσκονται πάντοτε υπό τε−
λωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή−
κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο−
λογήτων Ειδών Α.Ε».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος, 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του ν. 2533/11.11.1997, από τις διατάξεις των υπουργι−
κών αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές, που 
ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, 
ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων, που εκμεταλλεύεται 
η εταιρία «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε».

5. Η απόφαση αυτή που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

F
    Αριθμ. Ρ.515/1 (3)
Επέκταση καταστήματος Αφορολογήτων και Φορολο−

γημένων Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα «ΔΙΑΓΟ−
ΡΑΣ» Ρόδου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 827/1978 «περί 

ρυθμίσεως δασμολογικών θεμάτων και άλλων τινών 
διατάξεων» (Φ.Ε.Κ. 194/Α΄/18.11.1978).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 120 του 
ν. 2533/11.11.1997 «χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/11.11.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 «περί 
συστάσεως ιδιορρύθμου Ανωνύμου Εταιρείας δια την 
εκμετάλλευσιν καταστημάτων πωλήσεως αφορολόγη−
των και αδασμολόγητων ειδών και εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας τούτων εις τα σημεία εξόδου επιβατών 
εξωτερικού» (Φ.Ε.Κ. 17/Α΄/31.1.1979).

4. Την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ1264/9.2.2006 (Φ.Ε.Κ. 204/
Β΄/13.2.2006) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία τρο−
ποποιήθηκε η όμοια υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 
(Φ.Ε.Κ. 1432/Β΄/2005) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Την υπ’ αριθμ. Τ.2016/56/Β0019/19.4.2002 ΑΥΟ «Ίδρυ−
ση Καταστήματος Αφορολογήτων και Φορολογημένων 
Ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου».
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6. Το υπ’ αριθμ. 132/18.4.2006 αίτημα της εταιρείας 
«Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» με το οποίο 
ζητά την επέκταση του καταστήματος αφορολογήτων 
και φορολογημένων ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα 
«ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Ρόδου.

7. Το υπ’ αριθμ. 8221/21.9.2006 έγγραφο του Τελωνείου 
Ρόδου με το οποίο μας απέστειλε το από 12.9.2006 πρα−
κτικό της γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά του σχετικού 
σχεδιαγράμματος, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την επέκταση του καταστήματος πώλη−
σης Αφορολογήτων και Φορολογημένων Ειδών, εντός 
του τελωνειακά ελεγχόμενου χώρου στον Κρατικό Αε−
ρολιμένα «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Ρόδου, στη θέση και έκταση που 
προσδιορίζεται στο σχεδιάγραμμα, που συνοδεύει το, 
από 12.9.2006 Πρακτικό της Επιτροπής της παραγράφου 
2, του άρθρου 17, του π.δ. 86/1979.

2. Το κατάστημα θα επεκταθεί κατά επιφάνεια εμβα−
δού 525 μ2 (325 μ2 κατάστημα και 200 μ2 αποθήκη) και θα 
βρίσκεται πάντοτε υπό τελωνειακή παρακολούθηση.

3. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης του καταστήματος ανή−
κει αποκλειστικά στην εταιρεία «Καταστήματα Αφορο−
λογήτων Ειδών Α.Ε».

4. Η εγκατάσταση και λειτουργία του καταστήματος, 
διέπεται από τις διατάξεις του π.δ. 86/1979, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, από τις διατάξεις του άρθρου 
120 του ν. 2533/11.11.1997, από τις διατάξεις των υπουργι−
κών αποφάσεων καθώς και τις σχετικές διαταγές, που 
ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, 
ελέγχου κ.λπ. των καταστημάτων, που εκμεταλλεύεται 
η εταιρεία «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών Α.Ε».

5. Η απόφαση αυτή που δεν συνεπάγεται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤ. ΜΠΕΖΑΣ

F
(4)

    Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας 
«Φ. ΚΟΦΙΝΑΔΕΛΗΣ − ΑΦΟΙ Κ. ΤΣΕΡΕΠΗ Ο.Ε.» που έχει 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Με την υπ’ αριθμ. 46985/ΥΠΕ/1/00538/ν. 2601/98/20.11.2006 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «Φ. ΚΟΦΙΝΑΔΕΛΗΣ − ΑΦΟΙ Κ. 
ΤΣΕΡΕΠΗ Ο.Ε.» που αναφέρεται στη μετεγκατάσταση 
μονάδας βυρσοδεψείου στη ΒΙΠΕ Σίνδου του νομού 
Θεσσαλονίκης, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος 
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων 
πενήντα δύο χιλιάδων πενήντα έξι ευρώ (952.056 €).

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των τετρακοσίων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ (400.678,00) € που αποτελεί ποσοστό 42% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
διακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων δεκαεπτά 
ευρώ (285.617,00) € που αποτελεί ποσοστό 30% της 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης.

• Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των διακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων 
εξήντα ενός ευρώ (265.761,00) €.

• Νέες θέσεις εργασίας τρία (3) άτομα έναντι έξι (6) 
προβλεπομένων στην εγκριτική απόφαση.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού δι−
ακοσίων οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ 
(208.322,00) €.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υφυπουργού

Ο Προϊστάμενος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ

F

(5)
    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 

έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΡΑ−
ΜΠΕΛΛΟ ΑΕ» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
ν. 2601/1998.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 1. Με την υπ’ αριθμ. 46255/ΥΠΕ/1/00595/2601/98/14.11.2006
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικοποίηση του κό−
στους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της 
επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ − ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ 
ΑΕ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρω−
μένης μορφής του ξενοδοχείου «MIRABELLO VILLAGE» 
στη θέση Χαβάνια Αγίου Νικολάου του Νομού Λασιθίου 
της Νήσου Κρήτης, με τους εξής όρους:

• Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος ανέρχεται 
στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων 
χιλιάδων ευρώ (€ 4.500.000).

• Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
του ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενήντα χιλιάδων 
ευρώ (€ 1.890.000) που αποτελεί ποσοστό 42% του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

• Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του 
ενός εκατομμυρίου εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ 
(€ 1.125.000) που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού 
κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης

• Το τραπεζικό δάνειο ανέρχεται στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων 
ευρώ (€ 1.485.000) με επιδότηση τόκων 25% για 6 έτη 
από την ανάληψη της 1ης δόσης.

• Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: 20.6.2006.
• Πιστοποιείται υλοποίηση εκατόν δεκαεννέα (119) 

θέσεων εργασίας, έναντι εβδομήντα (70) που ορίζει η 
απόφαση υπαγωγής (68 υφιστάμενες και 2 νέες θέσεις 
εργασίας).

Εξήντα εννέα (69) θέσεις εργασίας αφορούν την πα−
ρούσα επένδυση και σαράντα εννέα (49) θέσεις εργασίας 
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την επένδυση «MIRABELLO HOTEL, η οποία έχει υπαχθεί 
στις διατάξεις του ν. 2601/1998 και έχει ολοκληρωθεί.

Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κα−
ταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τε−
τρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ογδόντα δύο ευρώ 
(€ 465.082).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Υπουργού
Ο Προϊστάμενος του τμήματος
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ

F
    Αριθμ. 5890 (6)
Επιβολή προστίμου στους MORIN Alexander Ρώσο 

υπήκοο, με αριθμ. Διαβ. MF 0094247 και GRASNOV 
Aleksander Ρώσο υπήκοο με αριθμ. Διαβ. Μ 0012752 
αγνώστων λοιπών στοιχείων, για λαθρεμπορία κα−
πνικών μεγάλης αξίας.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΣΥΡΟΥ 
(Αριθμός Πράξης 05/00/3.12.2004)

 Έχοντας υπόψη:
Το υπ’ αριθμ. 05/2.6.2000 Πρωτόκολλο Τελωνειακής 

Παράβασης του Τελωνείου Σύρου κατά των MORIN 
Alexander Ρώσο υπήκοο, με αριθ. Διαβ. MF 0094247 και 
GRASNOV Aleksander Ρώσο υπήκοο με αριθ. Διαβ. Μ 
0012752 αγνώστων λοιπών στοιχείων, οι οποίοι εμπλέ−
κονται σε λαθρεμπορία καπνικών η οποία εκτελέσθηκε 
από το χρονικό διάστημα 09/1997 έως 12/1998 μεταφέρο−
ντας με τα πλοία SEAGULL1 Ι και EVE II χαρτοκιβώτια με 
τσιγάρα από την Κύπρο στο λιμάνι BAR του Μαυροβου−
νίου, τα οποία όμως ουδέποτε έφθασαν στον προορισμό 
τους και ξεφορτώθηκαν στις Ελληνικές ακτές και στη 
συνέχεια στην Ελληνική Αγορά.

Γι’ αυτό αφού είδαμε τις διατάξεις των άρθρων 142 
παρ. 2 και του άρθρου 155 του ν. 2960/2001 περί Εθνικού 
Τελωνειακού Κώδικα αποφασίζουμε.

Χαρακτηρίζουμε την ανωτέρω πράξη ως Τελωνεια−
κή Παράβαση Λαθρεμπορία των άρθρων 142 και 155 
του ανωτέρου κώδικα και υπαίτιους αυτής τους MORIN 
Alexander και GRASNOV Aleksander κατοίκους εξωτερι−
κού, αγνώστων λοιπών στοιχείων και επιβάλλουμε εις 
έκαστο, πρόστιμο από 9.153.845,96 € αντίστοιχα, οι ανω−
τέρω επίσης έχουν κηρυχθεί και αλληλέγγυα υπόχρεοι 
για την καταβολή όλου του προστίμου που ανέρχεται 
στο ποσό των 118.999.997,52 €.

Οι κατηγορούμενοι δικαιούνται να ασκήσουν προσφυ−
γή μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την επόμενη της 
επίδοσης της στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Σύρου.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σύρος, 15 Νοεμβρίου 2006
Ο Διευθυντής κ.α.α.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ
F

(7)
      Τροποποίηση απόφασης υπαγωγής επιχειρηματικού 

σχεδίου της εταιρείας «ELPEN A.E.» με έδρα το Πι−
κέρμι Αττικής στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 
261/Α΄/23.12.2004), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω−
ση ε, υποπερίπτωση xi.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  Με την υπ’ αριθμ. 27300/ΔΒΕ 2837/ν.3299/04/15.11.2006 

απόφαση τροποποίησης του Υπουργού Ανάπτυξης, τρο−
ποποιείται η απόφαση υπαγωγής 19303/ΔΒΕ 4916/5.9.2005 
με την οποία η εταιρεία «ELPEN Α.Ε.» υπάγεται στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/2004), άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χι, ως προς 
τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τον λοιπό εξοπλισμό, τις 
ειδικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα αυτοματοποί−
ησης και μηχανοργάνωσης της επένδυσης.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Α. ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ
F

    Αριθμ. οικ. 7006/Α331 (8)
Έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής σε σεισμό−

πληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών που 
προκάλεσε ο σεισμός της 8ης Ιανουαρίου 2006 σε 
περιοχές της Νομαρχίας Πειραιά και των Νομών Λα−
κωνίας και Χανίων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

     Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 2 της από 28.7.1978 

Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της 
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των 
σεισμών 1978 εις περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και 
ρυθμίσεως ετέρων τινών συναφών θεμάτων» που κυ−
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 
867/1979 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/7.2.1979).

2. Τις διατάξεις του ν. 1190/1981 (Φ.Ε.Κ. 203/
Α΄/30.7.1981) ο οποίος κυρώνει την από 26.3.1981 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας, «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σει−
σμών 1981 και ρυθμίσεως ετέρων συναφών θεμάτων», 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του ν.2412/1996 «Μεταφορά 
αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα 
Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 123/
Α΄/17.6.1996).

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 1 του 
ν. 1283/1982 (Φ.Ε.Κ. 81/Α΄) «Για την προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων δανειοδότησης των σεισμοπλήκτων και ρύθ−
μιση άλλων θεμάτων».

4. Το π.δ. 69/1988 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Έργων».

5. Την υπ’ αριθμ. Δ16Α΄/04/773/29.11.1990 κοινή από−
φαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών 
υπογραφών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2362 «Περί Δη−
μοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/Α΄/27.11.1995).

7. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

8. Το π.δ. 81/2002 (Φ.Ε.Κ. 57/Α΄/21.3.2002) για συγχώνευ−
ση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

9. Το π.δ. 121/2004 (Φ.Ε.Κ. 84/Α΄/10.3.2004) για τον διο−
ρισμό των Υπουργών και Υφυπουργών.
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10. Την 449/Α32/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 412/Β΄/5.4.2006) κοινή 
απόφαση «Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευ−
κολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών από το 
σεισμό της 8ης Ιανουαρίου 2006 σε περιοχές της Νο−
μαρχίας Πειραιά και των Νομών Λακωνίας και Χανίων» 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.
Δ.Ε. και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται ονομαστικά με 
Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. οι σεισμόπληκτοι 
δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής.

11. Τις αιτήσεις που υπέβαλαν οι σεισμόπληκτοι για 
την εξέταση των κτισμάτων τους.

12. Τις έκτακτες στεγαστικές και λοιπές ανάγκες που 
έχουν δημιουργηθεί στους κατοίκους σε περιοχές της 
Νομαρχίας Πειραιά και των Νομών Λακωνίας και Χανίων, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση χορήγησης Στεγαστικής Συνδρομής 
στους ακόλουθους σεισμόπληκτους του Ν. Χανίων:

1) ΔΗΜΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
Δ.Δ. ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ
− Μπροκαλάκη Κων/νο του Νικολάου.
2) ΔΗΜΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ
Δ.Δ. ΡΟΔΟΒΑΝΙΟΥ
− Καντανολέων Γρηγόριο του Μιχαήλ (οικ. Ζυμβρού).
3) ΔΗΜΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
Δ.Δ. ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
− Μπομπολάκη Εμμανουήλ του Νικολάου.
− Μαμιδάκη Χ. Εμμανουήλ.
4) ΔΗΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ
Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΙΟΥ
− Χριστόφορο Λαγουδάκη του Ιωάννη.
5) ΔΗΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
α) Δ.Δ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ
− Σκουντριδάκη Γεωργία του Ιερώνυμου.
− Ριγίζου Ελπίδα σύζ. Ευστρατίου Χατζηδάκη.
β) Δ.Δ. ΜΟΥΡΝΙΩΝ
− Δημογεροντάκη Αικατερίνη του Γεωργίου.
− Κορακοβούνη Παναγιώτη του Αντωνίου.
− Μυλωνάκη Γεώργιο του Δημητρίου.
− Τζεδάκη Μαρία του Βασιλείου σύζ. Βασιλείου Τσι−

σμελή.
− Παντελάκη Μαρία του Σταύρου.
− Παντελάκη Αγγέλα του Σταύρου.
− Παντελάκη Μιχαέλα του Σταύρου.
6) ΔΗΜΟ ΙΝΝΑΧΩΡΙΟΥ
α) Δ.Δ. ΒΑΘΗΣ
− Κυριακάκη Αθηνά σύζ. Δημητρίου το γένος Αντωνίου 

Γιαννακάκη.
− Σπερελάκη Ελευθερία σύζ. Μιχαήλ το γένος Ευθυ−

μίου Μοτάκη.
β) Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΙΟΥ
− Βιδαλάκη Γεώργιο του Αναστασίου (οικ. Παπαδια−

νά).
− Βιδαλάκη Θεοδόσιο του Αναστασίου (οικ. Παπαδι−

ανά).
7) ΔΗΜΟ ΚΙΣΣΑΜΟΥ
α) Δ.Δ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ
− Μπερεδήμα Ελένη σύζ. Ιωάννη (οικ. Μετόχι).
β) Δ.Δ. ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΩΝ
− Βερυκάκη Γεώργιο του Νικολάου.
8) ΔΗΜΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ
α) Δ.Δ. ΚΑΜΙΣΙΑΝΩΝ
− Καμηλάκη Εμμανουήλ του Εμμανουήλ.

β) Δ.Δ. ΔΡΑΚΟΝΑΣ
− Σπανουδάκη Ευφροσύνη το γένος Σαράντου Δα−

φέρμου.
− Μπουζάκη Αναστασία το γένος Μιχαήλ Μελάκη.
9) ΔΗΜΟ ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
α) Δ.Δ. ΚΑΡΑΝΟΥ
− Μαρινάκη Βασίλειο του Κων/νου.
− Μαρινάκη Αλέξανδρο του Κων/νου.
β) Δ.Δ. ΜΕΣΚΛΩΝ
− Μαλτεζάκη Μιχαήλ του Γεωργίου.
10) ΔΗΜΟ ΜΥΘΗΜΝΗΣ
α) Δ.Δ. ΒΟΥΛΓΑΡΩ
− Χουδαλάκη Ελευθερία σύζ. Κωνσταντίνου το γένος 

Στυλιανού Κωστάκη (συνοικία Χουδαλιανά).
β) Δ.Δ ΔΡΑΠΑΝΙΑΣ
− Τζιρτζιλάκη Ευτύχιο του Αριστείδη (οικ. Πάνω Δρα−

πανιά).
γ) Δ.Δ. ΣΦΑΚΟΠΗΓΑΔΙΟΥ
− Αναστασάκη Ευαγγελία του Παναγιώτη χήρα Χρι−

στοφόρου (Αρμενοχώρι).
− Αναστασάκη Αικατερίνη του Χριστοφόρου (Αρμε−

νοχώρι).
− Αναστασάκη Άννα του Χριστοφόρου (Αρμενοχώρι).
δ) Δ.Δ. ΜΑΛΑΘΥΡΟΥ
− Σκανδαλάκη Ρόδω χήρα Εμμανουήλ Σκανδαλάκη το 

γένος Ιωάννη Παπαδοκωνσταντάκη.
− Σκανδαλάκη Χριστίνα του Εμμανουήλ σύζ. Γεωργίου 

Λαρεντζάκη.
ε) Δ.Δ. ΡΟΚΚΑΣ
− Φτυλιτάκη Μιχαήλ του Νικολάου (θέση Κερά).
11) ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΑΣ
Δ.Δ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
− Ε. Παρασκευάκη και ΣΙΑ Ε.Ε.
12) ΔΗΜΟ ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ
Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
− Δασκαλάκη Γεώργιο του Παύλου (οικ. Ασφενδιλέ).
13) ΔΗΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
α) Δ.Δ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΙΟΥ
− Πρεκατσάκη Άννα του Αντωνίου (θέση Κοιλάδα).
− Πρεκατσάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ (θέση Κοιλά−

δα).
− Πρεκατσάκη Θεοφάνη του Εμμανουήλ (θέση Κοι−

λάδα).
− Δρακάκη Σταύρο του Γεωργίου.
β) Δ.Δ. ΞΑΜΟΥΔΟΧΩΡΙΟΥ
− Μάρακα Αναστασία του Γεωργίου (θέση Μαρακι−

ανά).
γ) Δ.Δ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
− Ελληνιτάκη Νεκτάριο του Αντωνίου.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμoύ, γιατί έχει προβλεφθεί στην κοινή απόφαση 
449/Α32/27.3.2006 (Φ.Ε.Κ. 412/Β΄/5.4.2006) των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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    Αριθμ. Φ.80000/οικ.26625/1319 (9)
Καθορισμός ετήσιου επιτοκίου επιστροφής εισφορών 

στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/

1995 (185 Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Το π.δ. 372/1995 μεταφορά της γενικής γραμματείας 
κοινωνικών ασφαλίσεων από το Υπουργείο Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας.

Την ανάγκη εναρμόνισης του επιτοκίου επιστροφής 
εισφορών με το ισχύον επιτόκιο των αποδόσεων των 
αποθεματικών των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφα−
σίζουμε:

Το επιτόκιο επιστροφής εισφορών, που προβλέπε−
ται από τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του 
ν.2335/1995, υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ποσοστό 
απόδοσης, που απολαμβάνουν οι Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης από τη συμμετοχή των αποθεματικών τους 
στο «ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ», που διαχειρίζεται η Τράπεζα 
της Ελλάδος, σε εφαρμογή του άρθρου 15 παρ. 11α 
του ν,2469/1997 και ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της 
σχετικής αίτησης του υπαλλήλου ή σε περίπτωση θα−
νάτου αυτού των δικαιοδόχων του, στον οικείο φορέα 
ασφάλισης πρόνοιας.

Οι Φ.7/952/29.7.1999 (Β 1594) και Φ.307/1077/14.3.2003 
(Β΄339) υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ
F

    Αριθμ. Φ.20114/26694/1326 (10)
Αύξηση των συντάξεων του Ταμείου Επικουρικής

Ασφάλισης Χημικών για το έτος 2006.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

       Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 66 

του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π. δ/τος 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1027/1980 (Α΄ 
49), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 7 του ν. 
1275/1982 (Α΄ 100) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 43 του ν. 1469/1984 (Α΄ 111).

4. Το υπ’ αριθμ. 9363/70/2.3.2006 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξηση συντάξεων 
και εφάπαξ παροχών για το έτος 2006».

5. Την υπ’ αριθμ. 3178/35/14.9.2006 απόφαση του Διοικη−
τικού Συμβουλίου του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης 
Χημικών (Τ.Ε.Α.Χ.).

6. Την υπ’ αριθμ. 24076/370/2.11.2006 οικονομική έκθεση 
της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 220.000,00 € 
περίπου και για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση στους 
ΚΑΕ 0629, 0636 και 0637 του προϋπολογισμού οικονο−
μικού έτους 2006 του Ταμείου, αποφασίζουμε:

1. Οι καταβαλλόμενες από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλι−
σης Χημικών (Τ.Ε.Α.Χ.) συντάξεις στους μέχρι 31.12.2005 συ−
νταξιούχους αυξάνονται από 1.1.2006 κατά ποσοστό 4%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒ. ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. ΔΔΟ/Φ.126.20/9816 (11)
Μεταφορά θέσης από κλάδο της κατηγορίας ΔΕ σε 

κλάδο της κατηγορίας ΠΕ στο Υπουργείο Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
β) Των άρθρων 5 και 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα−

φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
γ) Του άρθρου 34 του π.δ. 110/2001 «Οργανισμός του 

Υπουργείου Αιγαίου».
2. Την υπ’ αριθ. ΔΔΟ/Φ.126.17/01/999/1.2.2006 απόφα−

ση μας με την οποία εγκρίθηκε η μετάταξη μόνιμης 
υπαλλήλου του ΥΠ.ΑΙ. & Ν.Π. από τον κλάδο ΔΕ1 Δι−
οικητικού Λογιστικού της κατηγορίας ΔΕ στο κλάδο 
ΠΕ 8 Ειδικοτήτων της κατηγορίας ΠΕ, αποφασίζουμε 
− διαπιστώνουμε:

1. Τη μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης από το Κλάδο 
ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού της Κατηγορίας ΔΕ στον 
Κλάδο ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού της κατηγορίας 
ΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του π.δ. 
110/2001 (Φ.Ε.Κ. 101/Α΄/2001), επειδή η μεταφερόμενη θέση 
κενώθηκε μετά την μετάταξη υπαλλήλου του ΥΠ.ΑΙ. & 
Ν.Π. από την κατηγορία ΔΕ στην κατηγορία ΠΕ.

2. Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Μυτιλήνη, 16 Νοεμβρίου 2006

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ

F
    Αριθμ. 12037 (12)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Σχολικής Επιτροπής

 του Δήμου Πολυγύρου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1894/1990.
2) Τις διατάξεις του α.203 του π.δ. 410/1995.
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3) Την υπ’ αριθμ. 79645/Δ4/4.8.2006 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4) Την υπ’ αριθμ. 62088/Δ4/21.06.2006 κοινή απόφαση 
των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Οικονομίας και Οικονομικών.

5) Τη συστατική πράξη της Ενιαίας Σχολικής Επιτρο−
πής Γυμνασίου−Λυκείου Πολυγύρου όπως αυτή ισχύει 
σήμερα (Φ.Ε.Κ. 15/21.1.1991 τεύχος Β΄, Φ.Ε.Κ. 442/13.6.1994 
τεύχος Β΄ και Φ.Ε.Κ. 381/Β΄ /25.2.2004).

6) Την υπ’ αριθμ. 248/2006 απόφαση του Δ.Σ. Πολυγύρου.
7) Την υπ’ αριθμ. 5631/2000 απόφαση του Γεν. Γραμ−

ματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Ορισμός 
εισηγητών και μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής 
«Με εντολή Γεν. Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων 
και άλλων πράξεων στο Γενικό Δ/ντη στους Προϊστ. 
Δ/νσεων, Τμημάτων και Γραφείων, των υπηρεσιών της 
Περιφέρειας», αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η συστατική πράξη της Ενιαίας Σχο−
λικής Επιτροπής Γυμνασίου − Λυκείου και Εσπερινού 
Γυμνασίου Πολυγύρου η οποία λόγω της ίδρυσης του 
Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου μετονομάζεται σε «Ενιαία 
Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου − Λυκείου και Εσπερινού 
Γυμνασίου − Λυκείου Πολυγύρου».

Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους του Δή−
μου Πολυγύρου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 9 Νοεμβρίου 2006
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Η Διευθύντρια
ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΚΛΑΜΟΥΡΗ

F
(13)

      Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΝΟΗ Δ. ΧΑΤΖΗ−
ΚΑΛΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» με δ.τ. «ΠΝΟΗ» στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

   Με την υπ’ αριθμ. 7775/Π03/4/00126/Ε/23.5.2006 (ορθή 
επανάληψη 7.11.2006) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που εκδόθηκε σύμ−
φωνα με την από 27.9.2006 ομόφωνη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής του άρθρου 8 του ν. 3299/2004, εγκρίνεται 
η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου αυτού επένδυσης 
της επιχείρησης «ΠΝΟΗ Δ. ΧΑΤΖΗΚΑΛΦΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» 
με δ.τ. «ΠΝΟΗ», που αναφέρεται στη δημιουργία κέ−
ντρου διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας αποθεραπείας 
−αποκατάστασης ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), 
στο 7ο χλμ. Σερρών − Δράμας, Δ.Δ. Ν. Σουλίου, Δήμος 
Εμμανουήλ Παππά, του Ν. Σερρών (περιοχή κινήτρων 
Γ΄) σύμφωνα με το ν. 3299/2004, συνολικού κόστους 
τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα 
(312.970,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων 
τετρακοσίων ογδόντα πέντε (156.485,00) ευρώ.

Νέες θέσεις εργασίας: 9,5 ΕΜΕ (12μηνη απασχόληση).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

    Aριθμ. 19460 (14)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 6634/2.5.2006 απόφασής μας, 

περί καθορισμού αριθμού ατόμων που θα ασχοληθούν 
στη Ν.Α. Λακωνίας με σύμβαση μίσθωσης έργου.

   Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, ορ−

γάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων 
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 151/Α΄/6.8.2004).

4. Το υπ’ αριθμ. 66295/29.12.2005 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. και το συνημμένο πίνακα σχετικά με την ανάθεση 
σύμβασης μίσθωσης έργου για τη λειτουργία του ΚΕΠ 
Ν.Α. Λακωνίας.

5. Την υπ’ αριθμ. 6634/2.5.2006 απόφασή μας, σχετικά 
με την έγκριση τεσσάρων ατόμων με σύμβαση μίσθωσης 
έργου στο ΚΕΠ της Ν.Α. Λακωνίας, κατόπιν της ανωτέρω 
απόφασης−κατανομής του ΥΠΕΣΔΔΑ.

6. Το υπ’ αριθμ. 18093/6.11.2006 έγγραφό μας με 
το οποίο κοινοποιήσαμε το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/
Φ4/45/19438/6.10.2006 έγγραφο του Υφυπουργού Εσω−
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, περί 
ανάκλησης της μίας (1) από τις τέσσερις (4) συμβάσεις 
μίσθωσης έργου στο ΚΕΠ της Ν.Α. Λακωνίας, κατη−
γορίας ΠΕ, 15μηνης διάρκειας, λόγω παραίτησης και 
ζητήσαμε σχέδιο απόφασης προς υπογραφή.

7. Το υπ’ αριθμ. 4695/16.11.2006 έγγραφο Ν.Α. Λακωνίας με 
το οποίο μας εστάλη σχέδιο απόφασης, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ’ αριθμ. 6634/2.5.2006 απόφασή μας 
ως προς το μέρος που αφορά την έγκριση σύναψης της 
μίας (1) από τις τέσσερις (4) συμβάσεις μίσθωσης έργου, 
κατηγορίας ΠΕ, 15μήνης διάρκειας, οι οποίες είχαν κατα−
νεμηθεί στο Κ.Ε.Π. της Ν.Α. Λακωνίας λόγω παραίτησης 
του ενός συμβασιούχου μίσθωσης έργου του Κ.Ε.Π.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 6634/2.5.2006 από−
φασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 20 Νοεμβρίου 2006

Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F

(15)
      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην Δούκα Αικατερίνη του Πασχάλη.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

   Με την υπ’ αριθμ. 11881/26.10.2006 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην Δούκα Αικατερίνη του 
Πασχάλη άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

Ο Νομάρχης κ.α.α.
   Ο Αντινομάρχης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
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      Αριθμ. 21287/15393 (16)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20342/15230/14.12.2005

απόφαση του Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 19/8.12.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Γ΄ 

Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής (θέμα 20β Η.Δ.) περί σύστασης Ενιαίας 
Τεχνικής Υπηρεσίας.

2. Την υπ’ αριθμ. 20342/15230/14.12.2005 απόφαση του 
Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, η οποία δημοσιεύθηκε 
στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ. 1864/29.12.2005 (τ. Β΄).

3. Το υπ’ αριθμ. 50/23.1.2006 Φ.Ε.Κ. (τ. Β΄), στο οποίο 
δημοσιεύθηκαν διορθώσεις που αφορούσαν στην προ−
αναφερόμενη απόφαση του Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. 
Αττικής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 17 του ν. 3329/
2005.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 50, παρ. 4 του ν. 3370/
2005.

6. Την απόφαση του Δ.Σ. της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής κατά 
την 33η/15.11.2006 Συνεδρίασή του, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20342/15230/14.12.2005 
απόφασης του Διοικητή της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, που αφο−
ρούσε στη σύσταση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας της Γ΄ 
Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής και συγκεκριμένα την εξαίρεση του Καρού−
σου Ευάγγελου, ΠΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού με Β΄ βαθμό, 
υπαλλήλου του Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» από την Ενιαία 
Τεχνική Υπηρεσία της Γ΄ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής, δεδομένου ότι 
το Γ.Ν. Ελευσίνας «Θριάσιο» αντιμετωπίζει πρόβλημα στην 
Τεχνική του Υπηρεσία λόγω έλλειψης προσωπικού κατη−
γορίας ΠΕ και του γεγονότος ότι ο υπάλληλος Καρούσος 
Ευάγγελος, ΠΕ Ηλεκτρονικός Μηχανικός εξακολουθεί να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στο εν λόγω Νοσοκομείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2006

Ο Διοικητής

Γ. ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ  

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.gr*02017720612060008*


		2007-02-14T21:52:06+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Theodoros Moumouris
	Signed PDF (embedded)




