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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Αριθμ. 128410/Γ2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63444/Γ2 (ΦΕΚ Β’/921/2005)
υπουργική απόφαση «Ω. Π. των μαθημάτων των Α΄, Β΄,
Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου».

2

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63444/Γ2 (ΦΕΚ Β΄/921/ 2005)
υπουργική απόφαση «Ω. Π. των μαθημάτων των Α΄,
Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου». ....
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84835/Γ2/15.7.2009
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1722/τ.Β΄) «Συνάφεια
Eιδικοτήτων του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Eιδικοτή−
των των ΕΠΑ.Σ.». .............................................................................
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Μί−
κρας του Νομού Θεσσαλονίκης έως ένα έτος.....
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο
Ελευθερίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονί−
κης έως ένα έτος...........................................................................
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Ευ−
όσμου του Νομού Θεσσαλονίκης έως ένα έτος......
Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μισθώ−
σεως έργου στο Βρεφικό − Παιδικό Σταθμό Δή−
μου Σητείας. .......................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Χ. ΜΟΥΣΑΔΑ−
ΚΟΥ − Π. ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ Ο.Ε» στις διατάξεις του
ν. 3299/2009. .......................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΙΑΔΗΣ Ι. &
ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ...............
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε.» σης διατάξεις του ν. 3299/2004 ....
Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης επιχείρησης
«Δ. Τσόκας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004. ............................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης επιχείρησης
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004. ...........................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΓΑ» στις διατάξεις του ν.
3299/2004..............................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΡ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν.
3299/ 2004. ...........................................................................................
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού. ..............................................................................
Απόρριψη αίτησης της Ζωγράφου Ασπασίας του Γε−
ωργίου για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευ−
νών..............................................................................................................
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4
5
6
7
8
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Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 παρ. 2 του ν. 2525/
1997 (ΦΕΚ Α 188).
β) Την παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 24 και
την παράγραφο 9 περίπτωση δ του άρθρου 8 του νόμου
1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
δ) Την υπ’ αριθμ. 7/2009 εισήγηση του τμήματος Δ/
θμιας Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
ε) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον

13

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 63444/Γ2 (ΦΕΚ 921 Β΄
2005) υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των
μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού Γε−
νικού Λυκείου» ως εξής:
Ο τίτλος του μαθήματος Γενικής Παιδείας της Β΄ τά−
ξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου «Εισαγωγή στο Δίκαιο
και τους πολιτικούς θεσμούς» μετατρέπεται σε «Πολι−
τική και Δίκαιο».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

14

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2009
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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 128768/Γ2
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84835/Γ2/15.7.2009 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1722/τ.Β΄) «Συνάφεια Eιδικοτήτων
του Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και Eιδικοτήτων των ΕΠΑ.Σ.».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 51/2008 (ΦΕΚ 82 Α΄) «Φοίτηση και Αξιολόγηση
των μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ
29 Α΄) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των
κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλ−
λες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α΄) «Οργά−
νωση και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελμα−
τικής Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα
το άρθρο 18 παρ. 1 περ. θ.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167 Α΄) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206 Α΄) «Δευ−
τεροβάθμια Τεχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244 Α΄) «Περί
Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών
Οικοτροφείων».
7. Την υπ’ αριθμ. 71490/Δ4/27.7.2004 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1246 Β΄) «Καταργήσεις Τομέων και Ειδικοτήτων
στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)».
8. Την υπ’ αριθμ. 74217/Γ2/26.7.2005 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1074 Β΄) «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων
των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.)
που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2005 – 2006».
9. Την υπ’ αριθμ. 98857/Δ4/27.9.2005 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 1421 Β΄) «Προσθήκες Τομέων και Ειδικοτήτων
στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.)».
10. Την υπ’ αριθμ. 90316/Γ2/6.9.2006 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1371 Β΄) «Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων
των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (Τ.Ε.Ε.)
που θα λειτουργήσουν το σχολικό έτος 2004 – 2005».
11. Την υπ’ αριθμ. 56645/Γ2/1.6.2007 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 947 Β΄) «Καθορισμός των ειδικοτήτων των Επαγ−
γελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».
12. Την υπ’ αριθμ. 148096/Γ2/24.12.2007 υπουργική από−
φαση (ΦΕΚ 2511 Β΄) «Σχολικό και διδακτικό έτος, διακο−
πές και αργίες, υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εγγραφές
– μετεγγραφές – φοίτηση μαθητών, διαγωγή και τιμητι−
κές διακρίσεις μαθητών, που αφορούν στις Επαγγελμα−
τικές Σχολές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
13. Την υπ’ αριθμ. 28118/Γ2/4.3.2008 (ΦΕΚ 429 Β΄) υπουρ−
γική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Α΄ και Β΄ Τά−
ξεων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.)».
14. Την εισήγηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, όπως
αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ. 11/4.5.2009 Πράξη
του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).

16. Το π.δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
17. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 84835/Γ2/15.17.2009
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1722 Β΄) και αντικαθιστούμε
τη φράση «Οι μαθητές του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε.»,
και όπου αυτή αναφέρεται, με τη φράση: «Οι απόφοιτοι
του Α΄ κύκλου σπουδών Τ.Ε.Ε.».
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αριθμ. 84835/Γ2/15.7.2009 υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 1722 Β΄) ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. 27187
(3)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Μίκρας
του Νομού Θεσσαλονίκης έως ένα έτος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6
παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α/1997) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2.Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) όπως
παρατάθηκε με την όμοια 17/18.12.2008 (Φ.Ε.Κ. 259/
τ.Α΄/22.12.2008), που αφορά την αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και τροποποιήθη−
κε με την όμοια 6/5.5.2009 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7.5.2009), που
αφορά την διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων
μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47755/29.7.2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό
ότι με την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της υπ’ αριθμ.
6/15.5.2009 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση της ΠΥΣ
33/06 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006), εγκρίθηκαν για τον
Δήμο Μίκρας, συνολικά εννέα (9) συμβάσεις μίσθωσης
έργου χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος και για τις
οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα.
4. Την υπ’ αριθμ. 214/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Μίκρας, με την οποία εγκρίνονται οι ειδικότητες
για τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου του δήμου,
με πρόβλεψη στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπο−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
λογισμού του ιδίου, συνολικού ποσού 159.960,00 Ευρώ, για
την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας τους.
5. Την από 12.2.2009 βεβαίωση του δικηγόρου του
δήμου Αναστασίου Κ. Παπαδόπουλου, η οποία βεβαι−
ώνει ότι οι κατωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν
υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και ότι είναι
γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης
έργου έως ένα (1) έτος στον Δήμο Μίκρας του Νομού
Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής:
Α) ΔΗΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
Ένας (1)
Τέσσερις (4)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ Δημοσιογράφος
ΔΕ Διοικητικοί Υπάλληλοι

Ένας (1)

ΤΕ Μηχανικός Γεωπληροφορικής
και Τοπογραφίας

Ένας (1)

ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός

Ένας (1)

ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Ένας (1)

ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΝΕΑ (9)

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 214/2009, απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Μίκρας.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για το Δήμο Μίκρας δεν
θα υπερβεί το ποσό των 159.960,00 ευρώ, για το οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στους Κ.Α.: 10−6117.0001
και 30−6117.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2009.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Μί−
κρας.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Δήμαρχο Μίκρας ή από εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν
άλλο όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων τον δήμου Μί−
κρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F
Αριθμ. 26291
(4)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελευ−
θερίου Κορδελιού του Νομού Θεσσαλονίκης έως ένα
έτος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994
και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6
παρ. 10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργά−
νωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων
για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
107/Α/1997) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις
2.Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) όπως
παρατάθηκε με την όμοια 17/18.12.2008 (Φ.Ε.Κ. 259/
τ.Α΄/22.12.2008), που αφορά την αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και τροποποιήθη−
κε με την όμοια 6/5.5.2009 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7.5.2009), που
αφορά την διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων
μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47755/29.7.2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό
ότι με την υπ’ αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση
της Επιτροπής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της υπ’ αριθμ.
6/15.5.2009 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία
έγκρισης προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου
στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση της ΠΥΣ
33/06 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006), εγκρίθηκαν για τον
Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, συμπεριλαμβανομένων και
των εποπτευόμενων από το Δήμο Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, συνολικά δέκα τρεις (13) συμβάσεις
μίσθωσης έργου χρονικής διάρκειας έως ένα (1) έτος και
για τις οποίες είχαν υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Την υπ’ αριθμ. 195/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ελευθερίου Κορδελιού, με την οποία εγκρί−
νονται οι ειδικότητες για τις παραπάνω συμβάσεις μί−
σθωσης έργου του δήμου και των εποπτευόμενων απ΄
αυτόν νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με πρόβλε−
ψη στους αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού
του ιδίου καθώς και των προϋπολογισμών των νομικών
του προσώπων, συνολικού ποσού 219.300,00 ευρώ, για
την αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας τους.
5. Τις από 19.2.2009 και 12.1.2009 βεβαιώσεις του δικη−
γόρου Σωτηρίου Ασημιάδη, οι οποίες βεβαιώνουν ότι οι
κατωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν υποκρύπτουν
εξαρτημένη σχέση εργασίας και ότι είναι γνήσιες συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έρ−
γου έως ένα (1) έτος στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού
του Νομού Θεσσαλονίκης και στα εποπτευόμενα απ΄
αυτόν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα,
ως εξής:
Α) ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Δύο (2)

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι
Μηχανικοί

Δύο (2)

ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί

Δύο (2)

ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Δύο (2)

ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

Ένας (1)

ΠΕ Γιατρός εργασίας

Ένας (1)

ΠΕ/ΤΕ Τεχνικός Ασφαλείας

Ένας (1)

ΠΕ Διοικητικού

Ένας (1)

ΤΕ Διοικητικού

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΩΔΕΚΑ (12)

Β) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
Ένας (1)
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΕ Ιατρός Παιδίατρος
ΕΝΑΣ (1)

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι αυτό
που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 195/2009, απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ελευθερίου Κορδελιού.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για το Δήμο Ελευθερί−
ου Κορδελιού δεν θα υπερβεί το ποσό των 216.000,00
ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 160.000,00 ευρώ
είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 30.6112 και το ποσό των
56.000,00 ευρώ είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 00.6117
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για τα εποπτευόμενο από
το Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Νομικό Πρόσωπο Δη−
μοσίου Δικαίου δεν θα υπερβεί τα κατωτέρω ποσά που
κατανέμονται ως εξής:
• ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕ−
ΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ: το συνολικό ποσό αμοιβής ανέρχεται
σε 3.300,00 € για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πί−
στωση στον Κ.Α. 00/6117.01 του προϋπολογισμού οικο−
νομικού έτους 2009.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Ελευ−
θερίου Κορδελιού.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Δήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού και από τον πρόεδρου
του παραπάνω νομικού προσώπου ή από εξουσιοδοτη−
μένο απ΄ αυτόν άλλο όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων τον Δήμου Ελευ−
θερίου Κορδελιού και του νομικού του προσώπου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 21 Οκτωβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F
Αριθμ. 27576
(5)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στον Δήμο Ευό−
σμου του Νομού Θεσσαλονίκης έως ένα έτος.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994

και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 206/Α/1997), β) των άρθρων 6
παρ.10 και 7 παρ. 1 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/Α/
1997) και γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98
Α΄) αναφορικά με τον έλεγχο δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
2. Την Π.Υ.Σ 33/2006 (Φ.Ε.Κ. 280/τ.Α΄/28.12.2006) όπως
παρατάθηκε με την όμοια 17/18.12.2008 (Φ.Ε.Κ. 259/
τ.Α΄/22.12.2008), που αφορά την αναστολή διορισμών
και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και τροποποιήθη−
κε με την όμοια 6/5.5.2009 (Φ.Ε.Κ. 70/τ.Α΄/7.5.2009), που
αφορά την διαδικασία έγκρισης προσλήψεων προσωπι−
κού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων
μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.
3. Το υπ’ αριθμ. οικ. 47755/29.7.2009 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο γίνεται γνωστό ότι
με την αριθμ. οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτρο−
πής του άρθρου 2 παραγρ. 1 της υπ’ αριθμ. 6/15.5.2009
Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2009) «Διαδικασία έγκρισης προ−
σλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού – Τροποποίηση της ΠΥΣ 33/06 (Φ.Ε.Κ.
280/τ.Α΄/28.12.2006), εγκρίθηκαν για τον Δήμο Ευόσμου,
συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευόμενων από το
Δήμο Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συνολικά
τριάντα πέντε (35) συμβάσεις μίσθωσης έργου χρονι−
κής διάρκειας έως ένα (1) έτος και για τις οποίες είχαν
υποβληθεί σχετικά αιτήματα.
4. Την υπ’ αριθμ. 525/2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ευόσμου, με την οποία εγκρίνονται οι ειδι−
κότητες για τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου
του δήμου και των εποπτευόμενων απ’ αυτόν νομι−
κών προσώπων δημοσίου δικαίου, με πρόβλεψη στους
αντίστοιχους κωδικούς του προϋπολογισμού του ιδί−
ου καθώς και των προϋπολογισμών των νομικών του
προσώπων, συνολικού ποσού 492.555,00 ευρώ, για την
αντιμετώπιση της δαπάνης μισθοδοσίας τους.
5. Τις από 9.2.2009, 17.2.2009 και 29.1.2009 βεβαιώσεις του
δικηγόρου του δήμου Οδυσσέα Κοτρώτσιου, οι οποίες
βεβαιώνουν ότι οι κατωτέρω συμβάσεις μίσθωσης έργου
δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη σχέση εργασίας και ότι είναι
γνήσιες συμβάσεις μίσθωσης έργου, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που είναι
απαραίτητο να απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης
έργου έως ένα (1) έτος στον Δήμο Ευόσμου του Νομού
Θεσσαλονίκης και στα εποπτευόμενα απ’ αυτόν Νομικά
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα, ως εξής:
Α) ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας (1)

ΠΕ Ιατρός Εργασίας

Ένας (1)

Σκηνοθέτης

Δύο (2)

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

Ένας (1)

ΠΕ Αγρονόμος Τοπογράφος
Μηχανικός

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ένας (1)

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

Ένας (1)

ΠΕ Οικονομολόγος

Δύο (2)

ΔΕ Διοικητικών – Χειριστών
Η/Υ

Δύο (2)

ΔΕ Διοικητικών – Χειριστών
Η/Υ

Δύο (2)

ΔΕ Διοικητικών – Χειριστών
Η/Υ

Ένας (1)

ΔΕ Διοικητικών – Χειριστών
Η/Υ

Έξι (6)

ΥΕ Εργατών

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΚΟΣΙ (20)

ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας (1)

ΠΕ Ιατρός Παθολόγος

Ένας (1)

ΠΕ Ιατρός Ρευματολόγος

Ένας /Μία (1)

ΤΕ Νοσηλευτής/τρια

Ένας / Μία (1)

ΤΕ Φυσιοθεραπευτής/τρια

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Ένας (1)

ΠΕ Ιατρός Παιδίατρος

Δύο (2)

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Τρεις (3)

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιο−
κόμων

Ένας (1)

ΔΕ Διοικητικών

Τρεις (3)

ΥΕ Καθαριστριών

Ένας (1)

ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΔΕΚΑ (11)

Το έργο που θα εκτελεσθεί κατά ειδικότητα είναι
αυτό που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 525/2009, απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.
Χρονικό διάστημα εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
ένα έτος για συνολική παράδοση του έργου.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για το Δήμο Ευόσμου
δεν θα υπερβεί το ποσό των 308.835,00 Ευρώ, εκ των
οποίων το ποσό των 80.700,00 € είναι εγγεγραμμένο
στους Κ.Α.: 00.6117.01 και 00.6117.02 του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2009 και το υπόλοιπο του ποσού
που ανέρχεται σε 228.135,00 Ευρώ θα υπολογιστεί στον
προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2010, διότι οι συμβά−
σεις αυτές είναι δωδεκάμηνης διάρκειας με αφετηρία
το τρέχον έτος και θα καλύψουν χρονικά ορισμένους
μήνες από το 2010.
Το συνολικό ποσό αμοιβής για τα εποπτευόμενα από
το Δήμο Ευόσμου Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
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δεν θα υπερβεί τα κατωτέρω ποσά που κατανέμονται
ως εξής:
• Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ευόσμου: το συνολικό ποσό αμοιβής
ανέρχεται σε 45.720,00 € για το οποίο υπάρχει εγγε−
γραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6117 του προϋπολογι−
σμού οικονομικού έτους 2009.
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δήμου Ευόσμου: το
συνολικό ποσό αμοιβής ανέρχεται σε 138.000,00 € για το
οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 00.6117.01
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2009.
Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται ο Δήμος Ευό−
σμου.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον
Δήμαρχο Ευόσμου και από τους προέδρους των παρα−
πάνω νομικών προσώπων ή από εξουσιοδοτημένο απ΄
αυτούς άλλο όργανο.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων τον Δήμου Ευό−
σμου και των νομικών του προσώπων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας κ.α.α.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΣΟΤΣΟΛΗΣ
F
Αριθμ. 7217
(6)
Έγκριση Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μισθώ−
σεως έργου στο Βρεφικό − Παιδικό Σταθμό Δήμου
Σητείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Τρο−
ποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2190/1994 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 206/τ.Α΄/8.10.1997)
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προ−
σλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ 280/τ.Α΄/28.12.2006)
η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις αριθμ. 15/2007
(ΦΕΚ 288/τ.Α’ /2007) και 17/2008 (ΦΕΚ 259/τ.Α΄/22.12.2008)
όμοιες, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/15.5.2009
ΠΥΣ (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/7.5.2009).
4. Τις υπ’ αριθμ. 2278/12.1.2009 και ΔΙΠΠ/Φ.2.9/818/14.1.2009
εγκυκλίους του ΥΠΕΣ που αφορούν αντίστοιχα Προσλή−
ψεις προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και Προγραμ−
ματισμός Προσλήψεων έτους 2009.
5. Την αριθμ. 7666/εγκ.11/7.2.2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ «Εποπτεία των συλλογικών και μονομελών οργά−
νων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
6. Την υπ’ αριθμ. 6730/12.8.2003 (ΦΕΚ 1288/τ.Β΄/2003)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης
«Ορισμός Εισηγητών και μεταβίβαση εξουσίας υπο−
γραφής «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα»» αποφάσεων,
εγγράφων, και άλλων πράξεων. στον Γενικό Διευθυντή,
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους
Τμημάτων και Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρει−
ας Κρήτης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τις υπ’ αριθμ. 3/2009 και 19/2009 αποφάσεις του
Δ/κού Σ/λίου του Βρεφικού − Παιδικού Σταθμού Δήμου
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Σητείας με τις οποίες ζητείται η έγκριση με σύμβαση
μίσθωσης έργου ενός (1) Παιδιάτρου και βεβαιώνεται
ότι στον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου έτους
2009 θα εγγραφεί αντίστοιχη πίστωση για την πληρωμή
της δαπάνης του αιτούμενου προσωπικού.
8. Την από 9.2.2009 βεβαίωση του δικηγόρου του Δή−
μου Σητείας ότι η σύμβαση μίσθωσης έργου του προσω−
πικού που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 3/2009 απόφαση
του Δ/κού Σ/λίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου είναι
γνήσια σύμβαση έργου και δεν υποκρύπτει εξαρτημένη
εργασία.
9. Την υπ’ αριθμ. 11/6.2.2009 βεβαίωση της υπηρεσίας
του εν λόγω Νομικού Προσώπου ότι στον προϋπολογι−
σμό έτους 2009 έχουν προβλεφθεί στους ανάλογους
κωδικούς οι απαιτούμενες δαπάνες για την πληρωμή της
δαπάνης μισθοδοσίας του αιτούμενου προσωπικού.
10. Την υπ’ αριθμ. οικ.2165/30.3.2009 εισηγητική έκθεση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
11. Το αριθμ. οικ. 47756/29.7.2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι με την υπ’ αριθμ.
οικ. 46974/27.7.2009 απόφαση της Επιτροπής του άρ−
θρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 6/15.5.2009 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 70/
Α΄/7.5.2009) εγκρίθηκαν για τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α.
της Περιφέρειας μας συμβάσεις μίσθωσης έργου, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη σύναψη από τον Βρεφικό − Παιδικό
Σταθμό Δήμου Σητείας σύμβασης μίσθωσης έργου ως
κατωτέρω:
1. Αριθμός ατόμων που θα απασχοληθούν:
Ένας (1) Παιδίατρος
Διάρκεια σύμβασης: Ένα (1) έτος.
2. Έργο που θα εκτελεστεί:
Ιατρική παρακολούθηση των νηπίων και περιφρού−
ρηση της υγείας των παιδιών του Βρεφικού −Παιδικού
Σταθμού Δήμου Σητείας
3. Συνολικό ποσό αμοιβής: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ
(15.000 €) ετησίως.
4. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Βρεφικός − Παιδικός
Σταθμός Δήμου Σητείας.
5. Το ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκό−
ντων των υπαλλήλων του Ν.Π. του Βρεφικού − Παιδικού
Σταθμού Δήμου Σητείας.
6. Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση της ανω−
τέρω σύμβασης.
7. Ο Δήμος Σητείας και ο Βρεφικός − Παιδικός Σταθμός
Δήμιου Σητείας στους οποίους κοινοποιείται το παρόν
παρακαλούνται σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες
έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με
πρόσληψη μόνιμου να ενημερώσουν απευθείας εντός (5)
ημερών από τη λήψεως της παρούσης τη Δ/νση Οργ.
και Λειτ. ΟΤΑ του ΥΓΙΕΣ.
8. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δα−
πάνη στον προϋπολογισμό του Κ.ΑΠΗ Δήμου Σητείας,
έτους 2009, ύψους (15.000) δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Άγιος Νικόλαος, 12 Οκτωβρίου 2009
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

(7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Χ. ΜΟΥΣΑΔΑ−
ΚΟΥ − Π. ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ Ο.Ε» στις διατάξεις του ν.
3299/2009.
Με την 27455/4686/Π08/5/00206/233503/Ε/ν. 3299/2004/
15.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περι−
φέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εται−
ρείας «Χ. ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΥ − Π. ΜΟΥΣΑΔΑΚΟΣ Ο.Ε.» για
υπαγωγή, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και επέκταση υφι−
στάμενης μονάδας ελαιουργείου στον οικισμό Αγίου
Δημητρίου Μονεμβασιάς, του Δήμου Μονεμβασιάς, του
Νομού Λακωνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους δια−
κοσίων εξήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ
(266.296,00€), με ποσό επιχορήγησης εκατόν πενήντα
οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και
εξήντα λεπτών (158.777,60 €),
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής δεν θα δη−
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού είκοσι τεσσάρων χιλι−
άδων εκατόν σαράντα τριών ευρώ και εβδομήντα εννέα
λεπτών (24.143,79 €).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικος Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΗΛΙΑΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ
Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την 27402/4664/Π08/5/00197/227995/Ε/ν. 3299/2004/
15.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας
«ΗΛΙΑΔΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή, στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται στον εκ−
συγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας ελαιουργείου και
ίδρυση μονάδας τυποποίησης ελαιολάδου στο Δ.Δ.
Ανδανίας, του Δήμου Οιχαλίας, του Νομού Μεσσηνίας,
συνολικού παραγωγικού κόστους ενός εκατομμυρίου
εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων εξήντα
οκτώ ευρώ (1.115.568,00 €), με ποσό επιχορήγησης εξακο−
σίων εξήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ
και ογδόντα λεπτών (668.340,80 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας.
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού εκατόν εξήντα τεσσά−
ρων χιλιάδων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και
δεκατριών λεπτών (164.174,13 €).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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(9)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε.» σης διατάξεις του ν. 3299/2004
Με την 27449/4684/Π08/5/00205/225999/Ε/ν. 3299/2004/
15.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΛΑΒΑΝΗ Ο.Ε.» για υπαγωγή, στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό και επέκταση υφιστάμενου ελαι−
ουργείου στο Δ.Δ. Αγίου Νικολάου του Δήμου Λεύκτρου,
του Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους
τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων και εννια−
κοσίων ευρώ (374.900,00€), με ποσό επιχορήγησης δια−
κοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων και εκατόν σαράντα
ευρώ (224.140,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής δε θα δη−
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Δεν θα γίνει χρήση δανείου.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(10)
Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης επιχείρησης «Δ.
Τσόκας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Με την 27419/4671/Π08/5/00200/Ε/234221/ν. 3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της υφιστάμενης επι−
χείρησης «Δ. Τσόκας Μονοπρόσωπη ΕΠΕ» για υπαγωγή,
στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέ−
ρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 3*
δυναμικότητας 32 κλινών το οποίο βρίσκεται στο Δ.Δ.
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ, του Δήμου ΜΕΘΩΝΗΣ, του Νομού ΜΕΣ−
ΣΗΝΙΑΣ, συνολικού παραγωγικού κόστους ενός εκατομ−
μυρίου τριακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (1.360.000,00
€) με ποσό επιχορήγησης οκτακοσίων δέκα πέντε χιλι−
άδων πεντακοσίων ευρώ (814.500,00 €). Θα γίνει χρήση
δανείου ποσού διακοσίων πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (205.500,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής προκύπτουν
πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(11)
Υπαγωγή επένδυσης της υφιστάμενης επιχείρησης «ΔΗ−
ΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004.
Με την 27577/4712/Π08/5/00203/Ε/227501/ν. 3299/2004
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της υφιστάμενης επι−
χείρησης «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» για
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υπαγωγή, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης
που αναφέρεται σε ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟ−
ΝΑΔΑΣ 3* δυναμικότητας 47 κλινών το οποίο βρίσκεται
στη Νεάπολη, Δήμου Βοιών, Νομού Λακωνίας, συνολικού
παραγωγικού κόστους ενός εκατομμυρίου εξακοσίων
χιλιάδων ευρώ (1.600.000,00 €), με ποσό επιχορήγησης
εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων ευρώ (959.000,00
€). Θα γίνει χρήση δανείου ποσού διακοσίων σαράντα
μίας χιλιάδων ευρώ (241.000,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής προκύπτουν
έξι (6) νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
Ν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(12)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕ−
ΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΛΟΓΓΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την 27584/4715/Π08/5/00208/234851/Ε/ν. 3299/2004/
16.9.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας
«ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΟΓΓΑ» για υπαγωγή, στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται
σε μετεγκατάσταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενου
ελαιουργείου στο Δ.Δ. Λογγά, του Δήμου Αιπείας, του
Νομού Μεσσηνίας, συνολικού παραγωγικού κόστους
επτακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων και διακοσίων πέντε
ευρώ (763.205,00 €), με ποσό επιχορήγησης τετρακοσί−
ων πενήντα επτά χιλιάδων και διακοσίων είκοσι τριών
ευρώ (457.223,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής δε θα δη−
μιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
Θα γίνει χρήση δανείου ποσού εκατόν δέκα τεσσάρων
χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και σαράντα
πέντε λεπτών (114.585,45 €).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(13)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡ.
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/
2004.
Με την υπ’ αριθμ. 30455/5106/Π08/5/00193/Ε/ν. 3299/
2004/6.10.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της
εταιρείας «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡ. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε»
για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυ−
σης που αναφέρεται σε Ίδρυση Μονάδας Κατασκευής
Μεταλλικών Σκελετών (Μεταλλικοί Θώρακες και Με−
ταλλικό Πλέγμα για την οικοδομή) (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΑ 281.1),
στη θέση ΤΡΥΠΙΟ ΛΙΘΑΡΙ ή ΜΠΑΘΑΡΙΣΤΡΑ του ΝΟΜΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, συνολικής δαπάνης εννιακοσίων είκοσι επτά
χιλιάδων ευρώ (927.000,00€), με ποσοστό επιχορήγησης
37 % επί του συνολικού κόστους της επένδυσης, δηλαδή
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ποσό τριακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων εννιακοσίων
ενενήντα ευρώ (342.990,00 €). Το ύφος του τραπεζικού
δανείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίη−
ση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει στο ποσό των
τριακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα
ευρώ (352.260,00), ήτοι ποσοστό 38,00%.
Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργη−
θούν 5νέες θέσεις εργασίας (5 Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.9.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
(14)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού.
Με την υπ’ αριθμ. 8991/13.10.2009 απόφαση Νομάρ−
χη Ηλείας έχει χορηγηθεί στην Ελευθερία Κρίκου του

Ιωάννη Άδεια Άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού.
Με εντολή Νομάρχη
Η Προϊσταμένη
ΜΑΡΘΑ ΚΟΛΛΙΑ
F
(15)
Απόρριψη αίτησης της Ζωγράφου Ασπασίας του Γεωργίου
για χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών.
Με την από 25.9.2009 και αριθμ. 15/οικ. 17820/28.9.2009
απόφαση του Νομάρχη Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε, για
λόγους στρατιωτικής ασφάλειας, η από 28.12.2007 αίτη−
ση με ΒΜ 2233 της Ζωγράφου Ασπασίας για χορήγηση
άδειας μεταλλευτικών ερευνών σε χώρο έκτασης 9.966
στρεμμάτων, που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα
Ασκού του Δήμου Σοχού, Νομού Θεσσαλονίκης.
Με εντολή Νομάρχη
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ι.ΣΚΟΥΡΑΣ
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