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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙ−
ΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟ−
ΝΤΩΝ» και με δ.τ. «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.» στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγη−
σης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.

    Με την 36586/ΥΠΕ/5/01190/Ε/Ν.3299/04/26−8−2010 από−
φαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/04), 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, της 
επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑ−
ΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥ−
ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 
και με δ.τ. «ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.», για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση σύγχρονης 
μονάδας τυποποίησης, συσκευασίας και συντήρησης 
βιολογικών προϊόντων, στη θέση Βρύσες, του Δ.Δ. Βαθέ−
ως, του Δήμου Αυλίδας, του Νομού Ευβοίας, συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων 
επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (4.750.000,00) ευρώ εκ 
των οποίων επένδυση ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν 
εξήντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων τριάντα (1.169.730,00) 
ευρώ αφορά επένδυση απόκτησης μηχανολογικού και 
λοιπού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση.
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Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε επιχορήγηση 
προς την επιχείρηση ποσοστού επιχορήγησης 50,00% 
επί του κόστους της συμβατικής επένδυσης ύψους τρι−
ών εκατομμυρίων πεντακοσίων ογδόντα χιλιάδων δι−
ακοσίων εβδομήντα (3.580.270,00) ευρώ δηλαδή ποσό 
επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου επτακοσίων ενενή−
ντα χιλιάδων εκατόν τριάντα πέντε (1.790.135,00) ευρώ 
και ποσοστού επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
50,00% επί του κόστους της επένδυσης χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης μηχανολογικού εξοπλισμού ποσού ενός 
εκατομμυρίου εκατόν εξήντα εννιά χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα (1.169.730,00) ευρώ, δηλαδή ποσό επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού πεντακοσίων 
ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα πέντε 
(584.865,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 5 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 17/6/2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(2)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 36866/ΥΠΕ/5/01567/Ε/Ν.3299/04/27−8−2010 από−
φαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/04), 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 
της επιχείρησης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης που αναφέρεται 
στην ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ισχύος 14,0MW, στη θέση Παναγιά Σουμελά, 
του Δήμου Βέροιας, Μομού Ημαθίας συνολικής επιχορη−
γούμενης δαπάνης ποσού είκοσι εκατομμυρίων εκατόν 
έξι χιλιάδων τριακοσίων (20.106.300,00) Ευρώ, με επι−
χορήγηση συνολικού ποσού έξι εκατομμυρίων τριάντα 
μία χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα (6.031.890,00) Ευρώ, 
δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 30% επί του συνολικού 
κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση 
εργασίας (0,5 Ε.Μ.Ε.)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 1−7−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(3)

    Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩ−
ΝΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύ−
ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης.

  Με την 36864/ΥΠΕ/5/001112/Ε/Ν. 3299/04/27−8−2010 από−
φαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β του Ν. 3299/04), 
εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04, 
της επιχείρησης «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.» για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού 
πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW, 
στο Δήμο Κουλουκώνα, του Νομού Ρεθύμνης, συνολικής 
επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού επτά εκατομμυρίων 
εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων (7.145.000,00) Ευρώ, 
με επιχορήγηση συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων 
οκτακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων (2.858.000,0) Ευρώ, 
δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του συνολικού 
κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης.

Δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7−7−2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
    Αριθ. οικ. 17178 (4)
Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών TEE για 

την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
ΦΕΚ (A΄ 98).

2. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 214).

3. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ Α΄ 213) και ιδίως το άρθρο 1.

4. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο−
διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221) και ιδίως το άρθρο 
6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56).

5. Το άρθρο 6 του Ν. 3818/2010 «Προστασία δασών 
και δασικών εκτάσεων του Νομού Αττικής, σύσταση 
Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 17).

6. Το Ν. 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργει−
ακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 89), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του
Ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσι−
μων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιμα−
τικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδι−
ότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
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7. Την με αριθμ. Δ6/Β/οικ.5825/30−3−2010 κοινή από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Έγκριση Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΦΕΚ Β΄ 407).

8. Το υπ’ αριθμ. 20701/23−7−2010 έγγραφο του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε και ορίζουμε υποχρεωτική την εφαρμογή 
των Τεχνικών Οδηγιών:

α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγρα−
φές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής 
απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού 
ενεργειακής απόδοσης».

β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομι−
κών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας 
των κτιρίων».

γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών 
περιοχών».

δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργεια−
κών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσε−
ων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ

F
    Αριθμ. 4327 (5)
Τροποποίηση της με αριθμ. 329/2005 (ΦΕΚ 210 Β/2005)

Κοινής Υπουργικής Απόφασης.»

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) του ν. 1566/1985 (Α 167) «Δομή και λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

β) του ν. 3614/2007 (Α 267) «Διαχείριση, Έλεγχος και 
Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προ−
γραμματική περίοδο 2007−2013», όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 3840/2010 (Α 53) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 
2007−2013 και άλλες διατάξεις».

γ) του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α 152) «Σύσταση 
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ 
στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3149/2003 
(Α 141).

δ) του άρθρου 50 «Ειδικός Λογαριασμός στο Υπ.Ε.Π.Θ. 
για την αξιοποίηση κονδυλίων του Κ.Π.Σ.» του ν. 2413/1996 
(Α 124), με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατά−
ξεις του εδ. γ’ της παραγράφου 10 του άρθρου 2 του
ν. 2233/1994 (Α 141), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατά−
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2341/1995 
(Α 208) και την παράγραφο 9β του άρθρου 1 του
ν. 2942/2001 (Α 202).

ε) της παραγράφου 9 β, του άρθρου 1 του ν. 2942/2001 
(Α 202) σε συνδυασμό με την παράγραφο 25 του άρθρου 
2 του ν. 2621/1998 (Α 136) και την παράγραφο 5 του 
άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α 206). 

στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 2640/1998 
«Δευτεροβάθμια Τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α 206).

ζ) τoυ άρθρου 6 του ν. 2909/2001 (Α 90) σχετικά με τη 
σύσταση του Γραφείου «Κοινωνία της Πληροφορίας».

η) του ν. 1418/1985 (Α 23) «Δημόσια Έργα».
θ) του ν. 3316/2005 (Α 42) «Ανάθεση και εκτέλεση Δη−

μοσίων Συμβάσεων, Εκπόνησης μελετών και παροχής 
συναφών Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

ι) του ν. 3263/2004 (Α 179) «Μειοδοτικό σύστημα ανά−
θεσης των Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

ια) του ν. 2685/1999 (Α 35) «Δαπάνες μετακινούμενων 
υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ) του νόμου 3833/2010 (Α 40) «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης».

ιγ) του π.δ. 147/1976 (Α 56) «Περί Οργανισμού ΥΠΕΠΘ» και 
άλλες διατάξεις που αφορούν στις υπηρεσίες του Υπουρ−
γείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

ιδ) του π.δ. 609/85 (Α 223).
ιε) του π.δ. 60/2007 (Α 64) «Προσαρμογή της Ελληνι−

κής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/118/EU 
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως 
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EU της Επιτροπής 
και την Οδηγία 2005/75/EU του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

ιστ) του π.δ. 118/2007 (Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών 
Δημοσίου». 

ιζ) του π.δ. 187/2009 (Α 214) «Διορισμός Υπουργών και 
Υφυπουργών».

2. Τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις:
α) 20087/2008 (Β 2665), με την οποία τροποποιήθηκε 

η 10756/2002 (Β 1343), που αφορούσε την οργάνωση 
της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ 
του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων.

β) 680/1996 (Β 826) «Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 329/2005 (Β 210). 

3. Τις Υπουργικές Αποφάσεις:
α) 141/2004 (Β 269) «Έγκριση Οδηγού Χρηματοδότησης 

Ειδικού Λογαριασμού Υπ.Ε.Π.Θ.». 
β) 2/70417/0022/1999 (Β 1967). 
γ) 214869/ΕΥΣ 5460 21.11.02 του Υπουργείου Οικονομίας 

και Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 

προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση την με αρ. 329/2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 
210) ως εξής:

Α) Στο τέλος του άρθρου 1 της ΚΥΑ προστίθεται πα−
ράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο Ειδικός Λογαριασμός ασκεί τις ανωτέρω αρμο−
διότητες και για τα επιχειρησιακά προγράμματα του 
ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του
Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 265/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε 
και ισχύει.»
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Β) Στο τέλος του άρθρου 4 προστίθεται παράγραφος 
6 ως εξής:

«6. Oι διοικητικές πράξεις (Αποφάσεις, Συμβάσεις κ.λ.π) 
στη βάση των οποίων καθορίζονται όροι και διαδικασίες 
υλοποίησης των Πράξεων − Προγραμμάτων, δραστηριο−
τήτων κ.λ.π, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την πληρωμή των δαπανών (καταστάσεις μισθοδοσίας, 
πρακτικά, εγκρίσεις, εντολές πληρωμής, καταστάσεις 
παρουσιολογίων, βεβαιώσεις συμμετοχής, υπηρεσιακά 
έγγραφα, κ.λ.π.), εκδίδονται ή βεβαιώνονται από τις αρ−
μόδιες Μονάδες της Ε.Υ.Ε. Εκπαιδευτικών Δράσεων, ή 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες ή τις Δ/νσεις ή Γραφεία του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων, οι οποίες έχουν και την ευθύνη νομιμότητας των 
πράξεων. Εάν η αρμοδιότητα για έκδοση διοικητικής πρά−
ξης μεταβιβαστεί σε Διεύθυνση ή Γραφείο (π.χ. Δ/νσεις 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Διευθυντές σχολικής 
μονάδας κ.λ.π.), η ευθύνη νομιμότητας των πράξεων βα−
ρύνει αντιστοίχως τις Δ/νσεις ή Γραφεία κ.λ.π.

Σε περίπτωση που από παράλειψη ή αμέλεια κατά την 
έκδοση των ανωτέρω διοικητικών πράξεων ή δικαιολογη−
τικών, αρμοδιότητας των ανωτέρω, η οποία διαπιστώνε−
ται από οποιοδήποτε ελεγκτικό όργανο, προκύπτει κατα−
βολή αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντος ποσού, 
το ποσό αυτό βαρύνει και καταλογίζεται στο πρόσωπο 
ή τα πρόσωπα (όταν πρόκειται για συλλογικό όργανο), 
που έχουν την ευθύνη υπογραφής των ανωτέρω».

Γ) Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 8, 
ως εξής: 

«2) Ο Οδηγός διαχείρισης εγκρίνεται με Κοινή Από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας δια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και μπορεί, εφόσον 
προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπλη−
ρώνεται.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην με αρ. 
329/2005 ΚΥΑ. 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 

F
Aριθμ. 105399/Δ4 (6)
   Ορισμός του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως 

αρμόδιου φορέα για τη σύναψη των συμβάσεων μί−
σθωσης έργου με καθαριστές/καθαρίστριες και συ−
νεργεία καθαρισμού στα σχολεία Π/θμιας και Δ/θμι−
ας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41, 48 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/2005.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 113 
του Ν. 1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 
του άρθρου 35 του Ν. 3577/2007 και στη συνέχεια με 
το άρθρο 36 του Ν. 3699/2008.

3. Την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 572/1970, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 3748/2009, 
ιδίως το υπό στοιχείο (γ) χωρίο.

4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασί−
ζουμε:

Ορίζουμε, από 1ης Σεπτεμβρίου 2010, το Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), φορέα εποπτευόμενο από το Υπουρ−
γείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, ως 
συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά 
τόπους σχολικών επιτροπών που είναι υπεύθυνες για τη 
σύναψη των συμβάσεων μίσθωσης έργου με τους αναδό−
χους καθαριστές / καθαρίστριες ή συνεργεία καθαρισμού 
στις σχολικές μονάδες της Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκ−
παίδευσης που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθα−
ριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Αυγούστου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

F

    Αριθμ. 104147/Γ6 (7)
Ανάθεση μαθημάτων των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγ−

γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8, παρ. 1 και 34, παρ. 6 του ν. 3699/2008 

(ΦΕΚ 199/τ.Α΄).
2. Τις Υ.Α. 57523/Γ6/4−6−2002 (ΦΕΚ 765/τ.Β΄/2002) με 

θέμα «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμ−
ματος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευ−
σης και Κατάρτιση» και 91076/Γ6/9−9−2002 (ΦΕΚ 1262/τ. 
Β΄/2002) με θέμα «Καθορισμός θέσεων εκπαιδευτικού, 
ειδικού εκπαιδευτικού, ειδικού βοηθητικού και διοικητι−
κού προσωπικού, για κάθε Εργαστήριο Ειδικής Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κατά κλάδους 
και ειδικότητες».

3. Τις Κ.Υ.Α. ιδρύσεων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δε δη−

μιουργείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού.

5. Την Υ.Α. 118842/Γ2/17−9−2008 με θέμα «Αναθέσεις μα−
θημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ.»

6. Το άρθρο 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α) «Κωδικο−
ποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερ−
νητικά Όργανα».

7. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2876/7−10−2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού (ΦΕΚ 2234/Β) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων», 
με την οποία μετονομάζεται το «Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων» σε «Υπουργείο Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

8. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α) περί διορισμού της 
κυρίας Άννας Διαμαντοπούλου του Δημητρίου, στη 
θέση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων.
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9. Την υπ’ αριθμ. 2182/7−6−2010 πράξη του Παιδαγωγι−
κού Ινστιτούτου με τις προτάσεις του για τις αναθέσεις 
των μαθημάτων (γενικής παιδείας και εργαστηριακών) 
στα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.

10. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1120/Η/7−1−2010 από−
φαση του Πρωθυπουργού με θέμα «Καθορισμός αρμο−
διοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8−1−2010), 
αποφασίζουμε:

Αναθέτουμε τη διδασκαλία των μαθημάτων των Ερ−
γαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) στους εκπαιδευτικούς Πρωτο−
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα 
με τον παρακάτω πίνακα:

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ − ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΣΕ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΓΛΩΣΣΑ ΠΕ 02, ΠΕ 70, ΠΕ 71

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΕ 03, ΠΕ 70, ΠΕ 71

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΕ 16.01 ΤΕ 16

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ 11

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΕ 19,20

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ 02, ΠΕ 10, ΠΕ 70, ΠΕ 71, ΠΕ 18.09

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΕ 08 ΠΕ 18(26, 27)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α΄ ΑΝΑΘΕΣΗ Β΄ ΑΝΑΘΕΣΗ

ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ−ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΕ 14.04, ΠΕ 18(12,30) ΠΕ 18.15, ΤΕ 01(32,33)

ΦΥΤΙΚΩΝ−ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕ 14.04, ΠΕ 18(12,13) ΠΕ 18(15,30), ΤΕ 01(32,33)

ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΕ 08, ΠΕ 18.01 ΠΕ 18(26,27)

ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕ 08 ΠΕ 18.27

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ−ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ−
ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ ΠΕ 18(36,35)

ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΠΕ 18(06,20) ΤΕ 01.22

ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ−ΞΥΛΟΥΡΠΚΗΣ ΠΕ 18 (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ) ΠΕ 14.05, ΠΕ 18.16, ΤΕ01.01

ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΠΕ 18.20 ΠΕ 18.06, ΤΕ 01(22,27)

ΓΟΥΝΑΡΙΚΗΣ−ΚΟΠΤΙΚΗΣ−ΡΑΠΤΙΚΗΣ ΠΕ 18(06,20) ΤΕ 01.22

ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΕ 15, ΠΕ 10, ΠΕ 18(09,35,36)

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕ 14.04, ΠΕ 18(12,30)

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΕ 14.04, ΠΕ 18.12 ΠΕ 18 (15,30)

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ−ΤΡΟΦΙΜΩΝ−ΠΕΡΙΒΑΛ−
ΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 14.04, ΠΕ 18(12,13,30) ΠΕ 18(15,17), ΤΕ 01(32,33)

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ−ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΠΕ 18.38 ΠΕ 18(01,26,27), ΠΕ 08

ΨΗΦΙΔΟΓΡΑΦΙΑΣ−ΥΑΛΟΥΡΠΑΣ ΠΕ 18.28 ΤΕ 01(15, 17)

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΕ 12.04, ΠΕ 17(02,06) ΤΕ 01.02

ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑΣ−ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΠΕ 17(02,06) ΤΕ 01.02

ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ ΠΕ 18.01 ΠΕ 18.27

ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΠΕ 18.05 ΠΕ 18.04, ΤΕ 01(19,20)

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΕ 18.04 ΤΕ 01(19,20)

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΠΕ 18.35 ΠΕ 18(02,03), ΤΕ 01(10,11)
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ΓΡΑΦΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕ 18.02 ΠΕ 18.35, ΤΕ 01.10, ΠΕ 09

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΠΕ 18.01 ΠΕ 08

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ−ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ 18(02,03) ΠΕ 09, ΠΕ 18.35, ΤΕ 01(10,11)

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟ−
ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΕ 19, ΠΕ 20 ΤΕ 01.13

ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΕ 08 ΠΕ 18(26,27)

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 25 Αυγούστου 2010

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F

    (8)
Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση Εται−

ρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/
A΄/23−12−2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. 1282/463/Π01/5/00064/Ε/Ν. 3299/ 
2004/30−8−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις 
Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση 
Εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Ε.Π.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας κατασκευ−
ής μεταλλικών ρολών, στο Δήμο Κερατέας − ΒΙΟ.ΠΑ. 
Κερατέας του Νομού Αττικής, συνολικού και ενισχυό−
μενου κόστους ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενός 
χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (1.401.700,00 €), το οποίο 
θα χρηματοδοτηθεί από ίδια συμμετοχή σε ποσοστό 
75% επί του συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής 
ενός εκατομμυρίου πενήντα ενός χιλιάδων διακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ (1.051.275,00 €) και από δημόσια 
επιχορήγηση σε ποσοστό 25% επί του συνολικού και 
ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλα−
δή ποσού επιχορήγησης τρακοσίων πενήντα χιλιάδων 
τετρακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (350.425,00 €).

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα 
Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
Ν.3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, είναι η 25−5−2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(9)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας «ΣΥΜΕΤΑΛ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/
A΄/23−12−2004) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

    Με την υπ’ αριθμ. 3061/1094/Π01/5/00065/Ε/Ν. 3299/ 
2004/30−8−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις

Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας 
«ΣΥΜΕΤΑΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟΥ ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας 
παραγωγής επικολλημένου χαρτιού σε λεπτό φύλλο 
αλουμινίου, στο Δήμο Μάνδρας στο 25° χλμ.. Ε.Ο. Αθηνών 
− Κορίνθου του Νομού Αττικής, συνολικού και ενισχυό−
μενου κόστους ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ενενή−
ντα χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα ευρώ (1.890.950,00 
€), το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια συμμετοχή 
σε ποσοστό 85% επί του συνολικού και ενισχυόμενου 
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού ίδι−
ας συμμετοχής ενός εκατομμυρίου εξακοσίων επτά 
χιλιάδων τρακοσίων επτά ευρώ και πενήντα λεπτών 
(1.607.307,50 €) και από δημόσια επιχορήγηση σε ποσο−
στό 15% επί του συνολικού και ενισχυόμενου κόστους 
του επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού επιχορήγησης 
διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (283.642,50 €).

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα 
Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, είναι η 25−5−2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(10)
    Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση Εται−

ρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις δι−
ατάξεις του Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/A΄/23−12−2004) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Με την υπ’ αριθμ. 3509/1296/Π01/5/00067/Ε/Ν. 3299/ 
2004/30−8−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Αττικής εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις Ν. 
3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, επενδυτικού σχεδίου της υπό σύσταση Εται−
ρείας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΣΣΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση δημόσιας χρήσης κλειστού σταθμού 
ιδιωτικής χρήσης επιβατικών αυτοκινήτων, δυναμικότητας 
σαράντα ενός (41) θέσεων στάθμευσης, στο Δήμο Βρι−
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λησσίων, επί των οδών Αναπαύσεως 7−9 και Τομπάζη 1, 
του Νομού Αττικής, συνολικού και ενισχυόμενου κόστους 
τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (368.000,00 €), το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί από ίδια συμμετοχή σε ποσο−
στό 60% επί του συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του 
επενδυτικού σχεδίου, δηλαδή ποσού ίδιας συμμετοχής 
διακοσίων είκοσι χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (220.800,00 
€) και από δημόσια επιχορήγηση σε ποσοστό 40% επί του 
συνολικού και ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού 
σχεδίου, δηλαδή ποσού επιχορήγησης εκατόν σαράντα 
επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (147.200,00 €).

Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα δημιουρ−
γηθούν πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας σε ισοδύναμα 
Ε.Μ.Ε. (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (Π.Γ.Ε.) Αττικής του άρθρου 7 του 
Ν. 3299/2004 (Φ.Ε.Κ. 261/Α΄/23−12−2004) όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει, είναι η 25−5−2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  O Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F

(11)
    Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στη Μαρία Καντανάκη του Εμμανουήλ.

  Με την υπ’ αριθμ. 6788/26−8−2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στην Μαρία Καντανάκη του 
Εμμανουήλ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού, σύμφωνα με το Π.Δ. 23/1992.

O Noμάρχης κ.α.α.
  Η Αντινομάρχης

ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
F

(12)
    Σύσταση μιας προσωρινής προσωποπαγούς θέσης αο−

ρίστου χρόνου (οδηγού απορριμματοφόρου).

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΩΡΩΠΙΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
(Αριθμ. αποφ. 168/2009)

   Έχοντας υπόψη:
1) Την αριθμ. 2405/2006 απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα Εργατικών Διαφορών στο 
όνομα του Ελληνικού Λαού που κατατέθηκε στο Δήμο 
μας κι έλαβε αριθμ. πρωτ. 10504/12−11−2009.

2) Την αριθμ. 2405/2006 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών Τμήμα Εργατικών Διαφορών με 
την οποία κρίθηκε η αίτηση των α) Κων/νου Ράπτη του 
Αντωνίου, β) Κων/νο Ράπτη του Χρήστου και γ) Ευστ. 
Αργείτη του Σταύρου, η οποία επιδόθηκε με Δικαστικό 
Επιμελητή στις 23 Ιανουαρίου 2007 και έλαβε αρ. πρωτ.: 
623/23−1−2007.

3) Για την τελεσιδικία και μόνο υπέρ του 2ου ενάγο−
ντος Κων/νου Ράπτη του Χρήστου το αριθμ. 622/2009 
απόγραφο εκτελεστό της ανωτέρω απόφασης το οποίο 
επικυρώνει ο πληρεξούσιος Δικηγόρος του ενάγοντος 
Βασίλειος Αριστ. Πήττας.

4) Το υπόμνημα που κατατέθηκε στο Δήμο μας στις 
12/11/2009 κι έλαβε αριθμό πρωτ. 10505/12−11−2009.

5) Την αριθμ. 8345/23−1−2007 έκθεση επίδοσης της 
αριθμ. 2405/2006 απόφασης.

6) Το αριθμ. πρωτ. 12131/2009 πιστοποιητικό του 
Πρωτοδικείου Αθηνών από το οποίο προκύπτει ότι δεν 
έχει ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της αποφάσεως αριθμ. 
2405/2006 του Μον. Πρωτοδικείου Αθηνών. (Τμήμα Ερ−
γατικών Διαφορών)

7) Την αριθμ. 18/2008 απόφαση του Τριμ. Συμβουλίου 
του Αρείου Πάγου, ομόφωνα αποφασίζει:

Α) Εγκρίνει τη σύσταση μίας (1) προσωρινής προσωπο−
παγούς θέσης Αορίστου Χρόνου κλάδου ΔΕ 29 οδηγού 
απορριμματοφόρου για τον Κων/νο Ράπτη του Χρήστου 
στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Ωρωπίων σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143 Α΄).

Β) Από τη σύσταση της ανωτέρω θέσης θα προκλη−
θεί δαπάνη σε βάρος του κωδικού αριθμού 20.6021 του 
υπό κατάρτιση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 
έτους 2010 που θα προβλεφθεί και στον αντίστοιχο 
κωδικό αριθμό των προϋπολογισμών για τα εκάστοτε 
οικονομικά έτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ωρωπός, 27 Αυγούστου 2010

Ο Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ  

Ö
(13)

Έγκριση Μεταφοράς πλεονάζοντος προσωπικού της 
Αμιγούς Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εται−
ρείας Ρούβα (ΔΑΤΕΡ) στο Δήμο Ρούβα και σύστα−
ση αντίστοιχων προσωρινών προσωποπαγών θέσε−
ων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του 
Ν.3463/2006.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΡΟΥΒΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

(Αριθμ. αποφ. 104/2010)

Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 93 & 95 του Ν. 3463/2006.
• Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του Ν. 3463/2006 

(ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006).
• Την παρ 2 του άρθρου 25 του Ν. 3613/07
• Το Π.Δ. 164/2004.
• Την Εγκύκλιο 16/2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ κεφ ΣΤ 2.
• Την Εγκύκλιο 77/2007 του ΥΠ.ΕΣ.
• Την υπ’ αριθ. 211/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−

βουλίου.
• Την υπ’ αριθ. αριθ. 401/28−01−2010 απόφαση του Γε−

νικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης.
• Το ΦΕΚ 169/22−02−2010 Τεύχος Β.
• Την αριθ. 2/2010 απόφαση του Δ.Σ. της αμιγούς 

Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνική Εταιρεία Ρούβα (ΔΑ−
ΤΕΡ).

• Τις αιτήσεις του προσωπικού της Δ.Α.Τ.Ε.Ρ.
• Τις αποφάσεις 5438/07/26−10−2007 και 42197/09−11−2007 

έγγραφα του ΑΣΕΠ (202/25−09−2007 απόφαση του Β τμή−
ματος).

• Τα στοιχεία των ατομικών φακέλων του μεταφερό−
μενου προσωπικού.

• Την Οικονομοτεχνική έκθεση της Οικονομικής Υπη−
ρεσίας του Δήμου μας για το κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού που θα μεταφερθεί.

• Την με αριθμ. πρωτ. 3913/2010 Βεβαίωση της Οικονο−
μικής Υπηρεσίας Δήμου Ρούβα, αποφασίζει ομόφωνα:
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1. Το παρακάτω προσωπικό της αμιγούς «Δημοτικής Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρείας Ρούβα» (ΔΑΤΕΡ), κρίνεται 
ως πλεονάζον για την «Εταιρεία Δημοτική Κοινωφελής Ρούβα», με τον διακριτικό (E.ΔH.KOΙ.Ρ)
α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
     ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΔΑΧ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 22/01/2004
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Από το πλεονάζον προσωπικό της Αμιγούς Δημοτι−
κής Επιχείρησης Δήμου Ρούβα, με βάση τις υφιστάμενες 
ανάγκες του Δήμου Ρούβα, μεταφέρονται οι παραπά−
νω υπάλληλοι σε κενές οργανικές θέσεις είτε σε συνι−
στάμενες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις εργασί−
ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ή 
παρεμφερούς ειδικότητας.

2. Επειδή δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις Ιδι−
ωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο ΟΕΥ του Δήμου 
μας, συστήνονται οι εξής προσωρινές προσωποπαγείς 
θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον ΟΕΥ 
του Δήμου Ρούβα, προκειμένου να μεταφερθεί το ανω−
τέρω πλεονάζον προσωπικό της Αμιγούς «Δημοτικής 
Αναπτυξιακής Τεχνικής Εταιρείας Ρούβα» (ΔΑΤΕΡ): 

• Μία θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ1 Διοικη−
τικών την οποία καταλαμβάνει η Αναστασάκη Ιωάννα 
του Γεωργίου. 

• Μία θέση προσωρινή προσωποπαγής ΤΕ2 Κοινωνι−
κών Λειτουργών την οποία καταλαμβάνει η Μισιρλάκη 
Ειρήνη του Στυλιανού. 

• Μία θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ16 Προσωπι−
κό Καθαριότητας την οποία καταλαμβάνει η Οικονομάκη 
Μαρία του Ελευθερίου. 

• Μία θέση προσωρινή προσωποπαγής ΔΕ 19 Μουσι−
κών την οποία καταλαμβάνει η Κρανιωτάκη Ελένη του 
Παύλου. 

• Μία θέση προσωρινή προσωποπαγής ΥΕ 16 Εργατών 
Γενικών Καθηκόντων την οποία καταλαμβάνει ο Ιερω−
νυμάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου. 

Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται μόλις κενωθούν 
με οποιοδήποτε τρόπο.

Το παραπάνω προσωπικό διέπεται ως προς τους 
όρους και το ύψος της αμοιβής της εργασίας του από 
τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν εκάστοτε για το 
προσωπικό των ΟΤΑ, λαμβανομένης υπόψη της προϋ−
πηρεσίας τους.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού που θα κατα−
ταχθεί στις παραπάνω θέσεις του Δήμου Ρούβα για το 
τρέχον έτος 2010 ανέρχεται στο ύψος των 33.816,70 € 
και θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2010 του Δήμου Ρούβα στους παρακάτω Κ.Α. 10/6021 η 
Αναστασάκη Ιωάννα του Γεωργίου, στον Κ.Α. 15/6021 η 
Μισιρλάκη Ειρήνη του Στυλιανού, η Οικονομάκη Μαρία 
του Ελευθερίου και η Κρανιωτάκη Ελένη του Παύλου 
και στον Κ.Α. 30/6021 ο Ιερωνυμάκης Κωνσταντίνος του 
Γεωργίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Γέργερη, 26 Ιουλίου 2010

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ
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