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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. 7001/2/1226−λε (1)
Σύσταση Γραφείου Διεκπεραίωσης Συνοδειών στη Διεύ−

θυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.   

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το άρθρο 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/
1986 (Α΄ 49).

2. Τα άρθρα 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 
«Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τά−
ξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

Επανεκτυπώνεται λόγω διαγραφής θέματος που δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής.
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4. Το άρθρο 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 

5. Την Υ 357 από 7.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης 
αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» (B΄− 3).

6. Την 1666/ΔΙΟΕ 89 από 13.1.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 40).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ύψους 58.500,00 Ευρώ περίπου, κατά 
το τρέχον οικονομικό έτος και 22.500,00 Ευρώ περίπου, 
για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα 
αντιμετωπίζεται κατά το τρέχον έτος από τις πιστώσεις 
των Κ.Α.Ε. 0824, 0832, 0899, 1111, 1699, 1691, 1711, 1713, 1723, 
1729 και 1924 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 07−210 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», και κατά τα επόμενα έτη από 
τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προ−
ϋπολογισμό για το σκοπό αυτό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συνιστάται Γραφείο Διεκπεραίωσης Συνοδειών στη 
Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.Α.), 
το οποίο έχει ως αποστολή την εγκληματολογική σή−
μανση των συλληφθέντων ατόμων στο χώρο των εγκα−
ταστάσεων του Αερολιμένα Αθηνών και ασκεί τις αρ−
μοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις των 
εδαφίων α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 και 
των άρθρων 23, 24, 27 και 46 του π. δ/τος 342/1977 (Α΄ 
109).

2. Το Γραφείο Διεκπεραίωσης Συνοδειών, υπάγεται 
ως προς την ειδική του αποστολή, την εκπαίδευση και 
τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό στη Διεύθυνση Εγκλη−
ματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυ−
νομίας.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 67116 (2)
Ανάθεση έργου με σύμβαση στο Περιφερειακό Ταμείο 

Ανάπτυξης Κρήτης.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και 

συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 206, Α΄).

β) του άρθρου 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 τ.Α΄).

γ) της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κρά−
τους» (ΦΕΚ 247, Α΄).

δ) του π.δ. 373/1995 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προ−
εδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών, στο Υπουργείο 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 201, Α΄).

ε) του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ 
231/Α΄/19.9.2007).

στ) της παρ. 51 του άρθρου 1 του 2412/1996 «Μεταφο−
ρά αρμοδιοτήτων από το Υπουργ. Συμβούλιο σε άλλα 
Κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 123/τΑ΄/ 
17.6.1996).

2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/421/24276/27.10.2008
απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ 
αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/2006).

3. Την από 12.8.2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμ−
βούλου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, 
σύμφωνα με την οποία οι σχετικές συμβάσεις είναι γνή−
σιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, χωρίς να υποκρύπτουν 
σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας.

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

5. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40, Β΄/ 
16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών».

6. Το υπ’ αριθμ. 5876/13.8.2008 έγγραφο του Περιφε−
ρειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.

7. Το γεγονός ότι από την εν λόγω απόφαση προκαλεί−
ται σε βάρος του προϋπολογισμού του Περιφερειακού 
Ταμείου Ανάπτυξης δαπάνη ύψους εκατόν δώδεκα χιλι−
άδων πεντακοσίων (112.500) Ευρώ για το τρέχον οικονο−
μικό έτος και είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων (22.500) 
Ευρώ για το οικονομικό έτος 2010 και το Περιφερειακό 
Ταμείο Ανάπτυξης δεν επιχορηγείται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό γι’ αυτήν την αιτία, αποφασίζουμε: 

1. Την ανάθεση έργου με σύμβαση μίσθωσης, σύμφω−
να με τις ανωτέρω διατάξεις και το άρθρο 681 ΚΕ του 
Αστικού Κώδικα, σε εννέα (9) άτομα διαφόρων ειδικο−
τήτων από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης 
τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΕ κατηγορίας 2
TE κατηγορίας 2
ΔΕ κατηγορίας 5
2. Το έργο που ανατίθεται στα άτομα αυτά έχει ως 

εξής:
Δύο (2) άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Διοι−

κητικής − Οικονομικής κατεύθυνσης, με αντικείμενο το 
σχεδιασμό και τη δημιουργία βάσης δεδομένων για το 
κλείσιμο του Γ΄ ΚΠΣ και την έναρξη του ΕΣΠΑ.

Δύο (2) άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Διοικητι−
κής ή Οικονομικής κατεύθυνσης, με αντικείμενο τη σύ−
νταξη οικονομικού απολογισμού, κατάρτιση μητρώου 
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προτάσεων εγκεκριμένων και μη, παρακολούθηση των 
προγραμμάτων και δράσεων καθώς και τη σύνταξη 
σχετικών πινάκων και Πέντε (5) άτομα Δευτεροβάθμι−
ας Εκπαίδευσης με εμπειρία στη χρήση προγραμμά−
των Η/Υπ’ αριθμ. για τη συλλογή και καταχώρηση των 
στοιχείων του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ καθώς και για την 
αρχειοθέτηση του υλικού των έργων σύμφωνα με τις 
ανάγκες της εφαρμογής του συστήματος ποιότητας 
ISO 9001/2000.

3. Το έργο αυτό θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε δώδεκα 
(12) μήνες.

4. Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Περιφερει−
ακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης.

5. Καθορίζουμε τη συνολική αμοιβή στο ποσό των εκα−
τόν τριάντα πέντε (135.000) χιλιάδων ευρώ (συμπεριλαμ−
βανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ). Η προκαλούμενη 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Περιφερει−
ακού Ταμείου Ανάπτυξης, δεν επιχορηγείται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό για αυτήν την αιτία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
    Αριθμ. 6502/15/14−ιδ΄ (3)
Καθορισμός αριθμού εισαγομένων στη Σχολή Αστυφυ−

λάκων της Ελληνικής Αστυνομίας κατόχων πτυχίων 
του ν. 3748/2009 (Α΄ 29).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ−

θρου 1 και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3 του 
ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 29) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδι−
κοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98). 

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ357/7.1.2009 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Κατάργηση θέσης Υφυπουργού και 
σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών» 
(Β΄3).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

1. Στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομί−
ας, κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2009−2010 και 2010−2011, 
εισάγονται:

α) σε ποσοστό 2% επί του συνολικού αριθμού των 
εισαγομένων κατ’ έτος, κάτοχοι απολυτηρίου ημερησίου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) από το σχολικό έτος 
2008−2009, ύστερα από συμμετοχή τους σε πανελλα−
δικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3748/2009 (Α΄ 29),

β) σε ποσοστό 1% επί του συνολικού αριθμού των 
εισαγομένων κατ’ έτος, κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου 
ημερησίων ΤΕΕ, κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας πρώην 
ημερησίων ΤΕΛ και ημερησίων Ναυτικών Λυκείων (περ. 
α΄ παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3748/2009, Α΄/29).

2. Από το ακαδημαϊκό έτος 2011−2012 και εφεξής, εισά−
γονται στη Σχολή Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας σε ποσοστό 3% επί του συνολικού αριθμού των 
εισαγομένων κατ’ έτος, ύστερα από συμμετοχή τους 
σε πανελλαδικές εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου 
ημερησίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), πτυχίου Β΄ 
κύκλου ΤΕΕ, πτυχίου ειδικότητας πρώην ΤΕΛ και Ναυ−
τικών Λυκείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3 
του ν. 3748/2009. 

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού των εισαγομένων 
που αντιστοιχεί στα ποσοστά που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου δεν λαμ−
βάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.

4. Η υπ’ αριθμ. 6502/15/14−ζ΄/1.8.2008 (Β΄ 1520) όμοια 
καταργείται. 

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Απριλίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(4)

    Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «Δ. ΜΠΑΚΑ−
ΤΣΕΛΟΣ−Β. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Π.Ε» με δ.τ. «MOUNTAIN 
RESORT», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

  Με την αριθμ. 18321/ΥΠΕ/5/00446/Ε/ν. 3299/2004/3.3.2009 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση επιχείρησης «Δ. ΜΠΑ−
ΚΑΤΣΕΛΟΣ − Β. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Π.Ε» με δ.τ. «MOUNTAIN 
RESORT» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας τεσσάρων αστέρων, 24 
δωματίων, 48 κλινών, στο συνοικισμό Αγ. Στεφάνου του 
Δ.Δ. Τσαγκαράδας του Δήμου Μουρεσίου του Νομού 
Μαγνησίας, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τρι−
ών εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (3.338.500 €).

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 33% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο εκατόν μία χιλι−
άδες επτακόσια πέντε ευρώ (1.101.705 €).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε πέντε (5) Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 28.11.2008.
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Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
    (5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.», 

στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης.

    Με την υπ’ αριθμ. 18455/ΥΠΕ/5/00640/Ε/ν. 3299/2004/ 
3.3.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση πρότυπης θερμοκηπιακής μονάδας, 
παραγωγής κηπευτικών υδροπονικής καλλιέργειας και 
μονάδας παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σπορο−
φύτων κηπευτικών στη θέση «Βουλιέρι», Δ.Δ Φιλιατρών, 
του Δήμου Φιλιατρών, του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων διακο−
σίων ογδόντα χιλιάδων (3.280.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% 
επί του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δώδεκα χιλιά−
δων (1.312.000,00) ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγη−
σης συνάγεται από το ποσό του 1.300.00,00 ευρώ που 
αναλογεί στην αρχική επένδυση και από το ποσό των 
12.000,00 ευρώ που αναλογεί στις δαπάνες μελετών 
και συμβούλων.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 30 νέες θέσεις 
μόνιμης απασχόλησης (16 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 28.11.2008 
(ομόφωνη). 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F

(6)
    Υπαγωγή του επιχειρηματικού συνεταιρισμού «ΠΡΟΜΗ−

ΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ» και με 
διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.ΠΕ.» στις διατάξεις του 
ν.3299/2004 όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 18467/ΥΠΕ/5/00621/Ε/ν. 3299/2004/ 
8.4.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης του επιχειρηματι−
κού συνεταιρισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟ−
ΡΙΣΜΕΝΗ ΕΥΘΥΝΗ» και με διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΦΑ.NO.

Π.ΠΕ.» για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση 
Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
για την δική της εμπορική δραστηριότητα, στη θέση 
«ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ & ΜΙΧΑΛΟΥ», του Δήμου Καλαμάτας, 
του Νομού Μεσσηνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπά−
νης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων 
εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (1.704.066,40) με 
ποσοστό επιχορήγησης 50%, δηλαδή ποσού επιχορή−
γησης οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων τριάντα τριών 
ευρώ και είκοσι λεπτών (852.033,20).

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τρεις (3) νέες 
θέσεις μόνιμης απασχόλησης (3 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(7)

    Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΣΗΜΙΝΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 18469/ΥΠΕ/5/00725/Ε/ν. 3299/2004/ 
8.4.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης 
«Νοτοπούλου Ασημίνα» για την ενίσχυση επένδυσής της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 19,95 KW, στην θέση 
«Ποταμιά», του Δήμου Τεγέας, του Νομού Αρκαδίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού εκατόν τριά−
ντα οχτώ χιλιάδων τριάντα ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(138.030,80 €), με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης πενήντα πέντε χιλιάδων διακοσί−
ων δώδεκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (55.212,32 €). 
Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 28.11.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(8)

Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΣΘΕ−
ΝΗΣ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης.

Με την υπ’ αριθμ. 18464/ΥΠΕ/5/00682/Ε/ν. 3299/2004/ 
8.4.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπα−
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γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής 
επιχείρησης «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» και με 
διακριτικό τίτλο «ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ» για 
την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά 
συστήματα ισχύος 19,98 KW, εντός ορίων οικισμού του 
Δ.Δ. Αρφαρών, του Δήμου Αρφαρών, του Νομού Μεσ−
σηνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού εκατό 
είκοσι μία χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (121.900,00 €), 
με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης σαράντα οχτώ χιλιάδων επτακοσίων εξήντα 
ευρώ (48.760,00 €). 

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 24.11.2008. 
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F

          Αριθμ. Δ3α/ο/10/55−Ω (9)
Oρισμός Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων: α) «Υλο−

ποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα 
και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στον Άξο−
να: Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων 
με αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (δια 
Βαμβακούς), από κόμβο Βαμβακούς έως Περίβλεπτο», 
προϋπολογισμού: 11.200.000,00 € και Αναδόχου «Σ.Χ.Σ. 
ΑΤΕ». β) «Yλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσε−
ων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφά−
λειας στον Αξονα: Λαμία – Δομοκός – Ν. Μοναστή−
ρι – Φάρσαλα – Διασταύρωση με συνδετήρια οδό 
της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με αυτοκινητόδρομο 
Αθηνών – Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς)» προϋπο−
λογισμού 2.000.000,00 Ευρώ, Αναδόχου Εταιρείας 
ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. γ) «Yλοποίηση Βραχυπρό−
θεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειω−
μένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες: α) Φάρσα−
λα (από διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. 
Λάρισας – Φαρσάλων με αυτ/μο Αθηνών – Θεσ/νίκης, 
δια Βαμβακούς) – Λάρισα, β) Λάρισα – Βόλος (Π.Ε.Ο.) 
και γ) Καρδίτσα – Τρίκαλα».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α) «Κωδικοποίηση της νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ−
γανα».

2. Τον ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18.6.2008) «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων 
έργων».

3. Το π.δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠΕΧΩΔΕ» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 167/92, σε 
συνδυασμό με το π.δ. 910/1977 «Περί Οργανισμού του 
τέως Υπ. Δ.Ε.» όπως ισχύει σήμερα.

4. Την υπ’ αριθμ. Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινή απόφαση 
του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού ΠΕΧΩΔΕ περί εξαίρεσης διοικητικών πράξεων ή 
εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών του 
άρθρου 81 του ν. 1892/1990.

5. Την υπ’ αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1/13.3.2007 (ΦΕΚ 447Β/ 
3.4.2007) Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις 
Δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλο−
ντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων»

Αφού είδαμε: 
1. Tην υπ’ αριθμ. Δ3γ/ο/8/102.Λ/1.6.2007 απόφαση του 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διάθε−
ση πίστωσης ποσού 11.200.000,00 € για την εκτέλεση 
των εργασιών του έργου «Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων 
παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδι−
κής Ασφάλειας στον Άξονα: Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. 
Λάρισας – Φαρσάλων με αυτοκινητόδρομο Αθηνών 
– Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς), από κόμβο Βαμβα−
κούς έως Περίβλεπτο» σε βάρος του ενάριθμου έργου 
2005ΣΕ07130015 της ΣΑΕ 071/3 και ορίσθηκε η Διεύθυνση 
Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) ως Προϊσταμένη Αρχή 
και η ΕΥΔΕ−ΠΑΘΕ Τμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας 
ως Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

2. Την υπ’ αριθμ. Δ3α/ο/13/199−ΛΜ/16.10.2007 απόφαση 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διάθε−
ση πίστωσης ποσού 2.000.000,00 € για την εκτέλεση 
των εργασιών του έργου «Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων 
παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής 
ασφάλειας στον Άξονα: Λαμία − Δομοκός – Ν. Μοναστή−
ρι – Φάρσαλα – Διασταύρωση με συνδετήρια οδό της 
Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με αυτοκινητόδρομο Αθηνών 
– Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς)» σε βάρος του ενάριθ−
μου έργου 2005ΣΕ07130015 της ΣΑΕ 071/3 και ορίσθηκε 
η Διεύθυνση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) ως Προϊ−
σταμένη Αρχή και η ΕΥΔΕ−ΠΑΘΕ Τμήμα Κατασκευής 
έργων Λάρισας ως Διευθύνουσα Υπηρεσία.

3. Tην υπ’ αριθμ. ΕΥΔ/ΕΠ−ΟΑΛΛΑ/5921/23.10.2008 από−
φαση ένταξης της Πράξης η οποία περιλαμβάνει τα 
έργα του θέματος στο Μέτρο 3.4 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Οδικοί Άξονες Λιμάνια και Αστική Ανά−
πτυξη» 

Και επειδή:
1. Σύμφωνα με το π.δ. 178 (ΦΕΚ 244/1.12.2008), άρθρο 1, 

παράγραφος 1, τα τμήματα «Τμήμα Κατασκευής Έργων 
Θήβας», «Τμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας» και Τμήμα 
Κατασκευής Έργων Πάτρας» καταργούνται σε τρεις 
μήνες από την έναρξη ισχύος του προαναφερθέντος 
π.δ. δηλαδή στις 28.2.2009.

Το τμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας είναι Διευθύ−
νουσα Υπηρεσία στα υπό κατασκευή έργα: 

α) στο έργο με τίτλο «Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων 
παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδι−
κής Ασφάλειας στον Άξονα: Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. 
Λάρισας – Φαρσάλων με αυτοκινητόδρομο Αθηνών – 
Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς), από κόμβο Βαμβακούς 
έως Περίβλεπτο», προϋπολογισμού 11.200.000,00 €, 
Αναδόχου «Σ.Χ.Σ. ΑΤΕ» και με ημερομηνία περαίωσης 
15.5.2009 και 

β) στο έργο με τίτλο «Yλοποίηση βραχυπρόθεσμων 
παρεμβάσεων σε τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής 
Ασφάλειας στον Άξονα: Λαμία – Δομοκός – Ν. Μοναστή−
ρι – Φάρσαλα – Διασταύρωση με συνδετήρια οδό της 
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Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με αυτοκινητόδρομο Αθη−
νών – Θεσσαλονίκης (δια Βαμβακούς)», προϋπολογισμού 
2.000.000,00 Ευρώ, Αναδόχου εταιρείας ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ Α.E. και με ημερομηνία περαίωσης 30.6.2009. 

Επίσης, στα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Yλο−
ποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε τμήματα 
και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους Άξονες: 
α) Φάρσαλα (από διασταύρωση με συνδετήρια οδό της 
Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με αυτ/μο Αθηνών – Θεσ/νίκης, 
δια Βαμβακούς) – Λάρισα, β) Λάρισα – Βόλος (Π.Ε.Ο.) και 
γ) Καρδίτσα – Τρίκαλα» το οποίο είναι σε διαδικασία δη−
μοπράτησης, έχει ορισθεί ως διευθύνουσα Υπηρεσία το 
Τμήμα Κατασκευής Έργων Λάρισας της ΕΥΔΕ−ΠΑΘΕ.

2. Σύμφωνα με το άρθρο έβδομο του ν. 3621/2007 
μπορεί με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ να ανατί−
θεται η διαδικασία εκτέλεσης έργου σε οποιαδήποτε 
οργανωτική μονάδα, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε από 1.3.2009 ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για 
τα έργα: 

α) «Υλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε 
τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στον 
Άξονα: Συνδετήρια οδός της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσά−
λων με αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (δια 
Βαμβακούς), από κόμβο Βαμβακούς έως Περίβλεπτο», 
προϋπολογισμού: 11.200.000,00 € και Αναδόχου «Σ.Χ.Σ. 
ΑΤΕ». 

β) «Yλοποίηση βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε 
τμήματα και θέσεις μειωμένης οδικής ασφάλειας στον 
Αξονα: Λαμία – Δομοκός – Ν. Μοναστήρι – Φάρσαλα – 
Διασταύρωση με συνδετήρια οδό της Ε.Ο. Λάρισας – 
Φαρσάλων με αυτοκινητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης 
(δια Βαμβακούς)» προϋπολογισμού 2.000.000,00 Ευρώ, 
Αναδόχου Εταιρείας ΚΑΛΤΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 

γ) «Yλοποίηση Βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων σε 
τμήματα και θέσεις μειωμένης Οδικής Ασφάλειας στους 
Άξονες: α) Φάρσαλα (από διασταύρωση με συνδετήρια 
οδό της Ε.Ο. Λάρισας – Φαρσάλων με αυτ/μο Αθηνών – 
Θεσ/νίκης, δια Βαμβακούς) – Λάρισα, β) Λάρισα – Βόλος 
(Π.Ε.Ο.) και γ) Καρδίτσα – Τρίκαλα» την ΕΥΔΕ επαναδη−
μιουργίας Λίμνης Κάρλας (ΕΥΔΕ/Κάρλας) της Γ.Γ.Δ.Ε./
ΥΠΕΧΩΔΕ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 3 Απριλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
    Αριθμ. Υ4α/οικ 46764 (10)
Καταλληλότητα του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευ−

νών της Ακαδημίας Αθηνών για τη διενέργεια της 
εξέτασης «κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογρα−
φία (PET/CT SCAN)».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 4 του ν. 3467/2006 

«Επιλογή στελεχών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, ρύθμιση θεμάτων διοίκησης και εκπαίδευ−
σης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄ 98).

3. Το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 77640α/Β1/2006 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ειδικότερες ρυθμίσεις για την 
εκτέλεση εξειδικευμένων διαγνωστικών και ιατρικών 
πράξεων από το ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της 
Ακαδημίας Αθηνών (Β΄ 1506).

4. Την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.42167/2007 απόφαση του Υπουρ−
γού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός 
όρων, προϋποθέσεων και ενδείξεων της διαγνωστικής 
πράξης «κλινική ποζιτρονική και αξονική τομογραφία (ΡΕΤ/
ΟΤ)» σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές Κλινικές (Β΄ 909).

5. Την υπ’ αριθμ 23 απόφαση της 214ης Ολομέλειας/ 
17.1.2008 του ΚΕΣΥ «Καταλληλότητα του Ιδρύματος Ια−
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για την 
διενέργεια της εξέτασης κλινική Ποζιτρονική και Αξονική 
Τομογραφία (PET/CT SCAN)».

6. Και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρού−
σας απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημί−
ας Αθηνών κρίνεται κατάλληλο για τη διενέργεια της 
εξέτασης «κλινική Ποζιτρονική και Αξονική Τομογραφία 
(PET/CT SCAN)» με επιστημονικά υπεύθυνους τον Ακτι−
νολόγο ιατρό Λάμπρο Βλάχο και την Πυρηνική Ιατρό 
Σοφία Χατζηιωάννου.

Σε περίπτωση αποχώρησης των επιστημονικά υπευ−
θύνων ιατρών ή ενός εκ των δύο,το Ίδρυμα Ιατροβι−
ολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών έχει την 
υποχρέωση να το γνωρίσει στο Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα αναστέλλεται η σχετική 
άδεια προκειμένου να ορισθούν από το Ίδρυμα ο νέος 
ή οι νέοι επιστημονικά υπεύθυνος(οι) ώστε να επαναξιο−
λογηθούν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Β/23224 (11)
Έγκριση, για το έτος 2009, απασχόλησης κατά τις Κυ−

ριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, για το 
ωρομίσθιο προσωπικό του ΥΠ.ΠΟ., ειδικότητας προ−
σωπικού καθαριότητας.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/ 

23.12.2003), «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και 
υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, μονίμων στε−
λεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της 
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού 
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις».

β) της παραγρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3207/2003 
(ΦΕΚ 302/Α/24.12.2003) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ολυμπιακής 
Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».
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γ) των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 «Ρυθμίσεις 
για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου 
στο δημόσιο τομέα»

δ) του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).

ε) του άρθρου 14, παραγρ. 2 και 15 του π.δ. 410/1988 
«Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου του Δημοσίου κ.λπ.».

στ) του π.δ. 748/1966 για την κωδικοποίηση, κατάργη−
ση, τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κεί−
μενης νομοθεσίας, περί της εβδομαδιαίας και Κυριακής 
αναπαύσεως και ημερών αργίας.

ζ) του άρθρου 21 παραγρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α/15.3.2000) «Ίδρυση Εταιρείας «Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε.» προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», δια του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες, που ανήκουν ή επο−
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες.

η) του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του π.δ. 99/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 16 του ν. 3525/2007.

2. Την ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31.5.1989 κοινή υπουργική από−
φαση «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού», 
η οποία κυρώθηκε με τον. 1881/1990 και συμπληρώθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 7 παραγρ. 8 εδάφιο γ− δδ 
του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής 
ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/24.12.1997).

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/89348/19.9.2008 (ΦΕΚ 
2032/Β΄/2.10.2008) Εξουσιοδοτική Υπουργική απόφαση 
για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή 
Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα κ.λπ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Α3/11981/2.2.2009 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων, σύμφωνα 
με το οποίο για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, προ−
καλείται δαπάνη ύψους 80.119,20 €, που θα βαρύνει τις 
πιστώσεις του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠ.ΠΟ.

5. Την υπ’ αριθμ. 3510/17.3.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών, με την οποία χορηγείται άδεια παραγωγικής 
εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες σε πενήντα εν−
νέα (59) άτομα προσωπικό καθαριότητας του Υπουργεί−
ου Πολιτισμού, για το έτος 2009, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, για το έτος 2009, την απασχόληση με 
αμοιβή κατά τις Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες 
ημέρες, του ωρομίσθιου προσωπικού καθαριότητας του 
Υπουργείου Πολιτισμού και μέχρι του συνολικού αριθμού 
των πενήντα εννέα (59) ατόμων, για χρονικό διάστημα 
οκτώ (8) μηνών, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες 
ανάγκες καθαριότητας των Αρχαιολογικών χώρων και 
Μουσείων σε όλη τη Χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 81 του ν. 1958/1991 και του π.δ. 99/1992, όπως 
ισχύει σήμερα.

2. Η προκαλούμενη δαπάνη για την ως άνω αποζημίω−
ση, ύψους 80.119,20 €, θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 
ΥΠΠΟ/ΟΙΚΟΝ/Α3/11981/2.2.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υποθέσεων.

3. Αρμόδιοι για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της κατά τα ανωτέρω εργασίας, καθίστανται οι κατά 
Υπηρεσία Προϊστάμενοι των υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή, που ισχύει ένα μήνα προ της δημο−
σίευσής της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2009
Με εντολή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02007071504090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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, Α.Α.Π., 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 Τυπογραφείο (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 Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.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 5279000.
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 και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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