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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 51547/945 (1)
  Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Νο−

μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα 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 ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. 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».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

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

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.».
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10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.).

13. Την υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 απόφαση του 
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες Β΄ ημερολο−
γιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποίη−
ση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ και 
προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 
109/Α/30.5.1997).

15. Το με υπ’ αριθμ. 801615/9.7.2008 έγγραφο της Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

16. Την από 24.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολογι−
σμό του Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΕΦ 390 ΚΑΕ 0511, 
ποσόν δαπάνης 20.500,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για έξι (6) 

υπαλλήλους της Δ/νσης Μεταφορών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μέχρι 50 ώρες το 
μήνα, ο καθένας, πλέον των νομίμων ορίων υπερωριακής 
απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
έως 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 48492/897 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη 
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα 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 ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 

ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. 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».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

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

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

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του 
ν.1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (Επέκταση των 

διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αρθμ. 43101/754/11.6.2008 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄....ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ 
και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ109/Α/30.5.1997).

15. Το με υπ’ αριθμ. 310007/30.6.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Την από 24.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στο Α’ παρ. του 
προϋπολογισμού Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (σποροπαραγωγή) 
ΚΑΕ 0261, ποσόν δαπάνης 1.400,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για μια (1) 

υπάλληλο, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου Χρόνου, που υπηρετεί στο Σταθμό Ελέγχου Σπό−
ρων, έως 125 ώρες συνολικά, πλέον των νομίμων ορίων 
υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
από 4.8.2008 έως 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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    Αριθμ. 52442/979 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα 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 ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. 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».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

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

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

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. Την υπ’αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 (Επέκταση των 

διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση 
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που απασχολείται στο Δη−
μόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.).

13.Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄ ...ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ 
και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ109/Α/30.5.1997).

15. Το με υπ’ αριθμ. 5118.57/12/2008/14.7.2008 έγγραφο 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησι−
ωτικής Πολιτικής.

16. Την από 24.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπολο−
γισμό έτους 2008 του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων ΚΑΕ 
0261, ποσόν δαπάνης 1.275,00 €, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τέσσε−

ρις (4) μισθωτούς, του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, 
έως 55 ώρες συνολικά, ο καθένας, πλέον των νομίμων 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
έως 31.1.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 51606/947 (4)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» 

όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστε−
ρα 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 ν.δ/τος 515/1970 «περί χρονικών 
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από 
το ν.δ. 264/1973.

6. 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».

7. Τις διατάξεις του π.δ/τος της 27.6.1932 «περί κωδικο−
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων».

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

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

10. Την υπ’ αριθμ. 2/80345/0004/8.11.1999 κοινή υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 2040/Β/19.11.1999) «Μεταβίβαση εξου−
σίας υπογραφής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 
1943/1991» στον Γενικό Γραμματέα.

11. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003.
12. 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.).
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13. Την απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας υπ’ αριθμ. 43101/754/11.6.2008 
«Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχό−
λησης των εργαζομένων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες ...Β΄...ημερο−
λογιακού εξαμήνου 2008».

14. Την υπ’ αριθμ. 33 της 30.5.1997 ΠΥΣ «Τροποποί−
ηση και αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 ΠΥΣ 
και προσαρμογή της στις διατάξεις του ν. 2470/1997 
(ΦΕΚ109/Α/30.5.1997).

15. Το με υπ’ αριθμ. 313694/9.7.2008 έγγραφο του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Την από 24.7.2008 γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας (ΑΣΕ).

17. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον τακτικό 
προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων .οικονομικού έτους 2008, Φ29/110 ΚΑΕ 5241 
και στο Α΄ Παράρτημα του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών (Σπορο−
παραγωγή) ΚΑΕ 0261, ποσόν δαπάνης 3.250,00 €, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση για τέσσερις 

(4) μισθωτούς, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί−
στου Χρόνου, που υπηρετούν στο Περιφερειακό Κέντρο 
Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, 
έως 75 ώρες συνολικά, ο καθένας, πλέον των νομίμων 
ορίων υπερωριακής απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από τη 
δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
από 25.9.2008 έως 31.12.2008.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 1 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

F
    Αριθμ. 70979/2078 (5)

Έγκριση ιδρύσεως και λειτουργίας Παραρτήματος 
Ωδείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−

ρώντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών 
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ. «περί 
κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσ−
σαλονίκης».

β. Του άρθρου 30 του π.δ. 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ.Α΄/2003).

γ. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005).

δ. Του β.δ. 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών 
ιδρυμάτων (ΦΕΚ7/τ.Α΄/1966).

ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για 
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».

2. Την απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δικαιώ−
ματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους Γεν. 

Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους Δ/νσεων, 
Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ 987/
τ.Β΄/28.11.1991).

3. Την από 29.3.2008 αίτηση της ΟΕ Ωδείο Βόλου Ρυθ−
μός Φ. Καρκάλα και Χ. Παπάζογλου και τα συνημμένα 
σ’ αυτήν δικαιολογητικά.

4. Το από 23.6.2008 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής 
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων 
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά το Παράρτημα 
του Ωδείου Ρυθμός στο ΔΔ Μουζακίου Καρδίτσας, απο−
φασίζουμε:

1. Χορηγούμε στην ΟΕ Ωδείο Βόλου Ρυθμός Φ. Καρκά−
λα και Χ. Παπάζογλου, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Παραρτήματος του Ωδείου Ρυθμός που θα στεγαστεί 
σε κτίριο που βρίσκεται σε κοινοτική οδό του Δ.Δ. Μου−
ζακίου Καρδίτσας.

2. Το Παράρτημα θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές 
και Τμήματα:

Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−
ματα:

Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργανώσεως, Αντίστιξης, Φυγής, 
Σύνθεσης.

Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα:
Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας, 

Κρουστών.
Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα Μονωδίας & Μελο−

δραματικής.
Δ. Σχολές: Βυζαντινής Μουσικής, Σαξοφώνου, Διευ−

θύνσεως Χορωδίας.
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η προϊσταμένη της Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    Αριθμ. 69724/653 (6)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης 

Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) 
στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Θέατρο − 
Ανδρέας Βουτσινάς».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−

σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).
2. Το ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως 

Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» 
(ΦΕΚ 127/Α/13.5.1981).

3. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ. 
με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 47/Α/14.4.1983).

4. Το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, 
μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ271/
Α/24.12.1997).

5. Το π.δ. 370/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει−
τουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα 
Υποκριτικής)» (ΦΕΚ 130/Α/1983).
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6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 (ΦΕΚ 
987/Β/1991) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με 
Εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Γενικούς 
Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, 
Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
ΥΠΠΟ».

7. Τις από 31.3.2008, 2.6.2008 και 15.7.2008 αιτήσεις της 
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Θέατρο − Ανδρέ−
ας Βουτσινάς» με τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά για 
χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης 
Σχολής Δραματικής Τέχνης.

8. Την από 22.7.2008 θετική γνωμοδότηση της Επιτρο−
πής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, για τα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα του μέλους της ως άνω εταιρείας 
Γεωργίου Κιμούλη, ως εκπροσώπου της Σχολής, σύμφω−
να με τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του ν. 1158/1981, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 
2557/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του π.δ. 370/1983.

9. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου 
6 παρ. 4 του ν. 1158/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ 
31/Β/1985) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών για τον 
έλεγχο της καταλληλότητας των κτηρίων των Ανώτε−
ρων Σχολών Καλ/κής Εκπ/σης.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε από το σχολικό έτος 2008−2009 στην 
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Θέατρο − Ανδρέας 
Βουτσινάς», άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης 
Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) με 
έδρα λειτουργίας τον ε’ όροφο του κτηρίου επί της 
οδού Λέοντος Σοφού 18 (Μέγαρο Αλαμανή) στη Θεσ−
σαλονίκη.

Η επωνυμία της Σχολής ορίζεται ως εξής: «Ανώτερη 
Ιδιωτική Σχολή Δραματικής Τέχνης «Ανδρέας Βουτσι−
νάς»».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΛΥΤΑΡΗ
F

    Αριθμ. 2122/03/2008 (7)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθ. 46 

«Συμπλήρωση διατάξεων του υπ’ αριθμ. 10 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973 

(Α΄ 261) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών 
Αποστολών Λιμενικού Σώματος» (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες 
διατάξεις περί αυτού (Α΄ 40).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 α του ν.δ. 187/1973 
«Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), που 
προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση 
θεμάτων προσωπικού Λιμενικού Σώματος και άλλες δι−
ατάξεις» (Α΄ 172).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ−
σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 162).

4. Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων με αριθ. 46 που εκ−
δόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις 
διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
τις καταδυτικές εργασίες και την φόρτωση οχημάτων 
στα οχηματαγωγά πλοία.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγ−
χώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).

7.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

(α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμέ−
νων με αριθ. 46 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ με 
αριθ. 46 «Συμπλήρωση διατάξεων του αριθ. 10 Γενικού 
Κανονισμού Λιμένα».

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 141 και 156 του ν.δ. 187/1973 

(Α΄ 261) με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), όπως το δεύτερο αντικαταστά−
θηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/1991 «Μονάδα Ειδικών 
Αποστολών Λιμενικού Σώματος» (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες 
διατάξεις περί αυτού (Α΄ 40).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων 
Λιμενικού Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας 
των Σωμάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο−
θεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 2935/2001 «Προ−
σωπικό του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 162).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 205/2007 «Συγ−
χώνευση Υπουργείων» (Α΄ 231).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος 
Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό 
Κανονισμό Λιμένων :

Άρθρο 1
Όρια Ισχύος.

Ο παρών Γενικός Κανονισμός ισχύει στους λιμένες, 
στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής 
δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της Χώρας.

Άρθρο 2

Συμπλήρωση διάταξης του αριθ. 10 Γενικού Κανονι−
σμού Λιμένων (Β΄ 978/1995) όπως αντικαταστάθηκε και 
συμπληρώθηκε με τον υπ’ αριθμ. 41 (Β΄ 510/06) όμοιο.
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Μετά την παράγραφο 6, του άρθρου 3, του αριθ. 10 
Γενικού Κανονισμού Λιμένων προστίθεται νέα παράγρα−
φος ως ακολούθως :

«7. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων της πα−
ραγράφου 6 εφαρμόζονται ανάλογα και σε όσους έχουν 
υπηρετήσει στην Κινητή Ομάδα Συντήρησης Υποβρυ−
χίων και Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.) της 
Πολεμικής Αεροπορίας και έχουν εξειδίκευση Υποβρυ−
χίων Αποστολών».

Άρθρο 3
Καταργούμενες διατάξεις.

Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Κανονισμού 
παύει να εφαρμόζεται κάθε διάταξη ή ρύθμιση που είναι 
αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2008
Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΡΕΝΤΖΕΠΕΡΗΣ Θ. ΑΡΧΗΓΟΣ

(β) Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. 5434.7/05/08 (8)
Σύσταση Επιτροπής στο Ν.Α.Τ. για την υλοποίηση του 

έργου «Οπτική Αρχειοθέτηση Ψηφιοποίηση Ειδικών 
Αρχείων του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π.».

   Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2329/1995 «Ρύθμιση 

θεμάτων προσωπικού Λ.Σ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 
172 Α΄).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3205/03 «Μισθολογι−
κές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου 
κ.λπ» (Φ.Ε.Κ. 297 Α΄).

2. Το π.δ. 205/2007 (ΦΕΚ 231 Α΄) «Συγχώνευση Υπουρ−
γείων».

3. Την απόφαση του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. της 17ης/11.6.2008 συ−
νεδρίασής του.

4. Την υπ’ αριθμ. 5221.1/4/04/20.10.2004 απόφαση του 
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Μεταβίβαση 
του δικαιώματος υπογραφής σε Διοικητικά και Οικονομι−
κά Θέματα με «Εντολή Υπουργού» σε κατώτερα κλιμάκια 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Φ.Ε.Κ. 1642 Β΄).

5. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να 
διεκπεραιωθούν εντός του κανονικού ωραρίου από την 
υπηρεσία, κυρίως για τους επόμενους λόγους:

Υπάρχει σημαντική έλλειψη προσωπικού.
Υπάρχει μεγάλος όγκος εργασίας, η πολυπλοκότητα 

του οποίου απαιτεί για τη διεκπεραίωση του μεγάλο 
χρονικό διάστημα και εργασία των υπαλλήλων εκτός 
κανονικού ωραρίου.

6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από 
την παρούσα θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, αποφασίζουμε:

1. Τη σύσταση Επιτροπής στο Ν.Α.Τ. με έργο την επι−
λογή συνταξιοδοτικού υλικού από κάθε συνταξιοδοτικό 
φάκελο που θα χρησιμοποιηθεί από την ανάδοχο εται−
ρία για την υλοποίηση του έργου «οπτική αρχειοθέτηση 
ψηφιοποίηση ειδικών αρχείων του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π. του έργου 
Ε−Ναυτιλία του Ε/Π Κ.Τ.Π».

2. Το έργο της Επιτροπής θα ολοκληρωθεί σε χρονικό 
διάστημα τριών (03) μηνών.

Στο έργο της Επιτροπής θα απασχοληθούν σε πενή−
ντα (50) συνεδριάσεις μέχρι τριάντα (30) υπάλληλοι του 
Ν.Α.Τ. με υποχρέωση εργασίας εκτός κανονικού ωραρίου 
και όχι πάνω από 50 συνεδριάσεις συνολικά.

Επίσης, ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών και τις 
απαιτήσεις του έργου μπορούν να απασχοληθούν μέχρι 
δέκα (10) ιδιώτες, κατά τις ως άνω συνεδριάσεις.

3. Το έργο της Επιτροπής θα πραγματοποιείται εκτός 
ωρών εργασίας ή για την εκτέλεση άλλων εργασιών, 
χωρίς να παρεμποδίζεται η τρέχουσα εργασία και κατά 
το χρονικό αυτό διάστημα των τριών (03) μηνών απα−
σχόλησης, δεν θα καταβληθεί καμία υπερωριακή αποζη−
μίωση στα μέλη που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή.

4. Η κατά συνεδρίαση αποζημίωση των μελών της Επι−
τροπής θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Με απόφαση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου NAT 
θα ορίζονται οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι Ν.Α.Τ. και οι 
ιδιώτες που θα απασχολούνται στην παραπάνω Επιτρο−
πή, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησής 
τους.

6. Έμμισθοι υπεύθυνοι της εκτέλεσης του έργου της 
Επιτροπής, ορίζονται οι Προϊστάμενοι των καθ’ύλην αρ−
μόδιων Διευθύνσεων.

7. Υπεύθυνος του συνολικού έργου της Επιτροπής, 
χωρίς αμοιβή, ορίζεται ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ./Ν.Α.Τ. με αναπληρωτή του τον Γεν. Διευθυντή 
του Ταμείου, ο οποίος συντονίζει το έργο της Επιτρο−
πής και ενημερώνει το Δ.Σ./Ν.Α.Τ., για την πορεία των 
εργασιών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2008

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΩΑΝΝΟΣ

F
    (9)
Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 

της επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑ−
ΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε.».

   Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/5833/1479/ΠΟ2/4/00103/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε 
η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΕΦΑ−
ΝΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Α.Ε.» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης 
μορφής ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων στο 3° χλμ. 
Κομοτηνής − Αλεξανδρούπολης του Ν. Ροδόπης συνολι−
κού κόστους 2.200.000,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 
55% επί του ύψους της συνολικής επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης 1.210.000,00 €.
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
    (10)
Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−

ας της επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑ−
ΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/5817/1740/ΠΟ2/4/00075/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε 
η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στον εκσυγχρονι−
σμό συσκευαστήρίου και ψυκτικών θαλάμων νωπών αγρο−
τικών προϊόντων στο Μυρτόφυτο του Δήμου Ελευθερών 
του Ν. Καβάλας συνολικού κόστους 1.152.260,00 € με πο−
σοστό επιχορήγησης 50% επί του ύψους της συνολικής 
επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 576.130,00 €.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
(11)

    Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της «ΑΛΦΑ ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Π.».

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/5832/1748/ΠΟ2/4/00208/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθη−
κε η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της πα−
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΦΑ 
ΠΛΑΣΤ Α.Β.Ε.Π.» που αναφέρεται στην επέκταση μονά−
δας παραγωγής πλαστικών ειδών στη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής 
του Ν. Ροδόπης συνολικού κόστους 2.044.011,00 € με πο−
σοστό επιχορήγησης 55% επί του ύψους της συμβατικής 
επένδυσης ύψους 425.236,00 €, δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης 233.879,80 € και ποσοστό επιδότησης χρηματο−
δοτικής μίσθωσης 55% επί του ύψους της επένδυσης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης ύψους 1.618.775,00 €, δηλα−
δή ποσό επιδότησης 890.326,25.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
(12)

    Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης της «MAC PAC A.E.B.E.».

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/5808/1733/ΠΟ2/4/00127/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθη−
κε η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της πα−
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «MAC 
PAC Α.Ε.Β.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση υφιστά−
μενης μονάδας παραγωγής πλαστικών προϊόντων συ−
σκευασίας στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας του Ν. Καβάλας συνο−
λικού κόστους 1.287.361,07 € με ποσοστό επιχορήγησης 
55% επί του ύψους της συμβατικής επένδυσης ύψους 
1.041.523,00€, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 572.837,65€ 
και ποσοστό επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
55% επί του ύψους της επένδυσης χρηματοδοτικής μί−
σθωσης ύψους 245.838,07 €, δηλαδή ποσό επιδότησης 
135.210,94.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
(13)

    Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης της εταιρείας «ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑ−
ΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/5811/1735/ΠΟ2/4/00055/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθη−
κε η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της πα−
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΥΛΙ−
ΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΠΑΚ Α.Ε.» που αναφέρεται στην 
επέκταση μονάδας παραγωγής υλικών συσκευασίας 
στον Πύργο Ορεστιάδας Ν. Έβρου συνολικού κόστους 
1.027.525,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του 
ύψους της συνολικής επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης 565.138,75 €.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
(14)

    Υπαγωγή της επένδυσης της εταιρείας «Ν. ΣΑΡΟΓΛΟΥ 
& ΣΙΑ Ε.Π.Ε..» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως 
ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/5805/1731/ΠΟ2/5/00046/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης εγκρίθη−
κε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυση 
της εταιρείας «Ν. ΣΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.» που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής − τυποποίησης 
προϊόντων ζύμης στο Δ.Δ. Αργυρούπολης του Δήμου Σι−
ταγρών του Ν. Δράμας συνολικού κόστους 1.960.571,00€ 
με ποσοστό επιχορήγησης 54,949% επί του συνολικού 
κόστους του 1.960.571,00 € δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης 1.077.314,05 €, ύψος τραπεζικού δανείου 273.519,37€ 
και 20 ΕΜΕ.
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Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
(15)

    Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
− ΣΙΜΙΓΔΑΛΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.».

  Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/5841/1756/ΠΟ2/4/00116/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε 
η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΕΥΡΟ−
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ − ΣΙΜΙΓΔΑΛΟΠΟΙΪΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» 
που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας παρα−
γωγής αλεύρων και σιμιγδαλιών στο 7° χλμ. Κομοτηνής 
− Ιάσμου του Δήμου Κομοτηνής του Ν. Ροδόπης συνολι−
κού κόστους 2.242.500,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 
50% επί του ύψους της συνολικής επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης 1.121.250,00 €.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
(16)

    Ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργί−
ας της επένδυσης της εταιρείας «Δ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥ−
ΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

   Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/5813/1737/ΠΟ2/4/00076/Ε/
ν.3299/04/31.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίθη−
κε η ολοκλήρωση και η πιστοποίηση έναρξης της παρα−
γωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Δ. ΣΙΔΗ−

ΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση 
μεταποιητικής μονάδας παραγωγής ξηρών καρπών στη 
Λυδία του Δήμου Φιλίππων του Ν. Καβάλας συνολικού 
κόστους 177.240,00 € με ποσοστό επιχορήγησης 50% 
επί του ύψους της συνολικής επένδυσης, δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης 88.620,00 € και εννέα (9) υφιστάμενες 
μόνιμες θέσεις εργασίας ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 10.7.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης.

  Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο Διευθυντής α.α.
ΕΥΔΟΞΙΑ ΓΕΛΑΤΟΥ

F
Αριθμ. οικ. 2477 (17)
    Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου της 

Δ/νσης Πρόνοιας της νομ. Μαγνησίας

   Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Ανα−

μόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Δι−
οίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 7 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση 
κ.λπ.» ΦΕΚ 180/1999 τ.Α΄, σύμφωνα με το οποίο η δι−
απίστωση της ανάγκης για υπερωριακή εργασία των 
υπαλλήλων της Ν.Α. και η καθιέρωση αυτής με αμοιβή, 
γίνεται με απόφαση Νομάρχη.

3. Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Δ/νσης 
Πρόνοιας, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για διάστημα από 1.8.2008 έως 31.12.2008 
υπερωριακή απασχόληση.των 14 Υπαλλήλων της Δ/νσης 
Πρόνοιας και για 200 ώρες για τον καθένα, πέραν του 
κανονικού ωραρίου εργασίας για την αντιμετώπιση 
των ανωτέρω υπηρεσιακών αναγκών. Ύψος δαπάνης 
20.000,00 € Φ072, ΚΑΕ 0511.

  Βόλος, 24 Ιουλίου 2008

Ο Νομάρχης

ΑΠ. ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ  
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