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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Φ. 420/14/120050α
(1)
Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην
των λιποτακτών) από τον έλεγχο της στρατολογικής
τους κατάστασης προκειμένου να έλθουν στην Ελλάδα
για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος»
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 4 του άρθρου 54 του ν. 3421/2005
«Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄302/13−12−2005).
2. Των άρθρων 9 παρ. 5, 33, 114 και 139 του ν. 3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
Α΄ 87/7−6−2010).
3. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Οι Έλληνες του εξωτερικού, πλην των λιποτακτών,
που έρχονται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το εκλο−
γικό τους δικαίωμα, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη
δημοτικών και περιφερειακών αρχών, που θα διεξαχθούν
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την 7η Νοεμβρίου 2010, απαλλάσσονται από τον έλεγχο
της στρατολογικής τους κατάστασης για το διάστημα
από 20−10−2010 μέχρι και 28−11−2010.
2. Η ποινική δίωξη των, κατά την προηγούμενη παρά−
γραφο, αππαλασσομένων και διατελούντων σε ανυπο−
ταξία αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ισχυεί
η απαλλαγή αυτή.
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής, αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Ö
Αριθμ. 116072 /Γ6
Μεταφορά οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ 31.

(2)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περιπτ. α) και δ)
του ν.3194/2003 (ΦΕΚ 267τ Α΄) « Ρύθμιση εκπαιδευτικών
θεμάτων και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 περίπτ. ε) του
ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 τ Α΄).
3. Την υπ’αριθμ. 142845/Γ6/16−12−2003 Υπουργική Από−
φαση (ΦΕΚ 1891, τ.Β΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 2, 3, 6 και 8 του
ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ Α΄).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Μεταφέρουμε τις παρακάτω οργανικές θέσεις Ειδι−
κού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) από το πρώην
Κ.Δ.Α.Υ. (Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστή−
ριξης) της Νομαρχίας Αθηνών (Γ΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αθηνών),
στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης
και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών) της
Περιφέρειας Αττικής (Α΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αθηνών):
Δύο (2) οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ 31, ειδικοί στον
επαγγελματικό προσανατολισμό των τυφλών.
Δύο (2) οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ 31, ειδικοί στην
κινητικότητα, τον προσανατολισμό και τις δεξιότητες
καθημερινής διαβίωσης των τυφλών και
Δύο (2) οργανικές θέσεις κλάδου ΠΕ 31, ειδικοί στη
νοηματική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων.
Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
των παραπάνω ειδικοτήτων που υπηρετούσαν οργανικά
στις μεταφερόμενες θέσεις, τοποθετούνται αυτοδίκαια
και υπηρετούν οργανικά στο Α΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Αθηνών.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

(3)
Υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Ν. 3299/2004
της εταιρείας ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ−ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ.
Με την με A.Π. 3092/2016/Π/13/5/00043/Ε/28−09−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της εταιρείας ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ−
ΡΟΥΣΣΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ, που αναφέρεται στην επέκταση
βιοτεχνίας πλαστικών σακών και ειδών συσκευασίας
στην περιοχή Μάννα της νήσου Σύρου, (κωδικού αριθμού
ΣΤΑΚΟΔ 2522), του Ν. Κυκλάδων (Περιοχή Β΄).
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο
ποσό των 1.602.166,87 €
Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίσθηκε στο 34% επί
του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης
544.736,74 €. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ορίσθη−
κε στο 25% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό
400.541,72 €. Το ποσοστό για τραπεζικό δάνειο ορίσθηκε
στο 41% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό
656.888,41 €.
Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 109η συνε−
δρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7
του Ν. 3299/2004, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28
Σεπτεμβρίου 2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
Ö
(4)
Υπαγωγή της επένδυσης στις διατάξεις του Ν.3299/2004
της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Με την με A.Π. 22558/14608/Π/13/5/00045/Ε/28−09−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή της επένδυσης στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004 της εταιρείας ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΙ−
ΧΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε, που αναφέρεται στη μετατροπή
δύο παραδοσιακών κτηρίων σε ξενοδοχείο τύπου επιπλω−
μένων διαμερισμάτων πέντε (5) αστέρων στο Ημεροβίγλι
της νήσου Θήρας, του Ν. Κυκλάδων (Περιοχή Β΄).
Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο
ποσό των 546.012,37 €.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ορίσθηκε στο 39% επί
του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης
212.944,82 €. Το ποσοστό της ίδιας συμμετοχής ορίσθηκε
στο 25% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό
136.503,09 €. Το ποσοστό για τραπεζικό δάνειο ορίσθηκε
στο 36% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό
196.564,46 €.
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται η
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης 1,5 Ε.Μ.Ε.
Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 109η συνε−
δρίαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7
του Ν. 3299/2004, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 28
Σεπτεμβρίου 2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
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(5)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους, πιστοποίηση
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, τροποποίη−
ση της υπ’ αριθμ. 15762/20.12.2006 απόφασης και πα−
ράταση ολοκλήρωσης της επένδυσης της εταιρείας
με την επωνυμία «Κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε»
Με την Α.Π 19238/12589/Π/13/4/00016/Ε/28−09−2010 από−
φαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου εγκρίθηκε η ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του
κόστους, η πιστοποίηση έναρξης της παραγωγικής λει−
τουργίας, η τροποποίηση των νέων θέσεων απασχόλη−
σης και η παράταση ολοκλήρωσης της επένδυσης της
εταιρείας «Κ. ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ Α.Ξ.Τ.Ε.Ε», που αφορά στον
ολοκληρωμένης μορφής εκσυγχρονισμό της ξενοδοχει−
ακής μονάδας «Πυργάκι» δύο αστέρων με αναβάθμιση
του σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 18
δωματίων, 39 κλινών, στην Παροικία της νήσου Πάρου,
του Νομού Κυκλάδων.
Το σύνολο του ενισχυόμενου παραγωγικού κό−
στους της επένδυσης, οριστικοποιείται στο ποσό των
972.390,60 €.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίσθηκε στο ποσό των
437.575,77 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 45% επί του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό
των 243.097,65 € το οποίο αποτελεί ποσοστό 25% επί
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 291.717,18 € το οποίο αποτελεί ποσοστό 30% επί
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε η τροποποίηση της
παραγράφου β, του άρθρου 6 της με ΑΠ 15762/20−12−
2006 (ΦΕΚ Β΄ 1938) απόφασης υπαγωγής της επένδυσης
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, αναφορικά με τις δη−
μιουργούμενες νέες θέσεις απασχόλησης από 5,5 ΕΜΕ
σε 3 ΕΜΕ, η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης
της επένδυσης μέχρι της 12/09/2010 και η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης.
Ορίστηκε ημερομηνία ολοκλήρωσης η 12η Σεπτεμ−
βρίου 2010.
Η εξέταση και η ομόφωνη απόφαση επί του θέματος
έγινε κατά την 109η συνεδρίαση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.3299/04
στις 28/09/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
Ö
(6)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης, με την επωνυμία «Ν. Μπενάκης – Α. Βε−
νάκης Ο.Ε.».
Με την Α.Π οικ 23635/15296/Π/13/4/00024/Ε/29−09−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου, αποφασίσθηκε η ολοκλήρωση, οριστικο−
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ποίηση του κόστους και η πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρεί−
ας με την επωνυμία «Ν. Μπενάκης Α. Βενάκης Ο.Ε», η
οποία αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό Ξενοδοχειακής
Μονάδας ΜΠΕΝΑΚΗΣ κατηγορίας δύο αστέρων δυνα−
μικότητας 30 δωματίων (58 κλίνες) στην ν. Σίφνο του
Ν. Κυκλάδων».
Το σύνολο του ενισχυόμενου παραγωγικού κόστους της
επένδυσης, οριστικοποιείται στο ποσό των 568.928 €.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίσθηκε στο ποσό των
256.017,60 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 45,00% επί
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό των
182.910,40 € το οποίο αποτελεί ποσοστό 32,16% επί του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου, ορίσθηκε στο ποσό
των 130.000,00€, το οποίο αποτελεί ποσοστό 22,84%
επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης
Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης, ήτοι ποσού ύψους
125.230,50 € και η χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης
της επένδυσης μέχρι 30−06−2009.
Ορίστηκε ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η 03η Σεπτεμ−
βρίου 2010.
Η εξέταση και η ομόφωνη απόφαση επί του θέματος
έγινε κατά την 109η συνεδρίαση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04
στις 28−09−2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
Ö
(7)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί−
ηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν−
δυσης, με την επωνυμία «Δ. Καλογείτονας Α.Ε.».
Με την Α.Π οικ 23634/15295Π/13/5/00012/Ε/29−09−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου, αποφασίσθηκε, η ολοκλήρωση, οριστικο−
ποίηση του κόστους και η πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
με την επωνυμία «Δ. Καλογείτονας Α.Ε.» που αφορά
στον «Εκσυγχρονισμό Ολοκληρωμένης Μορφής και ανα−
βάθμιση της κατηγορίας από δύο σε τρία αστέρια της
ξενοδοχειακής μονάδας ΚΑΤΕΡΙΝΑ στην περιοχή ΑΓ.
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ της νήσου Νάξου κατηγορίας δύο αστέρων,
δυναμικότητας 31 δωματίων 60 κλινών».
Το σύνολο του ενισχυόμενου παραγωγικού κό−
στους της επένδυσης, οριστικοποιείται στο ποσό των
476.392,96 €.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίσθηκε στο ποσό των
185.793,25 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 39,00% επί του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό
των 171.992,71 € το οποίο αποτελεί ποσοστό 36,10% επί
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
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Το ύψος του τραπεζικού δανείου, ορίσθηκε στο ποσό
των 118.607,00€, το οποίο αποτελεί ποσοστό 24,90% επί
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης, ήτοι ποσού ύψους
93.280,25 € και η χορήγηση παράτασης ολοκλήρωσης
της επένδυσης μέχρι 22−04−2011.
Ορίστηκε ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η 20η Αυγούστου
2010.
Η εξέταση και η ομόφωνη απόφαση επί του θέματος
έγινε κατά την 109η συνεδρίαση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.3299/04
στις 28−09−2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
Ö
(8)
Oλοκλήρωση, οριστικοποίηση του κόστους και πιστο−
ποίηση έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία «Γεώργι−
ος Κάρλος & Σια Ε.Ε.».
Με την Α.Π 22234/14417/Π/13/5/000019/Ε/28−09−2010
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου, αποφασίσθηκε, η ολοκλήρωση, οριστικο−
ποίηση του κόστους και η πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας
με την επωνυμία «Γεώργιος Κάρλος & Σια Ε.Ε», η οποία
αναφέρεται στον «Εκσυγχρονισμό Μονάδας παραγωγής
ελαιόλαδου» (Κωδ. κλάδου ΣΤΑ.ΚΟΔ 1541) και ανήκει
στον τομέα μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων
στη Ν. Άνδρο του Ν. Κυκλάδων.
Το σύνολο του ενισχυόμενου παραγωγικού κό−
στους της επένδυσης, οριστικοποιείται στο ποσό των
342.322,00 €.
Το ύψος της επιχορήγησης, ορίσθηκε στο ποσό των
116.389,48 €, το οποίο αποτελεί ποσοστό 34,00% επί του
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ορίσθηκε στο ποσό
των 225.932,52 € το οποίο αποτελεί ποσοστό 66,00%
επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Με την απόφαση αυτή, εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου ποσού της επιχορήγησης, ήτοι ποσό ύψους
58.632,32 €.
Ορίστηκε ημερομηνία ολοκλήρωσης και έναρξης πα−
ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης η 02η Σεπτεμ−
βρίου 2010.
Η εξέταση και η ομόφωνη απόφαση επί του θέματος
έγινε κατά την 109η συνεδρίαση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.3299/04
στις 28−09−2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ

(9)
Ανάκληση απόφασης περί υπαγωγής της επένδυσης της
επιχείρησης με την επωνυμία «Χρούσσα ΣΠΑ Κέντρο
Αναζωογόνησης και Τέχνης Ο.Ε» στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.
Με την A.Π. 21038/13643/Π/13/4/00023/Ε/Ν. 3299/04/
29−09−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Νοτίου Αιγαίου αποφασίστηκε η ανάκληση της
με Α.Π 5639ΙΙ/13/4/00023/Ε/Ν. 3299/04/04−07−2007 (ΦΕΚ Β΄
554) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Ν. Αιγαίου, με την οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις
του Ν. 3299/04 το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης
με την επωνυμία «Χρούσσα ΣΠΑ Κέντρο Αναζωογόνη−
σης και Τέχνης Ο.Ε». Το επενδυτικό σχέδιο αναφερόταν
στη «Μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο
κλασσικού τύπου τεσσάρων αστέρων (4****) στην θέση
Χρούσσα του Δήμου Άνω Σύρου του Ν. Κυκλάδων»,
συνολικής δαπάνης 639.403,00€
Η εξέταση του θέματος έγινε κατά την 109η Συνε−
δρίαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής
του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, η οποία
πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ
Ö
(10)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της επιχείρησης με την επωνυμία «Γεωρ−
γουλής Α.Ε.Β.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. 23042/4578/Π08/4/00213/Ε/Ν. 3299/2004/
2−8−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Πελοποννήσου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του άρθρου 7 παρ. 11 περ.γ) του Ν. 3299/2004,
ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «Γεωργουλής
Α.Ε.Β.Ε.» που αναφέρεται στον τομέα της διαμόρφωσης
χαρτοκιβωτίων και κατασκευής πλαστικών κιβωτίων, στη
τοποθεσία Γούβα, του Δ. Κυπαρισσίας του Νομού Μεσ−
σηνίας.
Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης
οριστικοποιείται στο ποσό των εννιακοσίων εξήντα τεσ−
σάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και
σαράντα εννέα λεπτών (964.572,49 €).
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
τετρακόσιων ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων Ογδόντα
έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (482.286,25 €).
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων
εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων είκοσι έξι ευρώ
και είκοσι τεσσάρων λεπτών (279.726,24 €), η οποία κα−
λύφθηκε με αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου.
Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου το ύψος του οποίου
ορίζεται στο ποσό των διακοσίων δύο χιλιάδων και
πεντακοσίων εξήντα ευρώ (202.560,00 €).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η
21.06.2010. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Δημιουργήθηκαν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας.
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Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του υπο−
λοίπου της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων ογδόντα
δύο χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι
πέντε λεπτών (482.286,25 €), ήτοι ποσού 271.286,25 € στην
επιχείρηση «Γεωργουλής Α.Ε.Β.Ε.».
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 05/07/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
Ö
Αριθμ. 31974
(11)
Έγκριση της αριθμ. 77/2010 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Κίου περί μεταφοράς πλεονάζοντος
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης με την επω−
νυμία «Αργώ Τουριστική − Αναπτυξιακή Μονομετοχική
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Νέας Κίου» και σύστασης
προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου στον ΟΕΥ του Δήμου».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1 και 27 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση,
Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την Τοπική Αυτοδ/ση και άλλες διατάξεις»,
(ΦΕΚ 107/Α/1997).
β) Των άρθρων 93 και 269 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 114/Α/2006),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Την αριθμ. 17310/18−10−2007 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με θέμα «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή
μας», (ΦΕΚ 2118/Β/31−10−2007).
3. Την με αριθμ. πρωτ. 2303/3−5−1999 απόφασή μας με
την οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου Νέας Κίου (ΦΕΚ 973/Β/1999), όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 11331/4−12−2001, (ΦΕΚ 1727/
Β/2001), 12206/14/12/2005, (ΦΕΚ 1874/Β/2005), και 12679/
29−6−2007 (ΦΕΚ 1202/Β/2007) όμοιες.
4. Την αριθμ. 60670/17−9−1984 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών με την οποία συστάθηκε στην πρώην
Κοινότητα Νέας Κίου κοινοτική επιχείρηση με την επω−
νυμία «Τουριστικά Κοινοτικά Διαμερίσματα Νέας Κίου»,
(ΦΕΚ 696//Β/1984), και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
αριθμ. 2308/6−4−1999 όμοια (ΦΕΚ 535/Β/1999) όπου, μετα−
ξύ των άλλων, η προαναφερόμενη κοινοτική επιχείρηση
μετατράπηκε σε δημοτική με την επωνυμία «Δημοτική
Επιχείρηση Τουριστικής Ανάπτυξης Νέας Κίου».
5. Την αριθμ. 60/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Κίου περί μετατροπής της Δημοτικής
Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Νέας Κίου, σε μο−
νομετοχική δημοτική ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία
«Αργώ Τουριστική – Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημο−
τική Ανώνυμη Εταιρία Νέας Κίου».
6. Την αριθμ. 77/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Νέας Κίου περί μεταφοράς πλεονάζοντος προ−
σωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης «Αργώ Τουριστική
– Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία
Νέας Κίου» και σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης στον ΟΕΥ του Δήμου.
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7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την αριθμ. 77/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Νέας Κίου περί μεταφοράς πλεονάζοντος
προσωπικού της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυ−
μία «Αργώ Τουριστική – Αναπτυξιακή Μονομετοχική Δη−
μοτική Ανώνυμη Εταιρία Νέας Κίου» στο Δήμο Νέας Κίου
και περί σύστασης προσωρινής προσωποπαγούς θέσης
στον ΟΕΥ του Δήμου, με την οποία αποφασίσθηκε:
1. Η μεταφορά ενός υπαλλήλου με σχέση ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου, πλεονάζοντος προσωπικού της
Δημοτικής Επιχείρησης «Αργώ Τουριστική – Αναπτυξιακή
Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Νέας Κίου»,
στο Δήμο Νέας Κίου σε προσωρινή προσωποπαγή θέση
αντίστοιχη με την ειδικότητά του.
2. Η σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωποπαγούς θέ−
σης, αντίστοιχης ειδικότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, για την
τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού ως εξής:
− Μία (1) θέση ειδικότητας ΔΕ 1 Διοικητικού, την οποία
θα καταλάβει ο Χοβαρδάς Κων/νος του Αναστασίου.
Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, το
αρμόδιο προς διορισμό όργανο θα εκδώσει την πράξη
κατάταξης.
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη ύψους
επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (7.850,00) ευρώ σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Νέας Κίου, οι−
κονομικού έτους 2010, η οποία έχει προβλεφθεί στον
ΚΑ 10.6011, ενώ και για τα επόμενα οικονομικά έτη προ−
καλείται ετήσια δαπάνη ύψους είκοσι επτά χιλιάδων
τριακοσίων πενήντα ευρώ (27.350,00) περίπου, η οποία
θα προβλεφθεί στους οικείους προϋπολογισμούς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ναύπλιο, 29 Σεπτεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Ö
(12)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δη−
μητρίου.
Με την 8381/23−09−2010 απόφαση της Αντινομάρχη
Αθηνών, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 1 του π.δ. 23/1992, χορηγείται στην ΜΠΑΡΜΠΕ−
ΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου, κάτοικο Ιλίου, άδεια
άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
Ö
Αριθμ. 2536
(13)
Μεταβίβαση άδειας λειτουργίας Ερασιτεχνικής
Σχολής Χορού.
Ο ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 457/83 (ΦΕΚ 174/Α/28−11−83) «Ίδρυση και Λει−
τουργία Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 347/86 (ΦΕΚ 154/Α/06−10−86), με
τις οποίες μεταβιβάστηκε στους Νομάρχες η αρμοδιότητα
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ερασιτεχνικών
σχολών χορού, πλην του Νομού Αττικής.
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3. Το Π.Δ/γμα 30/96 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοί−
κησης», όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει−
τουργίας των Υπηρεσιών της Ν. Α. Βοιωτίας, που δη−
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2150/Β/06−11−07.
5. Την αριθμ. 188/21−01−10 (ΦΕΚ 85/Β/02−02−10) απόφαση
του Νομάρχη Βοιωτίας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των του Νομάρχη στους Αντινομάρχες».
6. Την υπ’ αριθμ. ΓΝΟΣ 50100/10/10.12.1986 κοινή υπουρ−
γική απόφαση «Διατήρηση δικαιολογητικών που απαι−
τούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού»
(ΦΕΚ 861/Β΄/10.12.1986).
7. Τις υπ’ αριθμ. 2536/17−09−10, 2544/20−0910 αιτήσεις με
τα συνοδευτικά δικαιολογητικά για τη μεταβίβαση της
άδειας λειτουργίας της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού
της Μαριάννας Μπούρα του Αντωνίου στην Ευμορφία
Μηλιώτη του Λουκά και έγκριση της Μαριάννας Μπούρα
ως Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στην εν λόγω σχολή.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Μεταβιβάζουμε στην Ευμορφία Μηλιώτη του Λουκά,
την άδεια λειτουργίας της Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού
της Μαριάννας Μπούρα που βρίσκεται επί της οδού
28ης Οκτωβρίου αρ. 54 στον Ορχομενό.
Β. Η σχολή θα αρχίσει την λειτουργία της από το
σχολικό έτος 2010−2011.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στο ΦΕΚ και καταργεί την προηγούμενη απόφαση μας
με αρ. πρωτ. 78730/13.11.1998 (ΦΕΚ1247/Β/11.12.1998).

Ε. Η επωνυμία της σχολής θα είναι «Ερασιτεχνική Σχο−
λή Χορού Ευμορφίας Μηλιώτη».
Δ. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λιβαδειά, 29 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Αντινομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ
Ö

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(14)
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 199/2010 απόφα−
ση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην υπ’ αριθμ. 199/2010 απόφαση του Προέδρου
του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 1563/24.9.2010, τ.Β΄ και αφορά σε μεταφορά του
πλεονάζοντος προσωπικού από την Δημοτική Επιχεί−
ρηση Ανάπτυξης Δήμου Αμαρουσίου στο Δήμο Νέας
Φιλαδέλφειας, επιφέρεται η πιο κάτω διόρθωση:
Στη σελίδα 24819 στήλη 2η και στίχο 4ο εκ των
κάτω:
Από το λανθσμένο: «... Τσιαβού...», στο ορθό: «... Τσι−
άβου...».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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õêöîúêöêîçïç éöçúêîç õðì÷ì÷ ú.ê.ï.
íê÷÷çðôòîïì - èĄĔ. ãĎĆĄē 227
õêîöçîç÷ - êĖĒĖĂćđĖ 63
õçøöç - ïđĒĂďċđĖ 327
îçòòîòç - ČđČčĊĕāĒČđ

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215

ïôñôøìòì - ĊđčĒĄĕĂĄē 1
ðçöî÷ç - ČđČčĊĕāĒČđ
ìöçïðêîô - õĈćČÿćđē 2
ñùøîðìòì - õĎ. ïĚďĔĕĄďĕČďđĖĝĎĈĚē 1

25310 22858
2410 597449
2810 300781
22510 46654

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîô÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

−
−
30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

-

Α.Α.Π.

110 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

Α΄
Β΄
Γ΄
Υ.Ο.Δ.Δ.
Δ΄
Α.Α.Π.
Ε.Β.Ι.

225 €
320 €
65 €
65 €
160 €
160 €
65 €

190 €
225 €
Δωρεάν
Δωρεάν
80 €
80 €
33 €

Τεύχος

Α.Ε.Δ.
Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η.
Δ.Δ.Σ.
Α.Σ.Ε.Π.
Ο.Π.Κ.
Α΄ + Β΄ + Δ΄ + Α.Α.Π.

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή μορφή

10 €
2.250 €
225 €
70 €
−
−

Δωρεάν
645 €
95 €
Δωρεάν
Δωρεάν
450 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα..
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, ΑΑΠ, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογρα−
φείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχί−
ας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαι−
ούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 527900.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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