
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 1243
24 Ιουνίου 2009

15585

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εκχώρηση συχνοτήτων για τη λειτουργία του ραδιο−

φώνου της Βουλής των Ελλήνων. ........................................... 1
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2305/23/16.1.2009 Υπουρ−

γικής απόφασης, «Κατανομή και καταβολή της 
επιχορήγησης για την κάλυψη δαπανών διεξα−
γωγής συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ. και ανάπτυ−
ξης διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. και των δευτε−
ροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, έτους 
2009». ........................................................................................................ 2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (Β΄ 653) και έγκριση 
πιστώσεων για την πληρωμή ανειλημμένων υπο−
χρεώσεων του μέτρου 131 «Εκπλήρωση Προτύπων 
με βάση την Κοινοτική νομοθεσία – Ηλεκτρονι−
κή Σήμανση Αιγοπροβάτων» του ΠΑΑ 2007−2013 
(πρώην μέτρο 5.1 του ΕΠΑΑ 2000−2006) για το 
έτος 2009. ............................................................................................ 3

Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και 
προσθήκη σχολών στο Ωδείο Δήμου Αγίου Δημη−
τρίου. ........................................................................................................ 4

Yπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Κ. ΣΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 όπως ισχύει. ....................................................... 5

Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΥΒΑ στις διατάξεις του ν. 
3299/2004, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επεν−
δυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης. ...................................................................................................... 6

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΠΕ» «AL 
KORONIOS» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως 
ισχύει. ....................................................................................................... 7

Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΟΥΛΙΑ στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 όπως ισχύει. ............................................ 8

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΚΡΙΖΗΣ ΣΤΑΥ−
ΡΟΣ ΑΒΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως 
ισχύει. ....................................................................................................... 9

Oλοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της επιχείρησης « Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & 
ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ................ 10

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. Φ.12.1/53712/

Β3/962008, απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1064/Β/2008 των εκδόσεων ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ» 
Μ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ−Σ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ O.E. .. 11 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 15056 (1)
  Εκχώρηση συχνοτήτων για τη Λειτουργία του ραδιο−

φώνου της Βουλής των Ελλήνων.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
α.Τις διατάξεις:
1) του π.δ. 258/1993 «Οργανισμός της Γενικής Γραμμα−

τείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρί−
ας της Κυβέρνησης» (ΦΕΚ Α΄ 112), όπως ισχύει.

2) Της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 3734/2009 «Προώ−
θηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων 
μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το 
Υδροηλεκτρικό ́ Εργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 8).

3) Του π.δ. 206/2007 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 232).

4) Τις διατάξεις του ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία 
Τηλεόραση Α.Ε» (ΦΕΚ 145 Α΄), όπως ισχύει.

5) Τις διατάξεις της παραγρ.10 του άρθρου 22 του ν. 
3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργάνωση και λειτουργία των 
Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας του Υπουργείου Τύ−
που και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρυθμίσεις για 
τον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης».

6. Την από 8.12.2008 μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου 
Πολυτεχνείου, αποφασίζουμε:

Την εκχώρηση των πιο κάτω αναφερομένων συχνο−
τήτων για τη λειτουργία του ραδιοφώνου της Βουλής 
των Ελλήνων, με σκοπό τη μετάδοση των εργασιών 
της καθώς και τα συναφή με αυτές και τους εν γένει 
σκοπούς της προγράμματα:



15586 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Α/Α Συχνότητα
(MHz)

Κέντρο Εκπομπής Νομός όπου ανήκει
το κέντρο εκπομπής

1. 105,7 ΔΟΛΙΑΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

2. 89,1 ΚΑΡΦΑΣ ΧΙΟΥ

3. 99,1 ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

4. 98,4 ΜΟΝΤΕ ΣΜΙΘ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

5. 87,6 ΠΛΑΚΑ ΕΒΡΟΥ

6. 105,6 ΡΟΓΔΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

7. 91,9 ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Aριθμ. 16945/238 (2)
      Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 2305/23/16.1.2009 Υπουργικής 

απόφασης, «Κατανομή και καταβολή της επιχορήγη−
σης για την κάλυψη δαπανών διεξαγωγής συνεδρί−
ων, σεμιναρίων κλπ. και ανάπτυξης διεθνών σχέσεων 
της Γ.Σ.Ε.Ε. και των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστι−
κών οργανώσεων, έτους 2009».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α. του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 
98/Α΄).

β. του π.δ/τος 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργεί−
ου Εργασίας» (ΦΕΚ 163/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα.

γ. του ν. 678/1977 περί τροποποιήσεως και συμπλη−
ρώσεως των διατάξεων «περί Οργανισμού Εργατικής 
Εστίας και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 246/Α΄), όπως 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

δ. του άρθρου 7 παρ. 4 του ν. 1915/1990 «Προστασία των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του κοινωνικού συνό−
λου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινήματος» 
(ΦΕΚ 186/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθη−
καν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2091/1992 «Οι−
κονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας» (ΦΕΚ 180/Α΄), και το άρθρο 5 του 
ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων 
και οργάνωσης Υπουργείου Εργασίας και των εποπτευο−
μένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α΄).

ε. του άρθρου 21 του ν. 2639/1998, «Ρύθμιση εργασια−
κών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργα−
σίας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 205/Α΄).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/10.3.2004 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός 
της σειράς τάξης των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 513/Β΄).

3. 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» 
(Φ.Ε.Κ. 1/Β΄/2008).

4. Την υπ’ αριθμ. 2305/23/16.1.2009 Υπουργική Απόφαση 
«Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κά−
λυψη δαπανών διεξαγωγής συνεδρίων, σεμιναρίων κλπ. 
και ανάπτυξης διεθνών σχέσεων της Γ.Σ.Ε.Ε. και των 
δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, έτους 
2009», (ΦΕΚ 122/Β΄).

5. Το υπ’ αριθμ. 17897/12.5.2009 έγγραφο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας με το οποίο μας υποβλήθηκε 
απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 21/5.5.2009 συνε−
δρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

6. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε. 
2522 Γ΄ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 2009 για 
την προκαλούμενη δαπάνη το ύψος της οποίας ανέρχε−
ται έως το ποσό των 80.000,00 € και η δαπάνη αυτή δεν 
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 2305/23/16.1.2009 από−
φασή μας, όπως παρακάτω:

− στο τέλος της παραγράφου με στοιχείο Β προστί−
θεται εδάφιο:

«γ) Η Γ.Σ.Ε.Ε. για μερική ή ολική κάλυψη της δαπάνης 
που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Οργα−
νισμού και έως το ποσό των 80.000,00 €, για μετα−
κίνηση και διαμονή αντιπροσώπων της στις εργασίες 
της Συνόδου της Διεθνούς Συνδιάσκεψης Εργασίας στη 
Γενεύη» και

− μετά την παράγραφο δ) του κεφαλαίου III προστίθε−
ται παράγραφος που αφορά στον τρόπο καταβολής της 
επιχορήγησης και την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης:

«Η καταβολή της επιχορήγησης για την κάλυψη της 
δαπάνης μετακίνησης και διαμονής αντιπροσώπων της 
ΓΣΕΕ στις εργασίες της Συνόδου της Διεθνούς Συνδι−
άσκεψης Εργασίας στη Γενεύη, θα γίνει μετά την προ−
σκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών: αποδείξεις 
πληρωμής εισιτηρίων, εισιτήρια, κάρτες επιβίβασης, τι−
μολόγια ξενοδοχείου συνοδευόμενα από καταστάσεις 
μετακινουμένων με την ιδιότητα του καθενός και ημε−
ρολογιακή ανάλυση κίνησης και εξόδων. Ο υπολογισμός 
των ποσών για τις δαπάνες μετακίνησης, διανυκτέρευ−
σης και ημερήσιας αποζημίωσης θα γίνει σύμφωνα με 
τα ποσά που ορίζονται στα άρθρα 4, 19 και 22 του ν. 
2685/1999 και στην υπ’ αριθμ. 2/54866/0022/1999 (ΦΕΚ 
Β/1583/6.8.1999) Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών».

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην προανα−
φερόμενη απόφασή μας.

Η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της 
Απόφασης αυτής, βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 2522 Γ΄ του προϋ−
πολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2009

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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      Αριθμ. 290101 (3)
  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006 κοινής 

υπουργικής απόφασης (Β΄ 653) και έγκριση πιστώ−
σεων για την πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων 
του μέτρου 131 «Εκπλήρωση Προτύπων με βάση την 
Κοινοτική νομοθεσία – Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγο−
προβάτων» του ΠΑΑ 2007−2013 (πρώην μέτρο 5.1 του 
ΕΠΑΑ 2000−2006) για το έτος 2009.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και 

εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013».

2. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που τέθηκε σε 
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

3. Του άρθρου 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/74 (A΄ 320) «Περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, 
κτηνοτροφική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροπο−
ποιήθηκε από το ν. 1409/1983 (Α΄ 199), το ν. 2512/1997 (Α΄ 
138), το ν. 2538/1997 και το ν. 2945/2001 (Α΄ 223).

4. Του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή 
του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και 
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (A´ 70) και του 
άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).

5. Του άρθρο 3 του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249Α) «Ρυθμί−
σεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων». 

6. Του άρθρου 39, παρ. 10 του ν. 2065/1992 περί κοινών 
αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας 
για την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από τον κρα−
τικό προϋπολογισμό (Α΄ 113). 

7. Του άρθρου 22 παρ. 3 και του άρθρου 99 του 
ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). 

Β. Τους Κανονισμούς και Αποφάσεις:
1. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 του Συμβουλίου για 

τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής.
2. Τον Καν. (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για 

τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ. 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 της Επιτροπής για την 
θέσπιση μεταβατικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπονται από τον 
Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 και ιδίως το άρθρο 4 παρ. 2.

4. Τον Καν. (ΕΚ) 1974/2006 της Επιτροπής για την θέ−
σπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 
1968/2005 του Συμβουλίου για τη Στήριξη της Αγροτικής 
Ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ.

5. Τον Καν. (ΕΚ) 1975/2006 της Επιτροπής για τη θέ−
σπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Καν (ΕΚ) 
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμ−
μόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης.

6. Τον Καν. 885/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λε−
πτομερών κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 
του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανι−
σμών πληρωμών και άλλων οργανισμών και την εκκαθά−
ριση των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ.

7. Τον Καν. (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του 
Συμβουλίου σε ό,τι αφορά την τήρηση των λογαριασμών 
των οργανισμών πληρωμών τις δηλώσεις δαπανών και 
εσόδων και τους όρους επιστροφής των δαπανών στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων 
(ΕΓΤΕ) και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

8. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθ. 
Ε(2007)6015/29.11.2007 για την έγκριση του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
προγραμματισμού 2007−2013.

9. Την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της τρο−
ποποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
Ελλάδας 2007−2013 με το αριθμ. AGRI D/26486/3.11.2008 
GM/GT/EK−D (2008)32156 έγγραφό της.

10. Την υπ’ αριθμ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας «Περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανι−
σμού Πληρωμών» (Β΄ 1042).

11. Την υπ’ αριθμ. 389578/21.11.2000 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας «Κανονισμός διαδι−
κασίας πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ Ν.Π.Ι.Δ. των ενισχύσεων 
που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».

12. Την υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων για την εφαρμογή και τήρηση προτύπων 
(Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπροβάτων) σε εκτέλεση 
του Μέτρου 5.1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.Α.)» (Β΄ 653).

13. Την υπ’ αριθμ. 283825/12.7.2006 απόφαση Υπουρ−
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες 
εφαρμογής του προγράμματος οικονομικών ενισχύσεων 
για την εφαρμογή και τήρηση προτύπων (Ηλεκτρονική 
Σήμανση των αιγοπροβάτων) σε εκτέλεση του Μέτρου 
5.1 του ΕΠΑΑ» (Β΄ 1066).

14. Την υπ’ αριθ. 306782/10.7.2008 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση πιστώσεων για την 
ένταξη και πληρωμή ανειλημμένων υποχρεώσεων έτους 
2008 για το μέτρο 131 του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2007−2013 (ΠΑΑ) – πρώην μέτρο 5.1 “Εφαρ−
μογή και Τήρηση Προτύπων Ηλεκτρονική Σήμανση των 
αιγοπροβάτων”».

15. Την υπ’ αριθμ. 399570/10.11.2001 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας «περί σύστασης 
Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών 
του Γ΄ ΚΠΣ και θέσης ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο 
Γεωργίας» όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.
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16. Την αριθ. 367/28.3.2008 «Απόφαση ένταξης πράξης 
Ανειλημμένων υποχρεώσεων του Μέτρου 131 στο Πρό−
γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007−2013». 

17. Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 Κοινή Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Β΄ 1948).

Γ. Το γεγονός ότι :
α) Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί οι πληρωμές 

των δικαιούχων του μέτρου 131 “Εκπλήρωση Προτύπων 
με βάση την Κοινοτική νομοθεσία – Ηλεκτρονική Σήμαν−
ση Αιγοπροβάτων” μόνο για το πρώτο έτος εφαρμογής 
του πενταετούς προγράμματος. 

β) Τελική ημερομηνία πληρωμών των δικαιούχων 
του μέτρου 131 τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η 
20.7.2009, συνεπώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι 
πληρωμές όλων των ανειλημμένων υποχρεώσεων του 
μέτρου μέχρι τις 20.7.2009.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005, 
μια δαπάνη είναι επιλέξιμη για συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ 
εφόσον αυτή καταβάλλεται από οργανισμό πληρωμής 
(σύμφωνα με τον ν. 3508/2006 είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ) μεταξύ 
1.1.2007 και 31.12.2015 και μόνο όπου η δαπάνη συμβαίνει 
για πράξεις που έχουν αποφασισθεί από τη Διαχειριστι−
κή Αρχή του ΠΑΑ ή υπό την ευθύνη της, σε συμφωνία 
με τα κριτήρια επιλογής, που ορίζονται αρμόδιες.

δ) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Καν. (ΕΚ) 
1320/2006 οι δαπάνες που σχετίζονται με τις δεσμεύσεις 
πολυετών προγραμμάτων που αναλήφθηκαν κατά την 
Γ΄ Προγραμματική Περίοδο είναι επιλέξιμες στο πλαί−
σιο του ΕΓΤΑΑ για τη νέα περίοδο προγραμματισμού 
εφόσον πληρούνται οι όροι που περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και προβλέ−
πονται σε αυτό.

ε) Κατά την Γ΄ Προγραμματική Περίοδο το μέτρο 5.1 
«εφαρμογή και τήρηση προτύπων Ηλεκτρονική Σήμαν−
ση των αιγοπροβάτων» εφαρμόσθηκε στο πλαίσιο του 
άξονα 5 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ).

στ) Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού, 
η οποία καλύπτεται από τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5323 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται το άρθρο 
8 της υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι−
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Πρόγραμμα οικονομικών 
ενισχύσεων για την εφαρμογή και τήρηση προτύπων 
(Ηλεκτρονική Σήμανση των αιγοπροβάτων) σε εκτέλεση 
του Μέτρου 5.1 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ)» (Β΄ 653).

2. Καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος χρηματοδότησης 
του Μέτρου 131 «Εκπλήρωση Προτύπων με βάση την 
Κοινοτική νομοθεσία Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγοπροβά−
των» (πρώην μέτρο 5.1 του ΕΠΑΑ 2000−2006) για το έτος 
2009 από τον κρατικό προϋπολογισμό και το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), σχετικά 
με τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί την 

περίοδο προγραμματισμού 2000−2006 για το εν λόγω 
μέτρο, σε εφαρμογή της αριθμ. AGRI D/26486/3.11.2008 
GM/GT/EK−D (2008)32156 έγκρισης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την τροποποίηση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας 2007−2013. 

3. Η χρηματοδότηση του μέτρου 131 «Εκπλήρωση Προ−
τύπων με βάση την Κοινοτική νομοθεσία Ηλεκτρονική 
Σήμανση Αιγοπροβάτων» περιλαμβάνει την πληρωμή 
όλων των ανειλημμένων υποχρεώσεων της προηγού−
μενης προγραμματικής περιόδου και την καταβολή των 
προβλεπόμενων ενισχύσεων στους δικαιούχους για την 
κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμογή του 
μέτρου δαπανών.

Άρθρο 2

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν οι κά−
τοχοι αιγοπροβάτων που κρίθηκαν δικαιούχοι μέχρι την 
31.12.2006 στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 263313/655/8.5.2006 
(Β΄ 653) απόφασής μας, όπως ισχύει, έχουν ολοκληρώσει 
την επένδυση στο σύνολο της, τήρησαν τις συμβατικές 
τους υποχρεώσεις και υπέβαλλαν εντός των νόμιμων 
προθεσμιών αίτηση πληρωμής. 

Άρθρο 3

Ύψος Ενίσχυσης

Το άρθρο 8 της αριθ. 263313/655/8.5.2006 ΚΥΑ (Β΄ 653) 
τροποποιείται και αντικαθίσταται από το ακόλουθο κεί−
μενο :

1. Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης ανά εκμετάλευση 
υπολογίζεται από τη σχέση:

Α = Β x 26,17 ΕΥΡΩ
όπου:
Α = το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά εκμετάλλευση
Β = ο αριθμός των αιγοπροβάτων, ηλικίας άνω των 6 

μηνών, του έτους ένταξης
26,17 ΕΥΡΩ = η συνολική ενίσχυση ανά αίγα/πρόβατο 

στην 5ετία. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται η αγορά 
και τοποθέτηση ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων σε 
μικρά και μεγάλα ζώα και το ανάλογο απόθεμα.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σε 2 ετήσιες δόσεις. Η δεύτε−
ρη δόση ανέρχεται σε 18,93 ΕΥΡΩ ανά αίγα/πρόβατο.

Άρθρο 4

Πιστώσεις – Τρόπος Χρηματοδότησης

1. Για την πληρωμή όλων των ανειλημμένων υποχρεώ−
σεων της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου και 
την καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύσεων στους 
δικαιούχους, καθώς και για τη διαχείριση του προγράμ−
ματος οικονομικών ενισχύσεων για την Ηλεκτρονική 
Σήμανση των αιγοπροβάτων, εγκρίνεται πίστωση ποσού 
8.500.000 € στον ΚΑΕ 5323 του Φ. 29/110 για το έτος 
2009. 

2. Οργανισμός πληρωμής είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
3. Η συνολική δημόσια δαπάνη που προκύπτει από 

την εφαρμογή του Μέτρου 131 για την πληρωμή των 
δικαιούχων ενταγμένων στο πρόγραμμα βαρύνει τον 
Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων 
(ΕΛΕΓΕΠ) ο οποίος χρηματοδοτείται από τον Κ.Α.Ε 5323 
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
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4. Για το 2009 τα ποσοστά κοινοτικής συμμετοχής στις 
επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται σε 74,7% για τις περιφέ−
ρειες του στόχου σύγκλισης, σε 85% για τις περιοχές 
των μικρών νησιών Αιγαίου και σε 50 % για τις λοιπές 
περιφέρειες (Στερεάς Ελλάδας). 

5. Δικαιούχος της Κοινοτικής Συμμετοχής έχει κα−
θορισθεί το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό πού αντιστοι−
χεί στην κοινοτική συμμετοχή και καταβάλλεται από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) θα μεταφέρεται στον λογαριασμό του Ελλη−
νικού Δημοσίου που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα 
της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 5

Πιστώσεις για τις δαπάνες υλοποίησης του μέτρου 131
 «Εκπλήρωση Προτύπων με βάση την Κοινοτική

νομοθεσία −
Ηλεκτρονική Σήμανση Αιγοπροβάτων» του ΠΑΑ»

1. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή 
του Μέτρου 131 καλύπτονται αποκλειστικά από τον κρα−
τικό προϋπολογισμό του Φ. 29/110 ΚΑΕ 5323.

2. Από το ποσό των 8.500.000 € του άρθρου 4 παρ. 1 
ανωτέρω, εγκρίνεται πίστωση ποσού 300.000 € για την 
κάλυψη των δαπανών υλοποίησης του μέτρου, η οποία 
κατανέμεται ως εξής:

α) Για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπι−
κού των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυ−
τοδιοικήσεων : 200.000 €.

β) Για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας εξοπλισμού, 
αναλώσιμου και μόνιμου υλικού, συσκευών ανάγνωσης 
(readers) των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων : 60.000 €.

γ) Για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας εξοπλισμού, 
εξοπλισμός γραφείου, αναλώσιμου και μόνιμου υλικού, 
της Δ/νσης ΚΑΦΕ : 30.000 €.

δ) Για την κάλυψη των εξόδων κίνησης του προσωπι−
κού της Δ/νσης Κ.Α.Φ.Ε. : 5.000 €.

ε) Για την κάλυψη εξόδων προμήθειας αναλώσιμου 
υλικού της Δ/νσης Πληροφορικής : 5.000 €.

3. Η κατανομή των πιστώσεων των περιπτώσεων α 
και β της παραγράφου 2 ανωτέρω στις κατά τόπους Δ/
νσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
γίνεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Κ.Α.Φ.Ε. της Γενικής 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 6

Τελικές Διατάξεις

1. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 263313/8.5.2006 
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 653) για την εφαρμογή 
του Μέτρου 131 του ΠΑΑ 2007−2013.

2. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από 
1.1.2009.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ Σ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

      Αριθμ. 44481/1675 (4)
Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και 

προσθήκη σχολών στο Ωδείο Δήμου Αγίου Δημη−
τρίου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώ−

ντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α/1976) και του από 11.11.1957 
β.δ/τος «Περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού 
του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 229/Α/1957).

β. Του άρθρου 1 του β.δ/τος 185/1969 (ΦΕΚ 52/Α/1969), 
του άρθρου 37 του β.δ/τος 40/1972 (ΦΕΚ 13/Α΄ 1972) 
και του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/Α/2003).

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

δ. του β.δ/τος 16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α/1966) και του άρθρου 10 του 
ν. 3207/2003 «Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμα−
σίας και άλλες διατάξεις».

2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟ−
ΠΥΝΣ/89348/19.9.2008 «Μεταβίβαση δικαιώματος υπο−
γραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και 
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Πολιτισμού» (ΦΕΚ 2032/Β/2.10.2008).

3. Την υπ’ αριθμ. 18950/1436/4.8.1991 απόφαση του 
ΥΠΠΟ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ωδείου Δήμου Αγίου Δημητρίου (ΦΕΚ 
806/Β/1991).

4. Την από 30.3.2009 σχετική αίτηση του ανωτέρω Ωδεί−
ου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ωδείου Δήμου Αγίου Δημητρίου από τον 
Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Αγίου Δημητρίου στην 
Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Αγίου Δημητρίου.

2. Εγκρίνουμε τη λειτουργία σχολής σαξοφώνου και 
σχολής διεύθυνσης χορωδίας στο Ωδείο Δήμου Αγίου 
Δημητρίου.

3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2009

Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F

    (5)
      Yπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΙΑ−

ΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 
όπως ισχύει. 

 Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3042/9.6.2009/Π09/5/ 194 /Ε/ 
234179 /ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εται−
ρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΣΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ Ο.Ε.», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
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επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση μονάδας 
παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και συναφών ει−
δών στη θέση Πλάτανος του Δημοτικού Διαμερίσματος 
Καλυβιών του δήμου Αγρινίου του Ν. Αιτωλ/νίας, συνο−
λικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 440.000,00 ευρώ 
και με επιχορήγηση συνολικού ύψους 202.400,00 ευρώ 
δηλαδή ποσοστό 46 % της παραγωγικής ενισχυόμενης 
δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 2 (Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 12.2.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(6)

Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΥΒΑ στις διατάξεις του ν. 3299/2004, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

        Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3102/Π09/5/ 198/Ε/237974/Ν. 
3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της υπό σύσταση 
εταιρείας του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΥΒΑ, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας 
Ελαιοτριβείου (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1541), στη θέση Μιράκα του 
δήμου Αρχαίας Ολυμπίας του Νομού Ηλείας συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης Πεντακοσίων Ογδόντα Εννέα 
χιλιάδων Οκτακοσίων Τριάντα Τεσσάρων (589.834,00) 
ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους Τριακοσίων 
Πενήντα Τριών χιλιάδων Εννιακοσίων ευρώ και σαράντα 
λεπτών (353.900,40), δηλαδή ποσοστό ποσοστού 60% 
της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0 (Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 23.1.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(7)

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΠΕ» «AL KORO−
NIOS» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

        Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3024/Π09/5/ 218 /Ε/ 217043/
Ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας 
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΚΟΡΩΝΙΟΣ ΕΠΕ 
«AL KORONIOS», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται 
στην Ίδρυση μονάδας παραγωγής μεταλλικών κατα−
σκευών στη θέση Ποτάμια Παλιούργια του δήμου Πα−
ραλίας του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
ποσού 575.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού 
ύψους 253.000,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 44 % της πα−
ραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 5 (Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 13.2.2009
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(8)

Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας του 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΟΥΛΙΑ στις διατάξεις του 
ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

        Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/ 2908 /Π09/5/189 /Ε/236324/ 
ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της υπό σύσταση 
εταιρείας του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΙΩΑΝ. ΤΣΑΓΓΑΡΟΥΛΙΑ για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην, που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας αρτοποιΐας, στο Δ.Δ. Εφύρας, του 
Δήμου Πηνείας του Νομού Ηλείας, συνολικής δαπάνης 
Τριακοσίων Εβδομήντα Επτά χιλιάδων Οκτακοσίων 
Δέκα Τεσσάρων (377.814,00) ευρώ και με επιχορήγηση 
συνολικού ύψους Διακοσίων Πενήντα Πέντε χιλιάδων, 
Επτακοσίων Ογδόντα Οκτώ ευρώ και Σαράντα λεπτών 
(255.788,40) ευρώ, δηλαδή ποσοστό 59,762% της παρα−
γωγικής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 1(Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής: 19.12.2008.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

F
(9)

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΓΚΡΙΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΑΒΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει.

        Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/3022/5.6.2009 /Π09/5/174/Ε/ 
228836/ν. 3299/2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της 
εταιρείας ΓΚΡΙΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΒΕΕ, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης, που αναφέρεται στην Ιδρυση μονάδας παραγωγής 
κουφωμάτων αλουμινίου και συναφών ειδών στη θέση 
9ο χλμ. Ε.Ο. Αγρινίου Αντιρρίου του Δημοτικού Διαμε−
ρίσματος Ζευγαρακίου του δήμου Αρακύνθου του Ν. 
Αιτωλ/νίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού 
742.000,00 ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους 
341.320,00 ευρώ δηλαδή ποσοστό 46 % της παραγωγι−
κής ενισχυόμενης δαπάνης.

Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 10 (Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−

μοδοτικής Επιτροπής:
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
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(10)
      Oλοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 

επένδυσης της επιχείρησης « Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 12613/2376/Π08/4/00089/Ε/Ν.3299/04/ 
8.5.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχεί−
ρησης «Γ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται 
σε μετατροπή και επέκταση διατηρητέου κτιρίου σε 
ξενοδοχείο Β΄ τάξης τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων 
δυναμικότητας 3 διαμερισμάτων 10 κλινών, στο Δ.Δ. 
Αρεόπολης του Δήμου Οιτύλου του Νομού Λακωνίας. 
Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιεί−
ται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(460.000,00 €).

Καθορίζουμε το ύψος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό 
των διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ 
(213.900,00 €) που αποτελεί ποσοστό 46,50 % του συ−
νολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης ποσού τε−
τρακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00 €) και η 
οποία καλύφθηκε με αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των 
διακοσίων σαράντα έξι χιλιάδων εκατό ευρώ (246.100,00 
€) που αποτελεί ποσοστό 53,50 % του συνολικού ύψους 
της παραγωγικής επένδυσης ποσού τετρακοσίων εξή−
ντα χιλιάδων ευρώ (460.000,00 €).

Για την υλοποίηση της επένδυσης δεν έγινε χρήση 
τραπεζικού δανείου.

Από την υλοποίηση της επένδυσης δεν δημιουργήθη−
καν νέες θέσεις απασχόλησης.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
29.9.2008.

Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση της επέν−
δυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F

          ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)

Στην υπ’ αριθμ. Φ.12.1/53712/Β3/9.6.2008 απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1064/Β/2008 των εκδόσεων ΕΚ−
ΔΟΣΕΙΣ «ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ» Μ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ−Σ. ΑΘΑ−
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ O.E. ως προς το α/α 81 της σελίδας 
14561 του συγγραφέα ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗ Π., διορθώνεται αντί 
του εσφαλμένου τίτλου συγγράμματος: «…ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β2 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 
ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…»

Στο σωστό τίτλο συγγράμματος: «…ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗ−
ΣΙΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΥΧΟΣ Β2 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ 
ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ…».

  (Από το Υπουργείο
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02012432406090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

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

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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