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Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.35/20959
(1)
Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχοληθούν
στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με σύμ−
βαση μίσθωσης έργου.
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

3

4

5
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8
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10

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α΄/8.10.1997)
«Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του
ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/
Α΄/3.3.1994) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»,
δ) του άρθρου 21 παρ. 16 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/
Α΄/3.3.1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επι−
λογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»,
ε) του π.δ/τος 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α΄/14.9.1995) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης
και Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του»,
στ) του π.δ/τος 400/1995 (ΦΕΚ 226/Α΄/1.11.1995) «Σύ−
σταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης στο
Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της»,
ζ) του π.δ/τος 205/2007 (ΦΕΚ 231/Α΄/19.9.2007) «Συγχώ−
νευση Υπουργείων».
2. την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950/Β΄/
3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο
Νάκο»,
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3. την υπ’αριθμ. 1666/ΔΙΟ/89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β΄) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυ−
πουργών Οικονομίας και Οικονομικών»,
4. την υπ’αριθμ. 33/27.12.2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διο−
ρισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (ΦΕΚ
280/Α΄/2006), η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με την
υπ’αριθμ. ΠΥΣ 15 της 21.12.2007 (ΦΕΚ Α 288/24.12.2007)
έως την 31.12.2008,
5. την υπ’ αριθμ. 61/2008 γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που έγινε απο−
δεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και από την οποία
προκύπτει ότι οι εργασίες ενός (1) ατόμου, διάρκειας
δεκαοκτώ (18) μηνών, για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι
δυνατό να αποτελέσει αντικείμενο συμβάσεως έργου
χωρίς να υποκρύπτεται εξαρτημένη εργασία,
6. την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/277/18112/28.7.2008 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμ−
βασης έργου με ένα (1) άτομο, διάρκειας δεκαοκτώ (18)
μηνών, για την εισαγωγή του υλικού της Βιβλιοθήκης της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στη βάση δεδομένων VECT 4,
7. το γεγονός ότι το προαναφερόμενο έργο, που θα
εκτελεστεί από τον ανωτέρω, δεν ανάγεται στον κύκλο
των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και δεν μπορεί να εκτελεστεί από αυ−
τούς,
8. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται δαπάνη συνολικού ποσού είκοσι χι−
λιάδες ευρώ (20.000,00€) και θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Προϋπολογισμού της Γ.Γ.Δ.Δ. και Η.Δ., ΚΑΕ Φ.0871
και θα καλυφθεί από τον ΕΦ 07−150, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε σε ένα (1) τον αριθμό των ατόμων που
θα απασχοληθεί στη Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματεί−
ας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη−
σης του Υπουργείου Εσωτερικών, με σύμβαση μίσθωσης
έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 2527/1997, για την εισαγωγή του υλικού της βιβλιο−
θήκης−πλέον των 15.000 βιβλίων και Φύλλα της Εφημε−
ρίδας της Κυβερνήσεως− στη βάση δεδομένων VECT 4
που δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό.
2. Η διάρκεια απασχόλησης του ενός (1) ατόμου ορί−
ζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες.
3. Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης
έργου απαγορεύεται και είναι αυτοδικαίως άκυρη.
4. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η Βιβλιο−
θήκη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που βρίσκεται στην οδό
Βασιλίσσης Σοφίας 15, Αθήνα.
5. Το ύψος της αμοιβής αναδόχου ορίζεται σε είκοσι
χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συνολικά, (συμπεριλαμβανο−
μένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α.).
6. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης θα παρακολουθεί την πορεία
εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου και θα δίνει τις
απαραίτητες οδηγίες.
7. Για την καταβολή της αμοιβής απαιτείται βεβαίωση
του ανωτέρω φορέα, για την πληρότητα και αρτιότητα
του έργου.

8. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων
και Πάσχα, καθώς και άδεια και επίδομα αδείας, ενώ δεν
υφίσταται η υποχρέωση του εργοδότη για ασφάλιση του
αναδόχου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
9. Απασχόληση των αναδόχου σε έργα ή εργασίες
άσχετες με αυτές που περιγράφονται στην παρούσα
απόφαση, απαγορεύεται.
10. Το προαναφερόμενο έργο που θα εκτελεστεί,
αφορά εργασίες που δεν ανάγονται στον κύκλο των
συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων της Γενικής Γραμ−
ματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

F
Αριθμ. 2/58492/0022
(2)
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής του ειδι−
κού επιμισθίου αποσπασμένων εκπαιδευτικών και δι−
οικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ. στο εξωτερικό.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των νόμων:
α. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/Α) «Η Ελληνική Παιδεία στο
εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση κ.α. διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. 2238/1994, αρθρ. 14 παρ. 4 (ΦΕΚ 151/Α) «Κύρωση του
κώδικα φορολογίας εισοδήματος», όπως τροποποιήθηκε
με τον ν. 2459/1997 (άρθρο 10 παρ. 10) και ισχύει.
γ. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού,
Ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α. διατάξεις».
2. Τις κοινές υπουργικές αποφάσεις:
α) 2/24595/0022/28.3.2000 (ΦΕΚ 504/Β/7.4.2000) «Όροι
καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκ−
παιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στο εξωτερικό».
β) 2/76452/0022/27.12.2001 (ΦΕΚ 15/Β/14.1.2002) «Όροι
καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκ−
παιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στο εξωτερικό».
γ) 2/70077/0022/12.12.2003 (ΦΕΚ 1892/19.12.2003) «Όροι
καταβολής του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων εκ−
παιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
στο εξωτερικό».
3. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4.10.2005 υπουργι−
κή απόφαση (ΦΕΚ 1461/Β/21.10.2005) «Συμπλήρωση – τρο−
ποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002
απόφασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40 Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 (ΦΕΚ 1950 Β΄/
3.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γού Εσωτερικών με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους
Υφυπουργούς Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο».
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού Ειδ.Φ. 19−140 ΚΑΕ 0229 ύψους
τρακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων σα−
ράντα ενός ΕΥΡΩ (372.541 €) για το τρέχον οικονομικό
έτος και τετρακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων πενήντα
ΕΥΡΩ (447.050 €) για κάθε ένα από τα επόμενα οικονο−
μικά έτη, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη
διαδικασία καταβολής του ειδικού επιμισθίου σε υπαλ−
λήλους αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ. που είναι αποσπασμένοι
στο εξωτερικό ως εξής:
Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
1. Δικαιούχοι είναι εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμι−
ας εκπαίδευσης, διοικητικοί υπάλληλοι και συντονιστές
εκπαίδευσης.
2. Το ειδικό επιμίσθιο που χορηγείται από το Ελληνικό
Δημόσιο καταβάλλεται στους δικαιούχους επιπλέον των
τακτικών αποδοχών, εφόσον δεν καταβάλλεται για τον
ίδιο σκοπό αποζημίωση από τοπική πηγή.
3. Η καταβολή του επιμισθίου αρχίζει από την ημε−
ρομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας – η οποία
μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι και δέκα (10) ημέρες
πριν από την έναρξη του σχολικού έτους της χώρας
που έχει αποσπαστεί ο δικαιούχος − και συνεχίζεται
σε όλη τη διάρκεια της απόσπασης, εφόσον υπάρχει
αντίστοιχη προσφορά υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του
διδακτικού έτους.
4. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται επίσης:
α. Κατά το χρονικό διάστημα κανονικής άδειας που
διανύεται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης, με εξαίρεση
την κανονική άδεια που χορηγείται σε εκπαιδευτικούς
που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες−ακόμα και αν απα−
σχολούνται και στο Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης
για συμπλήρωση ωραρίου− όταν αυτή συμπίπτει με
χρονικό διάστημα 10 ημερών από την έναρξη ή πριν
τη λήξη του διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης
ή είναι συνέχεια διακοπών. Ημερομηνίες έναρξης και
λήξης του διδακτικού έτους στα αμιγή ελληνικά σχο−
λεία είναι αυτές που ισχύουν στην Ελλάδα ή αυτές που
έχουν καθοριστεί με υπουργική απόφαση σύμφωνα με
το άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 2413/1996.
β. Κατά το χρονικό διάστημα των διακοπών που δια−
νύονται εντός ή εκτός χώρας απόσπασης. Ειδικότερα
για την περίοδο των θερινών διακοπών εφαρμόζονται
τα ακόλουθα:
i. Στις περιπτώσεις στις οποίες η απόσπαση του εκ−
παιδευτικού δε συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος
με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης
Π.Ο.Δ.Ε. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κλπ), το ειδικό
επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την τελευταία ημέρα του
διδακτικού έτους της χώρας απόσπασης.
Στους διοικητικούς υπαλλήλους και στους εκπαιδευ−
τικούς που υπηρετούν με πλήρη απασχόληση στα Γρα−
φεία Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού, το ειδικό
επιμίσθιο καταβάλλεται μέχρι την ημερομηνία λήξης
της απόσπασής τους.
ii. Στις περιπτώσεις στις οποίες συνεχίζεται η απόσπα−
ση του εκπαιδευτικού για το επόμενο σχολικό έτος για
την ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού με οποιαδήποτε
απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης Π.Ο.Δ.Ε. (παράταση
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απόσπασης, μετακίνηση σε άλλη χώρα του εξωτερικού
κλπ), το επιμίσθιο των θερινών διακοπών καταβάλλεται
εάν η σχετική απόφαση εκδοθεί πριν από την έναρξη
του νέου σχολικού έτους της ίδιας χώρας ή της χώρας
στην οποία μετακινείται ο εκπαιδευτικός. Στην περί−
πτωση της αλλαγής χώρας, το επιμίσθιο των θερινών
μηνών καταβάλλεται στο δικαιούχο από την προηγού−
μενη χώρα απόσπασης.Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή
του επιμισθίου των θερινών μηνών στις περιπτώσεις
της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται με την
ανάληψη υπηρεσίας για το νέο σχολικό έτος.
γ. Κατά το χρονικό διάστημα των αδειών κύησης, λο−
χείας και ανατροφής τέκνων όταν διανύονται στη χώρα
απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης κατά το χρονικό διά−
στημα διακοπών που συμπίπτει με τις ανωτέρω άδειες
και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.
δ. Κατά το χρονικό διάστημα τρίμηνης άδειας της
παρ. 1 του άρθρ. 53 του ν. 3528/2007 καθώς και κατά
το χρονικό διάστημα της άδειας που χορηγείται στους
υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, όταν διανύεται στη
χώρα απόσπασης. Καταβάλλεται επίσης κατά το χρο−
νικό διάστημα διακοπών που συμπίπτει με τις ανωτέρω
άδειες και διανύεται εκτός χώρας απόσπασης.
ε. Κατά το χρονικό διάστημα αναρρωτικής άδειας που
διανύεται στη χώρα απόσπασης. Στην περίπτωση που
η αναρρωτική άδεια διανύεται εκτός χώρας απόσπα−
σης, το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται για τις πέντε
πρώτες μέρες, με την προϋπόθεση ότι δεν συμπίπτουν
με προηγούμενο ή επόμενο διάστημα κανονικής άδειας
και διακοπών. Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται επίσης
στη διάρκεια αναρρωτικής άδειας που διανύεται εκτός
χώρας απόσπασης και συμπίπτει με χρονικό διάστημα
διακοπών.
στ. Κατά το χρονικό διάστημα άδειας για άσκηση
του εκλογικού δικαιώματος στην Ελλάδα, η οποία έχει
χορηγηθεί σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά και για
τους υπαλλήλους των οικείων διπλωματικών αρχών της
χώρας.
ζ. Όταν έχει χορηγηθεί ειδική άδεια, όπως αυτή προ−
βλέπεται από το άρθρο 18, παρ. 6 του ν. 2413/1996 για
μετάβαση μόνο στην Ελλάδα για σοβαρούς λόγους που
θα εκτιμώνται από το Συντονιστή. Δεν είναι δυνατή η
χορήγηση της άδειας αυτής ενώ ο εκπαιδευτικός βρί−
σκεται στην Ελλάδα (λόγω ασθενείας κτλ).
η. Κατά το χρονικό διάστημα μηχανογραφικής άδειας
καθώς και των αδειών που χορηγούνται σε περιπτώσεις
γάμου, καθώς και στις περιπτώσεις θανάτου συζύγου ή
συγγενικού προσώπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε
φορά σχετικές διατάξεις και διανύονται εντός ή εκτός
χώρας απόσπασης.
5. Η καταβολή του ειδικού επιμισθίου διακόπτεται σε
όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται ρητά
από τα οριζόμενα στην παρ. 4 της παρούσας.
6. Στους δικαιούχους καταβάλλεται και για μία μόνο
φορά ποσό ίσο με το 1/3 του ισχύοντος μηνιαίου επι−
μισθίου της χώρας απόσπασης, στις περιπτώσεις στις
οποίες η απόσπαση του εκπαιδευτικού ή διοικητικού
υπαλλήλου δε συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος
με οποιαδήποτε απόφαση της αρμόδιας διεύθυνσης
Π.Ο.Δ.Ε. (λήξη, μη ανανέωση, διακοπή κλπ). Στις περι−
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πτώσεις που η απόσπαση του δικαιούχου στο εξωτερικό
συνεχίζεται για το επόμενο σχολικό έτος χωρίς κατα−
βολή επιμισθίου, το 1/3 καταβάλλεται κατά τη λήξη της
απόσπασης με επιμίσθιο.
7. Στις περιπτώσεις στις οποίες καταβάλλεται στους
δικαιούχους συνεχώς ή κατά διαστήματα αποζημίωση
για τον ίδιο σκοπό από τοπική πηγή:
α. μεγαλύτερη ή ίδια με το ύψος του Ελληνικού επι−
μισθίου, δε χορηγείται επιμίσθιο από το Ελληνικό Δη−
μόσιο τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με
τη σχετική βεβαίωση του φορέα καταβολής της απο−
ζημίωσης.
β. μικρότερη του Ελληνικού επιμισθίου, συμπληρώνεται
η αποζημίωση αυτή από το Ελληνικό δημόσιο μέχρι το
ύψος του Ελληνικού επιμισθίου τα αντίστοιχα χρονικά
διαστήματα, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του φο−
ρέα καταβολής της αποζημίωσης.
Για τον υπολογισμό της διαφοράς του επιμισθίου
που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο λαμβάνονται
υπόψη τα ποσά που προκύπτουν μετά την αφαίρεση
του ποσού του φόρου που παρακρατείται τόσο από το
καθορισμένο Ελληνικό επιμίσθιο όσο και από το ποσό
του αντίστοιχου μισθολογικού κλιμακίου που προβέπε−
ται από τη γερμανική νομοθεσία και καταβάλλεται από
τοπική πηγή. Στο καθαρό καταβαλόμενο ποσό προστί−
θενται και τυχόν άλλες κρατήσεις που επιστρέφονται
στο δικαιούχο (αποταμιευτικά προγράμματα κτλ) καθώς
και ποσό φόρου που επιστρέφεται κατά την ετήσια
εκκαθάριση (λόγω επιλογής ευνοϊκής φορολογικής κλί−
μακας που επιτρέπει η γερμανική νομοθεσία).
8. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής του επι−
μισθίου, η σχετική περικοπή θα πραγματοποιείται από
την πληρωμή επόμενων μηνών. Σε περίπωση οριστικής
επιστροφής του δικαιούχου, τα αχρεωστήτως καταβλη−
θέντα ποσά θα παρακρατούνται από τις τακτικές του
αποδοχές με πράξη καταλογισμού από το αρμόδιο όρ−
γανο που έχει οριστεί με την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/3/102865/
Δ1/4.10.2005 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1461/Β/21.10.2005)
και μετά από εισήγηση του αρμόδιου τμήματος της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:
Το ειδικό επιμίσθιο καταβάλλεται:
1. Από τον αρμόδιο υπόλογο στη χώρα απόσπασης.
2. Από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. με τακτικά
εντάλματα πληρωμής, σε κάθε περίπτωση δυσκολίας
ή αδυναμίας εφαρμογής της διαδικασίας της παρ. 1,
όπως μη ύπαρξη αξιόπιστου τραπεζικού συστήματος ή
ασταθές νομισματικό σύστημα της χώρας απόσπασης,
αδυναμία ορισμού υπολόγου, εξάντληση προϊόντος ΧΕΠ,
αδυναμία για οποιοδήποτε λόγο καταβολής του επι−
μισθίου εντός του ορισθέντος χρονικού διαστήματος
διαχείρισης του ΧΕΠ κλπ. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η
καταβολή του ειδικού επιμισθίου δύναται να πραγματο−
ποιείται και με πίστωση του καθαρού καταβαλλόμενου
ποσού σε λογαριασμούς των δικαιούχων που τηρούνται
στην Ελλάδα.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
κάθε άλλη που ρυθμίζει διαφορετικά τα αναφερόμενα
θέματα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(3)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.»
με δ.τ. «ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.», στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 40909/ΥΠΕ/5/00641/Ε/ν.3299/04/
24.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της
επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙ−
ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.» με δ.τ. «ΦΑ−
ΝΤΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυ−
τικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης,
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κλασικού
τύπου, κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 81 δωματίων, 163
κλινών, στη θέση «Κατωστράτι ή Βρωμόνερο», στην
περιοχή «Μινωθιανών», του Δήμου Κολυμβαρίου, του
Νομού Χανίων συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα τριών χιλι−
άδων (10.533.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 34%
επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ποσού τριών εκατομμυρίων
πεντακοσίων ογδόντα μιας χιλιάδων διακοσίων είκοσι
(3.581.220) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα μία (31)
νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε 20 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 3.6.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει για την ενίσχυ−
ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι−
χορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 40906/ΥΠΕ/5/00813/Ε/ν. 3299/04/
24.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
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διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» για την ενίσχυση επενδυτικού της
σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ−
ρεται στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 99,75 kW, στη
θέση Σουλουνάρθι, Δ.Δ. Αγίου Θωμά, στο Δήμο Οινο−
φύτων, του Νομού Βοιωτίας συνολικής επιχορηγούμε−
νης δαπάνης πεντακοσίων εννέα χιλιάδων (509.000,00)
ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης διακοσίων τριών χιλιάδων εξακο−
σίων (203.600) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 20.5.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑ−
ΜΠΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ. «ELECTROSUN» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της
επιχορήγησης.
Με την υπ’ αριθμ. 40911/ΥΠΕ/5/00840/Ε/ν. 3299/04/
24.8.2009 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρη−
σης «ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε» με δ.τ.
«ELECTROSUN» για την ενίσχυση επενδυτικού της σχε−
δίου με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει−
ας από φωτοβολταϊκά ισχύος 99,45 kW, σε τμήμα του
αγροτεμαχίου No 60 του αγροκτήματος Κυργίων, στο
Δ.Δ. Κυργίων, του Δήμου Δοξάτου, του Νομού Δράμας,
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης τετρακοσίων πε−
νήντα εννέα χιλιάδων (459.000,00) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων
εξακοσίων (183.600) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 4.6.2009
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Αριθμ. Φ.473.1/ΑΔ.566071/Σ.2373
Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου
σε Μόνιμο Υπάλληλο.
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Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007
«Κώδικας Κατάστασης Δημ. Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων».
β. Φ.473/ΑΔ.41/1472/Σ.545/15.5.2009/1ο ΚΕΠ
γ. Φ.473/684/ΑΔ. 1853/Σ. 1853/5.6.2009/ΑΤΑ/Β5
δ. Την υπ’ αριθμ. 31/09 Γνωμοδότηση Υπηρεσιακού
Συμβουλίου ΓΕΑ.
ε. Αριθμ. 249138/20.9.2007 (ΦΕΚ.1929/Β΄/24.9.2007) σε
συνδυασμό με ΦΕΚ. 1960 Β΄/4.10.2007 απόφαση ΥΕΘΑ
«Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων ΥΕΘΑ στον Ειδικό
Γραμματέα ΥΠΕΘΑ», αποφασίζουμε:
2. Απονέμουμε την Ηθική Αμοιβή του Επαίνου στο
Μόνιμο Υπάλληλο ΚΛ/ΤΕ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ (Προσωρινό) (Τε−
χνιτών Τηλεπικοινωνιακών−Ηλεκτρονικών) με Α΄ βαθμό
ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ (ΑΜ:3305), διότι διακατεχόμενος
από υψηλό αίσθημα ευθύνης και άρτια επαγγελματική
κατάρτιση προέβη στην κατασκευή κεραίας VHF με
Αντικεραυνικό, η οποία τοποθετήθηκε και λειτουργεί
από το Δεκέμβριο 2003 στη Μονάδα (1° ΚΕΠ) με μεγάλη
επιτυχία επικοινωνίας.
Η απόφαση να δημοσιευθεί σε Φύλλο της Εφημερί−
δας της Κυβερνήσεως, να γραφεί στην Ημερ. Δγή και
ν’αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Μονάδας.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε ΑΤΑ−ΔΑΥ−ΔΑΕ προ−
κειμένου ενημερωθούν, με μεριμνά τους, οι Μονάδες
που εποπτεύουν.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009
Ο Ειδικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΤΟΣ
F
Αριθμ. 26003/2141
(7)
Κήρυξη υποχρεωτικής της 20/2009 Διαιτητικής Από−
φασης (ΔΑ) «Για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και
εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις
εξόρυξης−μελετών−διύλισης αργού πετρελαίου όλης
της χώρας».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
2. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμός της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β/10.3.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β/2.1.2008)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1876/
1990 (ΦΕΚ 27/Α/90).
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5. Την από 21 Ιουλίου 2009 αίτηση της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διϋλι−
στήρια και Χημική Βιομηχανία.
6. Το από 27.7.2009 Υπηρεσιακό Σημείωμα.
7. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του της 6.8.2009.
8. Τα στοιχεία του φακέλου από τα οποία προκύπτει
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω Διαιτητικής Από−
φασης. (Δ.Α.), δηλαδή ότι οι δεσμευόμενοι εργοδότες
απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου,
αποφασίζουμε:
1) Κηρύσσουμε υποχρεωτική την 20/2009 Διαιτητική
Απόφαση (Δ.Α.) για τους όρους αμοιβής και εργασίας
των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις εξόρυξης−με−
λετών−διύλισης αργού πετρελαίου όλης της χώρας για
όλους τους εργοδότες και εργαζομένους του κλάδου
που αφορά αυτή.
2) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
21.7.2009.
3) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Αυγούστου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 24872/355
(8)
Καταβολή επιχορήγησης στην Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), για τη κάλυψη δα−
πανών του 7ου εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου.
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
συνόλου, οικονομική αυτοτέλεια συνδικαλιστικού κινή−
ματος» (ΦΕΚ 186/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν και συ−
μπληρώθηκαν διαδοχικά με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.
2091/1992 «Οικονομική αυτοτέλεια των συνδικαλιστικών
οργανώσεων και διατάξεις για το Διοικητικό Συμβούλιο
του Οργανισμού 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 εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/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. 2306/24/16.1.2009 υπουργική απόφαση
«Κατανομή και καταβολή της επιχορήγησης για την κά−
λυψη δαπανών για εκλογοαπολογιστικά συνέδρια καθώς
και για έξοδα αμοιβής Δικαστικών Αντιπροσώπων για
την διεξαγωγή αρχαιρεσιών συνδικαλιστικών οργανώ−
σεων για το έτος 2009».
5. Το υπ’ αριθμ. 12123/29.7.2009 έγγραφο του Οργανι−
σμού Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) με το οποίο μας υποβλή−
θηκε απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αριθμ. 39/21.7.2009
συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβουλίου.
6. Το γεγονός ότι έχει εγγραφεί πίστωση στον Κ.Α.Ε.
2522 Δ΄ του προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε έτους 2009 για
την προκαλούμενη δαπάνη. Η δαπάνη αυτή δεν βαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
του ν. 2224/1994 την καταβολή της επιχορήγησης των
σαράντα μία χιλιάδων (41.000,00) € στην Εθνική Συνομο−
σπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.), από τον Ο.Ε.Ε.
για την κάλυψη δαπανών του 7ου εκλογοαπολογιστικού
της συνεδρίου.
Η καταβολή της επιχορήγησης θα πραγματοποιηθεί
μετά την υποβολή των σχετικών παραστατικών στον
Ο.Ε.Ε.
Η δαπάνη, που προκαλείται από τις διατάξεις της
απόφασης αυτής βαρύνει τον ΚΑΕ 2522 Δ΄ του Προϋ−
πολογισμού του Ο.Ε.Ε. έτους 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΤΖΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 27031/1047
(9)
Μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Γ. Αξιώτης.
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».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/19.9.2008
υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής «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. 33118/31.5.1994 απόφαση του ΥΠΠΟ,
με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης και λειτουρ−
γίας της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Γ. Αξιώτης (ΦΕΚ
507/Β/1994).
4. Την υπ’ αριθμ. 09/27.3.2009 αίτηση από τη Δημοτική
Μουσική Σχολή Γ. Αξιώτης, με τα συνημμένα δικαιολο−
γητικά, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας της Δημοτικής Μουσικής Σχολής Γ. Αξιώτης
στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Μυκόνου «Γεώργιος
Αξιώτης».
2. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F
(10)
Ολοκλήρωση επένδυσης της εταιρίας «ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΕΛ−
ΠΟΜΕΝΗ και ΣΙΑ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους
αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.
Με την υπ’ αριθμ. 81809/4537/Π04/5/00015/Ε/ν. 3299/
2004/24.8.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση
της εταιρίας «ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ και ΣΙΑ Ο.Ε.»,
που αναφέρεται στην ίδρυση ξηραντηρίου δημητριακών
στο Μανιάκι του Δήμου Φιλώτα του Νομού Φλώρινας.
Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται
στο ποσό των διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων
τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εξήντα πέντε λε−
πτών (244.432,65) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
εκατό εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων
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ευρώ και εξήντα εννιά λεπτών (109.994,69), που αποτελεί
το 45% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των εξήντα
τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ευρώ και έξι λεπτών
(64.600,06), που αποτελεί ποσοστό 26,5% του συνολικού
κόστους της επένδυσης.
Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού εξήντα εννιά
χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και ενενήντα
λεπτών (69.837,90).
Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της μονάδας.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η
6.5.2009.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού πενήντα επτά χι−
λιάδων εξακοσίων δέκα έξι ευρώ και είκοσι έξι λεπτών
(57.616,26).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Με το από 20.8.2009 (υπ’αριθμ. 1626) πρακτικό Συνε−
δρίασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν του από
17.8.2009 (αρ. ημ. πρωτ. 6247) εγγράφου−αιτήματος της
δικηγόρου Αθηνών Αγγελικής Κανελλοπούλου, διορθώ−
νεται η υπ’αριθμ. 452/V/2009 απόφαση της Επιτροπής
Ανταγωνισμού ως εξής:
Στην υπ’αριθμ. 452/V/2009 απόφασης της Επιτροπής
Ανταγωνισμού όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β΄
1572/31.7.2009 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο
τέλος της παρ. 16 του κεφαλαίου των Διαπιστώσεων
προστίθεται πρόταση ως εξής:
(Για τις παραγράφους 11−16 βλ. Αγγελική Κανελλο−
πούλου Στον Συλλογικό Τόμο «Η Μεταρρύθμιση του
Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Δικαίου του Ελεύθερου
Ανταγωνισμού» επιμ. Ι. Κοκκορης−Ι. Λιανός, Εκδ. Νομική
Βιβλιοθήκη 2008, σελ 160−165).
(Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02018400309090008*

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

