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Αριθμ. 40169
(1)
Καθορισμός αριθμού μαθητών που θα απασχοληθούν
σε φορείς του Δημόσιου Τομέα για πρακτική άσκη−
ση κατά το σχολικό έτος 2006−2007».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α) 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 98 Α΄).
Β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ1/10.3.2004 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και
καθορισμός της σειράς τάξης των Υπουργείων», (Φ.Ε.Κ.
513/Β/10.3.2004).
Γ) Τις διατάξεις του β.δ. 405/1971 «Περί οργανώσε−
ως, συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών
του ΟΑΕΔ», (Φ.Ε.Κ. 123/Α/21.6.1971) και του ν. 2956/2001
«Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 258/
Α/6.11.2001.
Δ) Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Εργασίας», (Φ.Ε.Κ. 163/Α/16.6.1989) και του ν.δ.
372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω−
νικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας»,
(Φ.Ε.Κ. 201/Α/14.9.1995).
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Ε) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του από 3/6.6.1952 β.δ.
«Περί εκπαιδεύσεως μαθητών−τεχνιτών», (Φ.Ε.Κ. 157/
Α/6.6.1952) και του άρθρου 94 παρ. 3 του ν. 1566/1985
«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ.
167/Α/30.9.1985).
ΣΤ) Τις διατάξεις του ν. 1256/82,(Φ.Ε.Κ. 65/Α/31.5.1982) και
του άρθρου 51 του ν. 1892/90, (Φ.Ε.Κ. 101/Α/31.7.1990).
Ζ) Τις διατάξεις του ν. 2640/1998, «Δευτεροβάθμια τε−
χνική−επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»,
(Φ.Ε.Κ. 206/Α/3.9.1998).
Η) Τις διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων
40026/17.2.1999 «Μετατροπή των Σχολών Μαθητείας
του ΟΑΕΔ σε TEE Μαθητείας Α΄ Κύκλου ΟΑΕΔ», κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΦΕΚ 171/Β/1999) και 40025/ 22.6.1999 «Ίδρυση Τεχνικών
Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (TEE) Μαθητείας Α΄
Κύκλου ΟΑΕΔ», κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο−
μικών, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (ΦΕΚ 1398/Β/7.7.1999).
Θ) Την σχετική πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (απόφαση
3738/58/19.12.2006 και έγγραφο Β 141569/21.12.2006.
Ι) Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας»,
(ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006).
Κ) Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι−
νωνικών Ασφαλίσεων 80087/24.10.1996 «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κών Ασφαλίσεων και εξουσία υπογραφής στον Γενικό
Γραμματέα του Υπουργείου, το Γενικό Γραμματέα Δια−
χείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων και στον Ειδικό
Γραμματέα του Διοικητικού Τομέα Πολιτικού Σχεδια−
σμού, Προϋπολογισμού και Μελετών, Γενικούς Διευ−
θυντές, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων»,
(Φ.Ε.Κ. 992/Β/31.10.1996).
Λ) Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν θα
προκληθεί δαπάνη σε βάρος του ΟΑΕΔ, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον αριθμό των μαθητών των Τ.Ε.Ε. Μα−
θητείας Α΄ κύκλου του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν
για πρακτική άσκηση σε φορείς του Δημόσιου Τομέα,
κατά το σχολικό έτος 2006−2007 ως εξής:
1

ΔΕΗ

350

μαθητές

2

Δήμος Ελευθερίου
Θεσ/νίκης

2

μαθητές

3 Δήμος Εύοσμου Θεσ/νίκης

7

μαθητές

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ/νί−
4
κης

3

μαθητές

5

Κορδελιού

Δήμος Μόρβης Αχαΐας

1

μαθητής

6

μαθητές

7

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δ. Χα−
λάστρας Θεσ/νίκης

1

μαθητής

8

Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης
«Βοστάνειο»

2

μαθητές

9

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας Πει−
ραιά «Αγ. Παντελεήμων»

16

μαθητές

10 Δήμος Μελίτης Φλώρινας

9

μαθητές

Δημοτικός Οργανισμός Κοινω−
11 νικής Φροντίδας Δ. Καλαμαριάς
Θεσ/νίκης

3

μαθητές

6 Δήμος Περάματος Φλώρινας

Υπουργείο Εσωτ. Δημ. Δ/σης και
Αποκέντρωσης Εθνικό Κέντρο Δη−
12 μόσιας Δ/σης και Αυτ/σης Περ/κό
Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Β. Αι−
γαίου
13 ΓΕΣ
14 Δήμος Απ. Παύλου Ημαθίας

2

μαθητές

516

μαθητές

1

μαθητής
μαθητής

15 Δήμος Ακριτών Καστοριάς

1

16 Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου

3

μαθητές

17 ΙΓΜΕ

12

μαθητές

18 Ταμείο Παρ/κών και Δανείων

20

μαθητές

19 ΓΝΑ «ΚΑΤ»

9

μαθητές

20

Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου
Αγίας Βαρ3άρας

8

μαθητές

21

Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Περιστερίου

15

μαθητές
μαθητές

22 ΕΡΤ

58

23 Γενικό Νοσοκομείο Άργους

10

μαθητές

24 Δήμος Νεστορίου Καστοριάς

2

μαθητές
μαθητής

25 Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης

1

26 Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου

7

μαθητές

27 Δήμος Φλώρινας

4

μαθητές

3

μαθητές

ΣΥΝΟΛΟ

1072

28 Δήμος Πρεσπών Φλώρινας

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007
Με εντολή Υφυπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΑΙΚ. ΛΑΓΙΟΥ
F
Αριθμ.259793
(2)
Απολύμανση μολυσμένων από σαλμονέλα μεταποιημέ−
νων ζωικών πρωτεϊνών σε εφαρμογή του π.δ. 211/2006
«Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού
1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθο−
ρισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά
υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλω−
ση από τον άνθρωπο» (ΦΕΚ Α΄ 211)».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α), του άρθρου 15 του π.δ. 211/2006 «Συμπληρωματικά
μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομι−
κών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο»
(Α΄211)
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτό κυ−
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)
2. Την υπ’ αριθμ. Υ 132/11.10.2004 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς
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Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
(Β΄ 1533/14.10.2004).
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα ορίζονται οι διαδικασίες για την
προβλεπόμενη, στο παράρτημα VII, κεφάλαιο Π, Γ 13. β
του καν. 1774/2002/ΕΚ, απολύμανση των μεταποιημένων
ζωϊκών πρωτεϊνών που έχουν μολυνθεί με σαλμονέλα,
σε μονάδες απολύμανσης.
Άρθρο 2
Μονάδες απολύμανσης μεταποιημένων
ζωϊκών πρωτεϊνών
1. Οι μονάδες απολύμανσης μεταποιημένων ζωικών
πρωτεϊνών μολυσμένων με σαλμονέλα έχουν τις υπο−
χρεώσεις των μονάδων διαχείρισης του άρθρου 4.2 του
π.δ. 211/2006 (Α΄ 211).
2. Για τη χορήγηση κτηνιατρικής άδειας εγκατάστασης
και λειτουργίας των μονάδων απολύμανσης μεταποι−
ημένων ζωικών πρωτεϊνών μολυσμένων με σαλμονέλα
υποβάλλονται στην οικεία Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α.
τα δικαιολογητικά των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 211/2006
(Α΄211) αντίστοιχα.
3. Οι κτηνιατρικές άδειες εγκατάστασης και λειτουρ−
γίας των μονάδων απολύμανσης μεταποιημένων ζωικών
πρωτεϊνών μολυσμένων με σαλμονέλα χορηγούνται από
το Νομάρχη της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 211/2006 (Α΄211).
4. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των μονάδων απολύ−
μανσης μεταποιημένων ζωικών πρωτεϊνών μολυσμένων
με σαλμονέλα διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 13
του π.δ. 211/2006 (Α΄211).
5. Στις μονάδες απολύμανσης, μεταποιημένων ζωικών
πρωτεϊνών μολυσμένων με σαλμονέλα επιβάλλονται
οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ.
211/2006 (ΦΕΚ Α΄211).
Άρθρο 3
Μέθοδος απολύμανσης μεταποιημένων
ζωϊκών πρωτεϊνών
1. Η μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη θερμαίνεται στους
90° C με ατμό για 10 έως 15 λεπτά της ώρας και στη
συνέχεια αποξηραίνεται.
2. Κάθε παρτίδα που εξυγιαίνεται αποδεσμεύεται
μόνο, εφόσον το πόρισμα του εργαστηριακού ελέγχου
για σαλμονέλα, που διενεργεί η οικεία αρμόδια
Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Ν.Α., έχει αρνητικό απο−
τέλεσμα, σύμφωνα με το παράρτημα VII κεφάλαιο Ι πα−
ράγραφος 10 του καν. 1774/2002/ΕΚ.
Άρθρο 4
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
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Αριθμ. 129
(3)
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 144/2006 απόφασης της Επιτρο−
πής Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς Κομοτη−
νής, περί αναπροσαρμογής του ποσού της εφάπαξ
αποζημίωσης των φορτοεκφορτωτών ΚΑΦ Ξηράς
Κομοτηνής, της παρ. 2 του άρθρου 16 του Κανονι−
σμού ΚΑΦ Ξηράς Κομοτηνής (ΦΕΚ Β΄ 35).
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ 1) και 11 του Κωδ.
ν. 5167/1932 «Περί κωδικοποιήσεως και ρυθμίσεως των
εις τους λιμένας φορτοεκφορτωτικών εργασιών» (ΦΕΚ
Α΄ 64), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 (παρ. 1) και 6
του ν.δ/τος 1254/1949 «Περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων
νόμων» (ΦΕΚ Α΄ 288).
2. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
107).
3. Την υπ’ αριθμ. 587/2005 Γνωμοδότηση του Υπουρ−
γού Οικονομίας & Οικονομικών−Νομικό Συμβούλιο του
Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή, και αναφέρεται στις
αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των
σκοπών των ΚΑΦ και μάλιστα με τις παροχές αυτών,
οι οποίες έχουν περιέλθει στο Γενικό Γραμματέα της
Περιφέρειας σύμφωνα με το άρθρο 1, παρ. 2, εδ. 6 του
ν. 2503/1997.
4. Την υπ’ αριθμ. 64775/14040/29.12.1959 απόφαση του
Υπουργού της Εργασίας, «Περί εγκρίσεως Κανονισμού
Κ.Α.Φ. Ξηράς Κομοτηνής» (ΦΕΚ Β΄ 35).
5. Την υπ’ αριθμ. 144/2006 απόφαση της Επιτροπής
Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς Κομοτηνής, περί
αναπροσαρμογής του ποσού της εφάπαξ αποζημίω−
σης των φορτοεκφορτωτών ΚΑΦ Ξηράς Κομοτηνής,
της παρ. 2 του άρθρου 16 του ανωτέρω Κανονισμού,
κατά ποσοστό 2,5%.
6. Το υπ’ αριθμ. Φ3β/13005/1.11.2006 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας του Υπουργείου Απα−
σχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το
οποίο προτείνεται να γίνει η αναπροσαρμογή και να
υπολογισθεί αυτή στα ισχύοντα κλιμάκια, καθώς και
στο ανώτατο όριο της.
7. Την υπ’ αριθμ. 214/27.1.2004 ισχύουσα μέχρι σήμερα
απόφαση μας για το ίδιο θέμα.
8. Την υπ’ αριθμ. 208/2002 απόφασή μας, περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Διευθυντή της
Περιφέρειας (ΦΕΚ 128 Β΄).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 144/2006 απόφαση της Επι−
τροπής Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς Κομο−
τηνής, περί αναπροσαρμογής κατά ποσοστό 2,5%, του
ποσού της εφάπαξ αποζημίωσης των φορτοεκφορτω−
τών ΚΑΦ Ξηράς Κομοτηνής, της παρ. 2 του άρθρου 16
του Κανονισμού ΚΑΦ Ξηράς Κομοτηνής (ΦΕΚ Β΄ 35),
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και ισχύει,
ως ακολούθως:
Για τους φορτοεκφορτωτές που έχουν 10ετή συμ−
μετοχή στο ΚΑΦ Ξηράς Κομοτηνής, σε τρεις χιλιάδες
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τριακόσια δέκα πέντε και ογδόντα οκτώ (3.315,88) €.
Το ποσό αυτό θεωρούμενο ως βασικό προσαυξάνεται
κατά τετρακόσια τριάντα και πενήντα (430,50) € για
κάθε έτος συμμετοχής στο ΚΑΦ πέραν της δεκαετί−
ας και μέχρι συμπληρώσεως 20ετούς συμμετοχής. Για
κάθε δε πέραν της εικοσαετούς συμμετοχής έτος, προ−
σαυξάνεται κατά τετρακόσια ενενήντα επτά και δέκα
τρία (497,13) € μη δυναμένου σε κάθε περίπτωση του
συνολικού ποσού της εφάπαξ αποζημίωσης να υπερβεί
το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων ογδόντα εννέα και
τριών (15.089,03) €.
Σε περίπτωση θανάτου φορτοεκφορτωτή, το ποσό
του βοηθήματος για έξοδα κηδείας του άρθρου 21 του
Κανονισμού δεν αναπροσαρμόζεται και παραμένει στα
δύο χιλιάδες διακόσια (2.200,00) €, όπως αυτό διαμορ−
φώθηκε με την υπ’ αριθμ. 214/27.1.2004 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημε−
ρίδας της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 8 Ιανουαρίου 2007
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Διευθυντής
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ
F
Αριθμ. 27354
(4)
Λύση και Εκκαθάριση της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ−
ΣΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 284, του π.δ.
410/1995 «περί Ίδρυσης και σύστασης Δημοτικών Επι−
χειρήσεων, Διοίκησης αυτών κ.λ.π
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 22, 23 και 24, του
ν. 2503/1997 (Φ.Ε.Κ. 107/30.5.1997, τ.Α΄), «Διοίκηση, Οργά−
νωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση διατάξεων
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 27, του ν. 2081/1992, (Φ.Ε.Κ.
54/10.9.1992, τ.Α΄), «αναφορικά με τον έλεγχο των δαπα−
νών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πρά−
ξεις».
4. Την ισχύουσα Συστατική Πράξη της Επιχείρησης,
η οποία εγκρίθηκε με την ΑΠ. ΕΣ. 4657/21.2.1994, Από−
φαση του Νομάρχη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, η οποία
δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 150/4.3.1994, τ. Β΄.
5. Την υπ’ αριθμ. 58/2002 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αντιρρίου περί «Τροποποίησης
της ισχύουσας Συστατικής Πράξης της «Δημοτικής
Επιχείρησης Γεφυροπλάστιγγας Δήμου Αντιρρίου», η
οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 5843/10.4.2002 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6. Την υπ’ αριθ. 87/2005 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αντιρρίου, με την οποία εγκρί−
νει οικονομοτεχνική Μελέτη για την τροποποίηση της
«Δημοτικής Επιχείρησης Γεφυροπλάστιγγας Δήμου
Αντιρρίου».
7. Το υπ’ αριθμ. 3251/23.6.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, με το οποίο διαβιβάζεται στο Δήμο Αντιρρίου
Εισηγητικό Σημείωμα της Αξιολόγησης της Μελέτης για
την Τροποποίησης της Δημοτικής Επιχείρησης.

8. Την υπ’ αριθμ. 112/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου του Δήμου Αντιρρίου, περί «Τροποποίησης της
ισχύουσας Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρη−
σης Γεφυροπλάστιγγας Δήμου Αντιρρίου», και η αλλαγή
Επωνυμίας αυτής σε «Δημοτική Επιχείρηση Γεφυροπλά−
στιγγας και Ανάπτυξης του Δήμου Αντιρρίου», η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 14574/15.7.2005 Απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. Τις διατάξεις των άρθρων 262 και 269, του
ν. 3463/2005 (Φ.Ε.Κ. 114/Α΄/8.6.2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», περί λύσης και εκκαθάρισης των
Δημοτικών Επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995 (Δ.Κ.Κ.).
10. Την υπ’ αριθμ. 163/2006 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αντιρρίου, περί «Λύσης και εκκα−
θάρισης» της «Δημοτικής Επιχείρησης Γεφυροπλάστιγ−
γας και Ανάπτυξης του Δήμου Αντιρρίου».
11. Την υπ’ αριθμ. 241/18.8.1998, απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας περί «Μετα−
βίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών
κ.λπ.», η οποία δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 939/1.9.1998, τ.Β΄,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η υπ’ αριθμ. 163/2006. απόφαση του Δη−
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιρρίου, του Νομού
Αιτωλ/νίας, η οποία αφορά την «Λύση και εκκαθάρι−
ση» της «Δημοτικής Επιχείρησης Γεφυροπλάστιγγας
και Ανάπτυξης του Δήμου Αντιρρίου». σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 269, του ν. 3463/2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και των «ορισμό
εκκαθαριστών», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
262, του ν. 3463/2006.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μεσσολόγγι, 3 Ιανουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 354
(5)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας 12 μη−
νών, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου
Φιγαλείας του Νομού Ηλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997
β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
γ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
2. Το υπ’ αριθμ. 12700/2.7.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού για την λειτουργία των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών».
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Οργ. και Λειτ. ΚΕΠ του ΥΠΕΣΔΔΑ
από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμ−
βάσεις που λήγουν από 1.1.2007 έως 30.4.2007 και για
χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες (12) μήνες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις που πε−
ριέχονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
4. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του
ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των ατόμων
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που απασχολούνται στα ΚΕΠ, καθώς και στη διάρκεια
της ισχύος των συμβάσεων αυτών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
(όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από 1.1.2007 έως
30.4.2007), του παρακάτω Δήμου του Νομού Ηλείας, με
7 άτομα κατηγοριών ΠΕ, TE ή ΔΕ, με τα προσόντα που
προβλέπονται στο υπό στοιχείο 2 του σκεπτικού της
παρούσας:
α/α

ΔΗΜΟΣ

Αριθμός ατόμων

1
Φιγαλείας
2
2. Το έργο αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών μετά
τη λήξη των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί.
3. Η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γί−
νει σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Απ. Αν−
δρεουλάκου.
4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12)
μήνες.
5. Το ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου καθορίζεται
στα 880 € το μήνα. Μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών
απασχόλησης η αμοιβή καθορίζεται στις 12.000 € ετη−
σίως.
6. Το έργο θα εκτελεστεί εντός του ορίων του Δή−
μου.
7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται,
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδό−
χου.
8. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό
του μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της
διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
9. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης με πρωτοβουλία του συμβασιούχου,
δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προ−
ηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς προηγούμενη έγκριση
της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία πρέπει να ενημερωθεί
από τον αρμόδιο ΟΤΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 8 Ιανουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. 355
(6)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας 12 μη−
νών, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου
Φολόης του Νομού Ηλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997.
β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
γ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
2. Το υπ’ αριθμ. 12700/2.7.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού για την λειτουργία των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών».

3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Οργ. και Λειτ. ΚΕΠ του ΥΠΕΣΔΔΑ
από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για συμ−
βάσεις που λήγουν από 1.1.2007 έως 30.4.2007 και για
χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες (12) μήνες, στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις που πε−
ριέχονται στο αποφασιστικό μέρος της παρούσας.
4. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο του
ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των ατόμων
που απασχολούνται στα ΚΕΠ, καθώς και στη διάρκεια
της ισχύος των συμβάσεων αυτών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
(όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από 1.1.2007 έως
30.4.2007) , του παρακάτω Δήμου του Νομού Ηλείας,
με
7 άτομα κατηγοριών ΠΕ, TE ή ΔΕ, με τα προσόντα
που προβλέπονται στο υπό στοιχείο 2 του σκεπτικού
της παρούσας:
α/α

ΔΗΜΟΣ

Αριθμός ατόμων

1

Φολόης

1

2. Το έργο αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών μετά
τη λήξη των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί.
3. Η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γίνει σύμ−
φωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006
Εγκύκλιο του Υφυπουργού Απ. Ανδρεουλάκου.
4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12)
μήνες.
5. Το ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου καθορίζεται στα
880 € το μήνα. Μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών απασχό−
λησης η αμοιβή καθορίζεται στις 12.000 € ετησίως.
6. Το έργο θα εκτελεστεί εντός του ορίων του Δήμου.
7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης έργου
απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Παράταση
του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται, χωρίς
οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδόχου.
8. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό
του μόνιμου’ προσωπικού των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της
διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
9. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης με πρωτοβουλία του συμβασιούχου,
δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προ−
ηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς προηγούμενη έγκριση
της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία πρέπει να ενημερωθεί
από τον αρμόδιο ΟΤΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πύργος, 8 Ιανουαρίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F
Αριθμ. οικ. 356
(7)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας 12 μη−
νών, για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου
Λασιώνος του Νομού Ηλείας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997.
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β) Του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
γ) του άρθρου 31 του ν. 3013/2002.
2. Το υπ’ αριθμ. 12700/2.7.2002 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.
Δ.Δ.Α. περί «συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ
α΄ και β΄ βαθμού για την λειτουργία των Κέντρων Εξυ−
πηρέτησης Πολιτών».
3. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ4/90/27162/29.11.2006 έγ−
γραφο της Διεύθυνσης Οργ. και Λειτ. ΚΕΠ του ΥΓΙΕΣ−
ΔΔΑ από το οποίο προκύπτει ότι εγκρίθηκαν για τους
ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συμβάσεις μίσθωσης έργου, για
συμβάσεις που λήγουν από 1.1.2007 έως 30.4.2007 και
για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες (12) μήνες,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι συμβάσεις
που περιέχονται στο αποφασιστικό μέρος της πα−
ρούσας.
4. Το υπ’ αριθμ. 4193/ΟΔΕ ΚΕΠ/10.3.2005 έγγραφο
του ΥΠΕΣΔΔΑ, που αναφέρεται στην αμοιβή των ατό−
μων που απασχολούνται στα ΚΕΠ, καθώς και στη
διάρκεια της ισχύος των συμβάσεων αυτών, απο−
φασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,
(όταν οι ισχύουσες συμβάσεις λήγουν από 1.1.2007 έως
30.4.2007) , του παρακάτω Δήμου του Νομού Ηλείας, με
άτομα κατηγοριών ΠΕ, TE ή ΔΕ, με τα προσόντα που
προβλέπονται στο υπό στοιχείο 2 του σκεπτικού της
παρούσας:
α/α
ΔΗΜΟΣ
Αριθμός ατόμων
1
Λασιώνος
2
2. Το έργο αφορά στην εξυπηρέτηση των πολιτών μετά
τη λήξη των συμβάσεων που έχουν ήδη υπογραφεί.
3. Η σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου θα γί−
νει σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Απ. Αν−
δρεουλάκου.
4. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως δώδεκα (12)
μήνες.
5. Το ποσό της αμοιβής κάθε αναδόχου καθορίζεται
στα 880 € το μήνα. Μετά τη συμπλήρωση 24 μηνών
απασχόλησης η αμοιβή καθορίζεται στις 12.000 € ετη−
σίως.
6. Το έργο θα εκτελεστεί εντός του ορίων του Δή−
μου.
7. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη. Πα−
ράταση του χρόνου παράδοσης του έργου επιτρέπεται,
χωρίς οποιαδήποτε αύξηση της αμοιβής του αναδό−
χου.
8. Οι συμβάσεις θα λήγουν αυτοδικαίως με το διορισμό
του μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ, ανεξαρτήτως της
διάρκειας ισχύος της σύμβασης.
9. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λπ. της σύμβασης με πρωτοβουλία του συμβασιούχου,
δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της προ−
ηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς προηγούμενη έγκριση
της ΟΔΕ/ΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ, η οποία πρέπει να ενημερωθεί
από τον αρμόδιο ΟΤΑ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(8)
Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 151487/7566/ΠΟ4/4/00073/Ε/ν.3299/04/
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ».
Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στη μετατροπή
διατηρητέου κτίσματος σε παραδοσιακό ξενοδοχείο
κλασικού τύπου Α τάξης στο Δήμο Καστοριάς του Νο−
μού Καστοριάς, συνολικού κόστους διακοσίων χιλιάδων
ευρώ (200.000,00) και ποσού επιχορήγησης εκατό δέκα
χιλιάδων ευρώ (110.000,00) , ήτοι ποσοστό 55%.
Δε θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου.
Θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση εργασίας που αντι−
στοιχεί σε 1 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
(9)
Υπαγωγή της υφιστάμενης επιχείρησης «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑ−
ΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ−ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «FOKOS FURS S.A.» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχε−
δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Με την υπ’ αριθμ. 151484/7563/ΠΟ4/4/00072/Ε/ν. 3299/2004/
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της υφιστά−
μενης επιχείρησης «ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΦΩΚΙΩΝ− ΓΟΥΝΑ−
ΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «FOKOS
FURS S.A.».
Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στη μετεγκατά−
σταση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργα−
σίας γούνας στην περιοχή Αγίας Κυριακής του Δ.Δ. Καλο−
νερίου του Δήμου Ασκίου του Νομού Κοζάνης, συνολικού
κόστους ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ
(1.500.000,00) , με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του
συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης πεντα−
κοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (525.000,00) ευρώ.
Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού τριακο−
σίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (375.000,00). Θα
δημιουργηθούν οκτώ (8) νέες θέσεις εργασίας που αντι−
στοιχούν σε 8 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
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(10)
Υπαγωγή της υφιστάμενης επιχείρησης «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί−
νητρο της επιχορήγησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 151481/7560/ΠΟ4/4/00071/Ε/ν. 3299/2004/
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της υφιστάμενης
επιχείρησης «ΤΙΡΙΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».
Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στην ίδρυση
βιομηχανίας παραγωγής συνθετικών υλικών στη θέση
«Γιάτσοβο» του Δήμου Φλώρινας του Νομού Φλώρινας,
συνολικού κόστους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων
σαράντα τεσσάρων χιλιάδων (1.444.000,00) ευρώ και πο−
σού επιχορήγησης επτακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων
εξακοσίων πενήντα ευρώ (793.650,00), που αναλύεται
ως εξής: α) ποσό επτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων
εκατό πενήντα ευρώ (788.150,00) ήτοι ποσοστό 55% για
συνολική δαπάνη ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακο−
σίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ (1.433.000,00) και
β) ποσό επιχορήγησης πέντε χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (5.500,00) ήτοι ποσοστό 50% για συνολική δαπά−
νη ποσού έντεκα χιλιάδων ευρώ (11.000,00) που αφορά
δαπάνες μελετών.
Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού διακοσίων
εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα επτά ευρώ
και τριάντα πέντε λεπτών (267.447,35) ευρώ.
Θα δημιουργηθεί δέκα (10) νέες θέσεις εργασίας που
αντιστοιχούν σε 10 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
(11)
Υπαγωγή της υφιστάμενης επιχείρησης «ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗΣ − ΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο.Β.Ε.» στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 151478/7557/ΠΟ4/4/00069/Ε/ν. 3299/2004/
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της υφιστάμενης
επιχείρησης «ΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ − ΠΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟ−
ΛΑΟΣ Ο.Β.Ε.».
Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στη μετε−
γκατάσταση μονάδας επεξεργασίας γουναρικών στη
θέση Φουντουκλή του Δήμου Καστοριάς του Νομού
Καστοριάς, συνολικού κόστους τετρακοσίων χιλιάδων
(400.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί
του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης
διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ευρώ.
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Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού εβδομήντα
έξι χιλιάδων ευρώ (76.000,00).
Θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση εργασίας που αντι−
στοιχεί σε 1 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
(12)
Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης «ΠΙΤΙΛΑ−
ΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 151474/7554/ΠΟ4/4/00067/Ε/ν.3299/2004/
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση
επιχείρησης «ΠΙΤΙΛΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.».
Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στην ίδρυση
αρτοποιείου στο Δήμο Δεσκάτης του Νομού Γρεβενών,
συνολικού κόστους τριακοσίων πενήντα μία χιλιάδων
(351.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί
του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης
εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(175.500,00).
Δε θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου.
Θα δηριουργηθούν δύο (2) νέες θέσεις εργασίας που
αντιστοιχούν σε 2 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 28.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
(13)
Υπαγωγή της επιχείρησης «TERRA GRECA Α.Β.Ε.Ε.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Με την υπ’ αριθμ. 151469/7551/ΠΟ4/4/00066/Ε/ν.3299/2004/
29.12.2006 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης
«TERRA GRECA A.B.E.E.».
Το επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας επεξεργασίας πιπεριάς και τομάτας, στη ΒΙ.ΠΕ.
Φλώρινας του Νομού Φλώρινας, συνολικού κόστους
ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (1.950.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης
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50% επί του συνολικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης εννιακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ
(975.000,00).
Θα γίνει χρήση τραπεζικού δανείου ποσού τετρα−
κοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ
(487.500,00).
Θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας
που αντιστοιχούν σε 5 ΕΜΕ.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής
28.12.2006.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F
Aριθμ. 237
(14)
Παροχή άδειας για τη συγχώνευση αμοιβαίων κεφαλαί−
ων που διαχειρίζεται η εταιρεία EFG ΑΕΔΑΚ.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
(Απόφαση 25/16.1.2007)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3283/2004 «Ανώ−
νυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξί−
ες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α
7210/2.11.2004).
2. Την 14/379/18.4.2006 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Μεταβί−

βαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας υπογραφής «Με
εντολή ΔΣ» στην Εκτελεστική Επιτροπή, στο Γενικό
Διευθυντή και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων
και Τμημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ
Β/674/31.5.2006).
3. Την υπ’ αριθμ. 36730/Β.903/15.9.2006 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαμόρφω−
ση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ
Β71492/10.10.2006).
4. Την από 22.12.2006 επιστολή της εταιρείας EFG
ΑΕΔΑΚ, τα πρακτικά της από 19.12.2006 συνεδρίασης
του διοικητικού της συμβουλίου και το από 20.12.2006
σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των παρακάτω αμοι−
βαίων κεφαλαίων.
5. Την από 8.1.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Χορήγη−
σης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς,
αποφασίζει
Παρέχει άδεια για τη συγχώνευση των αμοιβαίων
κεφαλαίων «INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «INTERAMERICAN ΜΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟ−
ΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» δι’ απορροφήσεως
του δεύτερου από το πρώτο, σύμφωνα με το σχέδιο
σύμβασης συγχώνευσης που υπέβαλε η διαχειρίστρια
εταιρεία EFG ΑΕΔΑΚ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2007
Με εντολή Δ.Σ.
Ο Γενικός Διευθυντής
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑΣ
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