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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ ΜΟ−
ΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» 
και με διακριτικό τίτλο «Ι.Σ. ΗΛΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει 
για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 26.5.2009/ΥΠΕ/5/00974/Ε/ν. 3299/2004/
29598 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΤΡΑΤΣΙΑΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕ−
ΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με διακριτικό τίτλο «Ι.Σ. ΗΛΙΑΚΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» για την ενίσχυση επένδυσής της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,45 KW, στη θέση 
Χάρμα, του Δήμου Μελιγαλά, του Νομού Μεσσηνίας, συ−
νολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού τετρακοσίων ενε−
νήντα τεσσάρων χιλιάδων εξήντα ευρώ (494.060,00 €), 
με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων εξακοσίων είκοσι 
τεσσάρων ευρώ (197.624,00 €).

Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 9.4.2009.
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16016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(2)

   Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΙΟΣΤΡΟΦΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
όπως ισχύει για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την υπ’ αριθμ. 29725/ΥΠΕ/5/00736/Ε/ν. 3299/2004/
15.6.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης 
«ΛΙΟΣΤΡΟΦΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟ−
ΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση 
επενδυτικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ομογενοποιημένων 
παρασκευασμάτων διατροφής, στη περιοχή Μεσόκαμπος, 
στο Δήμο Δεσφίνας, του Νομού Φωκίδας, συνολικής επι−
χορηγούμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων 
πενήντα εννέα χιλιάδων (1.959.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 42% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης ποσού οκτακοσίων είκοσι δύο χι−
λιάδων επτακοσίων ογδόντα (822.780) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 2 νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 14.4.2009 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(3)

      Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΨΑΡΡΗΣ Ν. & Κ. 
ΟΕ» με έδρα το 25o χλμ. Αθηνών − Κορίνθου − Μάν−
δρα Αττικής, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 
261/Α΄/23.12.2004) όπως ισχύει, άρθρο 3, παράγραφος 
1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii.

  Με την υπ’ αριθμ. 9026/ΔΒΕ 1153/10.6.2009 απόφαση 
του Υπουργού Ανάπτυξης, υπήχθη στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 261/Α΄/2004) όπως ισχύει, άρθρο 3, 
παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση viii, επέν−
δυση με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: «ΨΑΡΡΗΣ Ν. & Κ. ΟΕ».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
ΤΟΠΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΘΕΣΗ 

ΣΟΥΡΛΑ ΚΑΡΜΠΟΥΝΑΡΙ)
ΝΟΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ: 902.583,70 €
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 59,89%

ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 540.557,38 € 
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 2
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Με εντολή Υπουργού 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης κ.α.α.

Ε. ΠΙΤΤΑΡΑ
F

Aριθμ. 58055/Β2 (4)
    Υπερωριακή απασχόληση μονίμων οδηγών του Δημοκρί−

τειου Παν/μίου Θράκης για το Β΄ εξάμηνο 2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

297/23.12.2003/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. .... και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. Β7088/15.5.2009 έγγραφο του Δημοκρί−
τειου Παν/μίου Θράκης καθώς και σχετικό απόσπασμα 
πρακτικού της συνεδρίασης 724/6.5.2009 του Πρυτανικού 
Συμβουλίου από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωρια−
κή απασχόληση οδηγών κρίνεται απαραίτητη για την 
κάλυψη έκτακτων και απρόβλεπτων υπηρεσιακών ανα−
γκών του Ιδρύματος, καθημερινών μετακινήσεων των 
Πρυτανικών Αρχών στις πόλεις Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, 
Κομοτηνή και Ορεστιάδα καθώς και μετακινήσεων με−
λών ΔΕΠ στους τρεις Νομούς της Θράκης αλλά και για 
την κάλυψη των μετακινήσεων που πραγματοποιούνται 
στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

4. Το γεγονός ότι για το έτος 2009 υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου 
Παν/μίου Θράκης συνολικού ύψους εκατό ογδόντα χιλι−
άδων (180.000,00) Ευρώ (ΚΑΕ 0261) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης.

5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέραν από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα, σε επτά (7) μονίμους οδηγούς του Δημοκρίτειου Πα−
νεπιστημίου Θράκης για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2009.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, ύψους συνολικά είκοσι πέντε χιλι−
άδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (25.650,00) δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμέ−
νων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 0261), μη 
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2009.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 58059/Β2 (5)
Υπερωριακή απασχόληση μονίμου προσωπικού του 

Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης για το Β΄ εξάμηνο 
2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

297/23.12.2003/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. .... και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. Β7175/15.5.2009 έγγραφο του Δημοκρί−
τειου Παν/μίου Θράκης καθώς και σχετικό απόσπασμα 
πρακτικού της συνεδρίασης 724/6.5.2009 του Πρυτανικού 
Συμβουλίου από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή 
απασχόληση διοικητικών υπαλλήλων κρίνεται επιβε−
βλημένη λόγω έλλειψης προσωπικού, συνταξιοδότησης 
αρκετού αριθμού υπαλλήλων, αύξησης των Τμημάτων, 
του αριθμού των φοιτητών, των μελών ΔΕΠ και της 
ύπαρξης εργοταξίων στις πόλεις Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλε−
ξανδρούπολη και Ορεστιάδα.

4. Το γεγονός ότι για το έτος 2009 υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δημοκρίτειου 
Παν/μίου Θράκης συνολικού ύψους εκατό ογδόντα χιλι−
άδων (180.000,00) Ευρώ (ΚΑΕ 0261) για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης.

5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέραν από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα, σε εκατόν πενήντα (150) μονίμους διοικητικούς 
υπαλλήλους του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
(50 ΠΕ, 35 TE, 50 ΔΕ, 15 ΥΕ) για το Β΄ εξάμηνο του 
έτους 2009.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, ύψους συνολικά εβδομήντα πέντε 
χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (75.400,00) δεν μπορεί σε 
καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμέ−
νων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον προϋπολογισμό 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΚΑΕ 0261), μη 
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η κατά τα ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπο−
ρεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 31.12.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 57693/Β2 (6)
Υπερωριακή απασχόληση μόνιμου προσωπικού της Ανώ−

τατης Σχολής Καλών Τεχνών για το έτος 2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

297/23.12.2003/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. .... και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 3205/2003».

3. Το υπ’ αριθμ. 2325/20.5.2009 έγγραφο της Ανώτα−
της Σχολής Καλών Τεχνών καθώς και το Απόσπασμα 
Πρακτικών της από 12.5.2009 Συνεδρίασης του Πρυτανι−
κού Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος, από τα οποία 
προκύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού 
κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του.

4. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2009 έχει εγ−
γραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών πίστωση για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 0261), ύψους εξήντα 
χιλιάδων (60.000) Ευρώ

5. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 
22η ώρα (ΚΑΕ 0261) για το έτος 2009, σε είκοσι πέντε 
(25) μόνιμους υπαλλήλους της Ανώτατης Σχολής Κα−
λών Τεχνών και για αριθμό ωρών έως εξήντα (60) ανά 
υπάλληλο μηνιαίως. Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω 
υπερωριακή εργασία

• σε δέκα (10) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• σε δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας TE
• σε έντεκα (11) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
• σε δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης ανέρχεται στο ποσόν των τριάντα 
χιλιάδων διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα λε−
πτών (30.258,60), και δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να 
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή 
πιστώσεων στον Προϋπολογισμό της Ανώτατης Σχολής 
Καλών Τεχνών, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ η κατά τα 
ανωτέρω υπερωριακή εργασία δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τις εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 57693α/Β2 (7)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαί−

ου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για το έτος 
2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

297/23.12.2003/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. .... και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/88 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄/30.8.1988).

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 
215/5.2.2004/τ.Β΄), με την οποία οι ρυθμίσεις του άρθρου 16 
του ν. 3205/2003 επεκτάθηκαν και στο προσωπικό με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου 
χρόνου που υπηρετεί στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ.

5. Το υπ’ αριθμ. 2325/20.5.2009 έγγραφο της Ανώτα−
της Σχολής Καλών Τεχνών καθώς και το Απόσπασμα 
Πρακτικών της από 12.5.2009 Συνεδρίασης του Πρυτανι−
κού Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος, από τα οποία 
προκύπτει ότι η υπερωριακή εργασία του προσωπικού 
κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 
οι έκτακτες και επείγουσες ανάγκες του.

6. Την υπ’ αριθμ. 2075/7.4.2009 απόφαση Έγκρισης 
Υπερωριακής Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης, Τμήμα 
Κοινωνικής Επιθεώρησης Ανατολικού Τομέα Αθηνών).

7. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2009 έχει εγ−
γραφεί στον εγκριθέντα Προϋπολογισμό της Ανώτατης 
Σχολής Καλών Τεχνών πίστωση για κάλυψη δαπανών 
υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 0261), ύψους εξήντα 
χιλιάδων (60.000) Ευρώ

8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις 
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την 22η 
ώρα (ΚΑΕ 0261) για το έτος 2009, μέσα στα όρια των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2009 της Ανώ−
τατης Σχολής Καλών Τεχνών, σε είκοσι έναν (21) υπαλ−
λήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του εν λόγω Ιδρύματος και για αριθμό ωρών έως 
εκατόν είκοσι (120) συνολικώς για κάθε υπάλληλο.

Ειδικότερα, εγκρίνεται η ως άνω υπερωριακή εργα−
σία:

• σε εννέα (9) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ
• σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας TE
• σε έξι (6) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ
• σε τρεις (3) υπαλλήλους κατηγορίας ΥΕ
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 

παρούσας απόφασης δεν θα ξεπεράσει το ποσόν των 
είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων 
ευρώ και είκοσι λεπτών (22.494,2) Ευρώ και δεν μπορεί 
σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό των εγγε−
γραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον Προ−
ϋπολογισμό της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, μη 
επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 52002/Β2 (8)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δικαί−

ου αορίστου χρόνου του Παν/μίου Ιωαννίνων για το 
Α΄ εξάμηνο 2009.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

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

297/23.12.2003/τ.Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών 
και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. .... και άλλες συ−
ναφείς διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 3205/2003».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 
191/τ.Α΄/30.8.1988)

4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική 
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».

5. Το υπ’ αριθμ. 16896/28.4.2009 έγγραφο του Παν/μίου 
Ιωαννίνων καθώς και σχετικό απόσπασμα πρακτικού της 
συνεδρίασης 1033/1.12.2008 του Πρυτανικού Συμβουλίου 
από τα οποία προκύπτει ότι η υπερωριακή απασχόληση 
είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτα−
κτες και επείγουσες ανάγκες του Πανεπιστημίου στο πλαί−
σιο των πολυσχιδών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

6. Την υπ’ αριθμ. 514/10.3.2009 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί−
ας (Περ. Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ηπείρου, Τμήμα 
Κοιν/κής Επιθεώρησης Ιωαννίνων).

7. Το γεγονός ότι για το οικονομικό έτος 2009 έχει 
εγγραφεί στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Πανεπι−
στημίου Ιωαννίνων πίστωση για κάλυψη δαπανών υπε−
ρωριακής απασχόλησης του προσωπικού (ΚΑΕ 0261) 
συνολικού ύψους διακοσίων δέκα χιλιάδων (210.000,00) 
ευρώ.
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8. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ5/5557/19.1.2009 (ΦΕΚ 68/Β΄/21.1.2009) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε για το Α΄ εξάμηνο του 2009 την υπερωριακή 
εργασία πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχό−
λησης και μέχρι την 22η ώρα, σε εκατόν ογδόντα (180) 
υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για δύο (2) ώρες την ημέρα 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής, μέχρι να συμπληρωθούν 
εξήντα (60) ώρες συνολικώς για κάθε υπάλληλο.

Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, ύψους συνολικά πενήντα δύο χι−
λιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι 
λεπτών (52.975,20) δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 
υπερβεί το ποσό των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή 
πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, μη επιτρεπομένης της επιβάρυνσης του Προ−
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή ισχύει ένα μήνα πριν από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
μέχρι 30.6.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
    Αριθμ. 19916/693 (9)
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλη−

σης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β΄ 
ημερολογιακό εξάμηνο 2009.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νο−

μοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−

ας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το π.δ. 436/1991.

3. Το π.δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που δι−
ατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».

4. Το π.δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας − 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο 
Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του π.δ/τος της 8.4.1932, 
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των νόμων «περί 
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που 
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του ν.δ. 1037/1971 
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 
εργασίας του προσωπικού αυτών».

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.06.1932, «περί κω−
δικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου ερ−
γασίας διατάξεων».

7. Τις διατάξεις του β.δ/τος της 14.8.1950, «περί κανο−
νισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής 
χρήσεως αυτοκινήτων».

8. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 515/1970, «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

9. Τις διατάξεις του π.δ. 410/1988, «Κώδικας προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο−
σίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Το άρθρο 27 του ν. 2081/1992, «Ρύθμιση του θεσμού 
των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του 
ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματι−
κών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών 
επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις».

11. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας» 
(ΦΕΚ 1/Β΄/2.1.2008).

12. Την από 1.6.2009 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε: 

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απα−
σχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτε−
χνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες (Δη−
μοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για το Β΄ ημερολογιακό 
εξάμηνο 2009, τις τριάντα (30) ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο 
με εναλλασσόμενες ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης 
ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας 
ομάδας, μπορεί για την κάλυψη της θέσης του εργαζο−
μένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι 
πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπε−
ρωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός 
των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμε−
νοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας 
με αναγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία (Κοινωνική 
Επιθεώρηση) την επομένη ημέρα της απουσίας.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζο−
νται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, 
των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του 
π.δ/τος της 27.6/4.7.1932 καθώς και επί των επιχειρήσεων 
στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν 
με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις 
διατάξεις του π.δ/τος της 27.6/4.7.1932.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
    Αριθμ. 20763/13144 (10)

’Εγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου 
στο Δήμο Αγ. Βαρβάρας.

  O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−

ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την από 21.5.2008 απαιτούμενη βεβαίωση του πληρε−
ξούσιου δικηγόρου Φραντζεσκάκη Εμμανουήλ του Γεωρ−
γίου, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για γνήσιες συμβά−
σεις έργου που δεν υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.

4. Την υπ’ αριθμ. 2074/17455/24.6.2008 εισηγητική μας 
έκθεση.
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5. Το υπ’ αριθμ. 20419/22.5.2009 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών το οποίο μας γνωρίζει την ΔΙΠΠ/
Φ.ΕΓΚΡ.1/72/19252/1.4.2009 απόφαση της επιτροπής του 
άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 με την οποία εγκρί−
θηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα έτος, υπό 
την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων 
του αρ.6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν μεταξύ άλλων 
ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να ανάγεται στα 
συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των οικείων φορέων, 
αποφασίζουμε: 

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με 11 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, για το χρονικό διά−
στημα έως ενός έτους, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται 
στην υπ’ αριθμ. 119/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αγ. Βαρβάρας στο πλαίσιο υλοποίη−
σης προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους, 
εθνικούς και πόρους της Ε.Ε. τα οποία αναφέρονται 
σε έρευνες, μελέτες, πιλοτικές υπηρεσίες, δράσεις και 
έργα και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των 
διατάξεων του αρ.6 του ν. 2527/1997 ως εξής:

Αριθμός θέσεων ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ
ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

1 ΠΕ Λογοπεδικών Πρόγραμμα: Ολοκληρωμένη φροντίδα 
παιδιού και σχολείου 17937,50

1 ΠΕ Ψυχολόγων Πρόγραμμα: Ολοκληρωμένη φροντίδα 
παιδιού και σχολείου 17937,50

1 Π Ε 15 Ιατρό Εργασίας Απαιτείται από το νόμο 9225

1 ΠΕ Νομικών Οικονομικών 
Πολιτικών Επιστημών

Πιλοτικό Πρόγραμμα διαχείρισης αιτη−
μάτων δημοτών στο πλαίσιο ενίσχυσης 
της δημοκρατίας και της συμμετοχικό−
τητας

17500

1 Διαμεσολαβητής για τους 
τσιγγάνους

Για την πληροφόρηση, ευαισθητοποί−
ηση συμμετοχή των Τσιγγάνων σε 
προγράμματα και δράσεις που υλοποι−
ούνται για την υποστήριξή της

15990

1 TE Οικονομικών και Διοι−
κητικών Επιστημών

Υποστήριξη της ανάπτυξης των υπηρε−
σιών και της δράσης του Δήμου: μελέτη 
της διαχειριστικής επάρκειας του Δή−
μου εν όψει του ΕΣΠΑ

17937,50

1 ΠΕ Ψυχολόγων τριετούς 
εμπειρίας

Για την παροχή συμβουλευτικών υπη−
ρεσιών στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα 
«Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Σύμπλευση» 
του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματι−
κή Κατάρτιση».

Ανάλογα τον αριθμό 
των συνεδρίων όπως 
ορίζει η νομοθεσία για 
τη διαχείριση του προ−
γράμματος

1 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουρ−
γών τριετούς εμπειρίας

Για την παροχή συμβουλευτικών υπη−
ρεσιών στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα 
«Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Σύμπλευση» 
του  Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματι−
κή Κατάρτιση».

Ανάλογα τον αριθμό 
των συνεδρίων όπως 
ορίζει η νομοθεσία για 
τη διαχείριση του προ−
γράμματος

1
Π Ε Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών 
μονοετούς εμπειρίας

Για την παροχή συμβουλευτικών υπη−
ρεσιών στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα 
«Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Σύμπλευση» 
του Ε.Π. «Απασχόληση & Επαγγελματι−
κή Κατάρτιση».

5.800

1
Π Ε Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών 
τριετούς εμπειρίας

Για την παροχή συμβουλευτικών υπη−
ρεσιών στο συνεχιζόμενο πρόγραμμα 
«Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της 
Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Σύμπλευση»

7.000

1 ΠΕ Πληροφορικής
Για την υποσήριξη των προγραμμάτων 
Κοινωνίας της Πληροφορίας που υλο−
ποιούνται στο Δήμο (Site).

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει 
τους Κ.Α. 15.6117,10−6117.001, 00−6117.005, 00−6495−035, 
00−6495.043 του προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Βαρ−
βάρας οικονομικού έτους 2009.

Η παράδοση του έργου που αναλαμβάνεται από τους 
αναδόχους γίνεται τμηματικά.

Τόπος εκτέλεσης θα είναι ο Δήμος Αγ. Βαρβάρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Αθήνα, 4 Ιουνίου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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    (11)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της επιχείρησης «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙ−
ΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» και οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2601/1998.

   Με την υπ’ αριθμ. 12598/2368/Π08/1/194/ν. 2601/98/
8.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επι−
χείρησης «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» που ανα−
φέρεται σε ανέγερση ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων Α΄ τάξης και δυναμικότητος 14 διαμε−
ρισμάτων και 30 κλινών, στο Δ.Δ. Λεβιδίου του Δήμου 
Λεβιδίου του Νομού Αρκαδίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δι−
ακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
ευρώ (1.293.750 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
διακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων πενήντα 
ευρώ (258.750 €) που αποτελεί ποσοστό 20% του συνο−
λικού ύψους της επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου 
διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενή−
ντα ευρώ (1.293.750 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εξακοσίων 
ενενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (697.500 €) 
η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και 
αποτελεί ποσοστό 53,91% του συνολικού ύψους της 
πραγματοποιηθείσας επένδυσης ποσού ενός εκατομ−
μυρίου διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων 
πενήντα ευρώ (1.293.750 €).

Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο ποσό των 
τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (337.500 
€) που αποτελεί ποσοστό 26,09% του συνολικού ύψους της 
επένδυσης ποσού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα 
τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (1.293.750 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 1.12.2008. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Με την υλοποίηση της επένδυσης δημιουργήθηκαν έξι 
(6) νέες θέσεις απασχόλησης.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων πενή−
ντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (258.750 €) στην 
επιχείρηση «ΔΡΥΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» δηλαδή 
ποσού εκατόν ογδόντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων είκοσι 
πέντε ευρώ (185.625 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    (12)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν−

δυσης της επιχείρησης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
ΜΟΛΑΩΝ − ΠΑΚΙΩΝ» και οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2601/1998.

  Με την υπ’ αριθμ. 12617/2378/Π08/4/84/ν. 3299/2004/
8.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρη−
σης «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ − ΠΑΚΙΩΝ» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ελαιουργείου, στο 
Δ.Δ. Μολάων του Δήμου Μολάων του Νομού Λακωνίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των πεντακοσίων σαράντα 
τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και 
τριάντα έξι λεπτών (544.886,36 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των δι−
ακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ 
ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (245.198,86 €) που αποτελεί 
ποσοστό 45% του συνολικού ύψους της επένδυσης ποσού 
πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 
ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (544.886,36 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων 
ενενήντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά ευρώ 
και πενήντα λεπτών (299.687,50 €) η οποία αποτελείται 
εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί ποσοστό 55% 
του συνολικού ύψους της πραγματοποιηθείσας επένδυ−
σης ποσού πεντακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων 
οκτακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και τριάντα έξι λεπτών 
(544.886,36 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 9.12.2007. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθηκαν 
νέες θέσεις εργασίας.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
συνόλου της επιχορήγησης ποσού διακοσίων σαράντα 
πέντε χιλιάδων εκατόν ενενήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα 
έξι λεπτών (245.198,86 €) στην επιχείρηση «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΟΛΑΩΝ − ΠΑΚΙΩΝ».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    (13)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της επιχείρησης «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ 
Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 12651/2390/Π08/4/Ε/00198/ν. 3299/2004/
8.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί−
ρησης «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.» που αναφέρεται σε 
μετατροπή παραδοσιακού κτιρίου σε ξενοδοχείο κλα−
σικού τύπου Α΄ Τάξης, δυναμικότητας 7 δωματίων − 14 
κλινών, στο Ναύπλιο του νομού Αργολίδας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των διακοσίων ογδόντα πέ−
ντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (285.200,00 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εκατόν είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ 
(128.340,00 €) που αποτελεί ποσοστό 45% του συνολικού 
ύψους της επένδυσης ποσού διακοσίων ογδόντα πέντε 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (285.200,00 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των ογδόντα 
τριών χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (83.700,00 €) η οποία 
αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί 
εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο ποσό των εβδομή−
ντα τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ (73.160,00 €).
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Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 6.4.2009. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Νέες θέσεις απασχόλησης: 1
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 

συνόλου της επιχορήγησης ποσού εκατόν είκοσι οκτώ 
χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (128.340,00 €) στην 
επιχείρηση «ΑΦΟΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    (14)
Ανάκληση υπαγωγής επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗ−

ΣΤΟΣ Κ. ΧΑΡΙΤΟΣ − ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Ε.Π.Ε.», με 
διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ Ε.Π.Ε.» στις διατά−
ξεις του ν. 2601/1998.

  Με την υπ’ αριθμ. 12659/2394/Π08/4/116/ν. 3299/2004/
8.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. 7945/Π08/4/116/
ν. 3299/2004 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 4.6.2007) απόφαση της 
Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 
την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004 επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΧΑ−
ΡΙΤΟΣ − ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
«ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ Ε.Π.Ε.» που αναφέρεται σε ίδρυση μονάδας 
παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης προϊόντων 
από κρέας ζώων και πουλερικών και επεξεργασία − συντή−
ρηση βρώσιμων αλιευμάτων και προϊόντων τους, στο δ.δ. 
Ισθμίων, του δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας, του νομού 
Κορινθίας, συνολικού παραγωγικού κόστους επτακοσίων 
ογδόντα χιλιάδων ευρώ (780.000,00 €), με ποσοστό επι−
χορήγησης 30% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή 
ποσό τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (234.000 €).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 7.5.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

    (15)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΡΕΤΑ 
Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 12634/2384/Π08/4/Ε/00185/ν. 3299/2004/
8.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρει−
ας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επι−
χείρησης «ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.» που αναφέρεται σε 
εκσυγχρονισμό μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας 
φρούτων και λαχανικών, στο δ.δ. Ζευγολατιού, του Δή−
μου Βόχας, του νομού Κορινθίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων είκοσι 
χιλιάδων ευρώ (2.020.000,00 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εξακοσίων έξι χιλιάδων ευρώ (606.000,00 €) που απο−
τελεί ποσοστό 30% του συνολικού ύψους της επένδυ−
σης ποσού δύο εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων ευρώ 
(2.020.000,00 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των πεντακο−
σίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (550.000,00 €) η οποία 
αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και αποτελεί 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο ποσό των οκτακο−
σίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (864.000,00 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 23.1.2009. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Νέες θέσεις απασχόλησης: 6
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 

συνόλου της επιχορήγησης ποσού εξακοσίων έξι χιλι−
άδων ευρώ (606.000,00 €) στην επιχείρηση «ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
ΚΡΕΤΑ Α.Ε.».

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  
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