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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 7001/2/917−ιη
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7001/2/1122−ιδ/19.1.2001 από−
φασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Καθο−
ρισμός τοπικής αρμοδιότητας Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής και υφισταμένων της Υπηρε−
σιών» (ΦΕΚ 70/τ.Β΄) και της υπ’ αριθμ. 7001/2/1325−
ιε/10.1.2004, όμοιας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιό−
τητας Τμημάτων Ασφαλείας Γενικής Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αττικής» (ΦΕΚ 14/τ.Β΄) και άλλες διατά−
ξεις.
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
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Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Ορ−
γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ 152/τ.Α΄),
όπως το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο
1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49/τ.Α΄).
2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω−
ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 41/τ.Α΄).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
4. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφιο 13 της υπ’ αριθμ.
7004/3/47/27.11.2007 απόφασης του Υπουργού και
Υφυπουργού «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού
και Υφυπουργού Εσωτερικών επί θεμάτων Ελληνικής
Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (ΦΕΚ
2266/τ.Β΄).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Η υποπερίπτωση (7) της περίπτωσης δ΄ της παρα−
γράφου 1 της υπ’ αριθμ. 7001/2/1122−ιδ/ 19.1.2001 απόφα−
σης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7001/2/906−κβ/29.9.2005 (ΦΕΚ
1365/τ.Β΄), όμοια, αντικαθίσταται ως εξής:
«(7) Α΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών.
Περιλαμβάνει τη διοικητική περιφέρεια του δήμου
Αχαρνών, πλην εκείνης του κτήματος Τατοΐου, του πο−
λεοδομικού συγκροτήματος του Ολυμπιακού Χωριού
και του οικισμού Βαρυμπόμπης».
2. Η υποπερίπτωση (22) της περίπτωσης δ΄ της παραγρά−
φου 1 της υπ’ αριθμ. 7001/2/1122−ιδ/19.1.2001 απόφασης του
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, όπως προστέθηκε με την
7001/2/906−κβ/29.9.2005, όμοια, αντικαθίσταται ως εξής:
«(22) Β΄ Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών − Ολυμπιακού
Χωριού.
Περιλαμβάνει τον χώρο του πολεοδομικού συγκρο−
τήματος του Ολυμπιακού Χωριού του δήμου Αχαρνών,
καθώς και την περιοχή του οικισμού Βαρυμπόμπης του
ιδίου δήμου».
3. Στη μόνη παράγραφο του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.
7001/2/1325−ιε/10.1.2004 απόφασης του Αρχηγού Ελληνι−
κής Αστυνομίας προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ. Το Β΄ Τμήμα Ασφαλείας Αχαρνών−Ολυμπιακού Χω−
ριού, του οποίου ταυτίζεται με εκείνη του Β΄ Αστυνομι−
κού Τμήματος Αχαρνών − Ολυμπιακού Χωριού και του
Αστυνομικού Σταθμού Θρακομακεδόνων.
Άρθρο 2
Η τοπική αρμοδιότητα του Α΄ Τμήματος Ασφάλειας
Αχαρνών που προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ.
47/2008 (ΦΕΚ 79/τ.Α΄), ταυτίζεται με εκείνη του Α΄ Αστυ−
νομικού Τμήματος Αχαρνών.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
Ο Αρχηγός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ
F

(2)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχο−
ρήγησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 36888/ΥΠΕ/5/00145/Ν. 3299/04/7.8.2008
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομί−
ας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟ−

ΡΩΝ» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας,
στο Δήμο Ασπροπύργου του Νομού Αττικής, συνολικής
επιχορηγούμενης δαπάνης ποσού έξι εκατομμυρίων εν−
νιακοσίων εξήντα χιλιάδων (6.960.000) ευρώ.
Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 21% επί
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξή−
ντα μία χιλιάδες εξακόσια (1.461.600) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι έξι (26)
νέες θέσεις απασχόλησης (26 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.5.2008
(ομόφωνη).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΓΙΑΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. 60559
(3)
Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του
Πρωτοδικείου Κέρκυρας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού
Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών»
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν. 1868/1989
και όπως τελικά αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του
άρθρου 17 του ν. 1756/1988 εκ νέου με την παράγραφο
4 του άρθρου 3 του ν. 2479/1997.
β) του άρθρου 25 παρ. 3 περ. α του ν. 2812/2000 (ΦΕΚ
67/τ.Α΄).
γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 56568/28.5.2004 απόφαση του Υπουρ−
γού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 842/τ.Β΄/8.6.2004).
4. Το υπ’ αριθμ. 1231/20.5.2008 έγγραφο του Πρωτοδι−
κείου Κερκύρας, αποφασίζουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
Τροποποίησης του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Πρωτοδικείου Κέρκυρας, όπως διαμορφώθηκε με
την υπ’ αριθμ. 2/2008 απόφαση της Ολομέλειας του
παραπάνω Δικαστηρίου και η οποία έχει ως εξής:
Ορίζει δικάσιμο για την εκδίκαση υποθέσεων εκούσιας
δικαιοδοσίας του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας,
την 17η Ιουνίου 2008, ημέρα Τρίτη με αριθμό εκδικαζο−
μένων υποθέσεων κατ’ ανώτατο όριο 120.
Κρίθηκε, αποφασίστηκε και εκδόθηκε, στην Κέρκυρα
στις 15 Μαΐου 2008.
Η Προϊσταμένη του
Πρωτοδικείου Κέρκυρας
Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο Γραμματέας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Οι Δικαστές
1. ΙΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ
3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΔΗ
4. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ
5. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΡΑΣΣΑ
6. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΙΩΤΑΣ
7. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ
8. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
9. ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΥΦΙΔΟΥ
10. ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ
11. ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ
F
Αριθμ. oικ. 44867/1637
(4)
Λήψη μέτρων για τελικούς χρήστες που είναι Άτομα
με Αναπηρίες.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 51 παρ. 1 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄),
«Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄).
γ) Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 263/τ.Α΄), όπως
ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 436/35/24.5.2007 εισήγηση της Εθνι−
κής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
(Ε.Ε.Τ.Τ.).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας απόφασης είναι η λήψη
μέτρων για τους τελικούς χρήστες, που είναι Άτομα
με Αναπηρίες, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η πρό−
σβαση και η οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων
στο κοινό τηλεφωνικών υπηρεσιών τελούν σε αναλογία,
με εκείνες, που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς
χρήστες.
Άρθρο 2
Ειδικές ρυθμίσεις
1. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας οφείλει, στο πλαί−
σιο παροχής των υπηρεσιών Καθολικής Υπηρεσίας, να
λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες των Ατόμων με Ανα−
πηρίες.
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2. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής
αιτήσεως ενός ευλόγου αριθμού χρηστών, που είναι
άτομα κωφά ή έχουν σοβαρά προβλήματα αρθρώσε−
ως, εγκαθιστά κοινόχρηστους τηλεκειμενογράφους σε
συγκεκριμένο σημείο.
3. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας μεριμνά, προκει−
μένου το σύνολο των κοινόχρηστων τηλεφώνων, που
θα εγκατασταθούν από αυτόν μετά την έναρξη ισχύ−
ος της παρούσης, να είναι διαμορφωμένα κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε να επιτρέπουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση
και χρήση από άτομα, που χρησιμοποιούν αναπηρικό
αμαξίδιο, έχουν κινητικές δυσκολίες, είναι τυφλά και
έχουν σοβαρά προβλήματα ακοής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται με
απόφασή της να προσδιορίσει τη μορφή, τους όρους
και τις προδιαγραφές λειτουργίας των κοινοχρήστων
τηλεφώνων, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση και αποτε−
λεσματική χρήση τους από τα άτομα με αναπηρίες.
4. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας θα παρέχει σε
άτομα τυφλά ή άτομα με προβλήματα οράσεως τέτοιου
βαθμού, που δεν τους επιτρέπουν να συμβουλευτούν
τον τηλεφωνικό κατάλογο, τη δυνατότητα πρόσβασης
ατελώς στην υπηρεσία πληροφοριών τηλεφωνικού κα−
ταλόγου. Για τη διευκόλυνση της χρήσης των ονομα−
στικών τηλεφωνικών καταλόγων ηλεκτρονικής μορφής
από άτομα τυφλά, ο πάροχος. Καθολικής Υπηρεσίας
υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμους τους ως άνω κα−
ταλόγους στα άτομα αυτά σε μορφή απλού κειμένου
χωρίς γραφικά (text only) μέσω CD−ROM, που παρέχεται
δωρεάν, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του.
5. Μετά από αίτηση τους, ο πάροχος Καθολικής Υπη−
ρεσίας παρέχει τερματικό εξοπλισμό για χρήση τηλε−
κειμενογράφου ή άλλου ειδικού εξοπλισμού σε τιμές
κόστους σε άτομα με δυσκολίες ακοής και όρασης (ανα−
πηρία 67% και άνω). Τυχόν επισκευή καθώς και πιθανή
αντικατάσταση ελαττωματικού τερματικού εξοπλισμού,
ο οποίος έχει διατεθεί από τον πάροχο Καθολικής Υπη−
ρεσίας κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται άμεσα από
αυτόν, χωρίς χρέωση του συνδρομητή, εκτός αν ο συν−
δρομητής έχει αποδεδειγμένα προβεί σε κακή χρήση
του τερματικού εξοπλισμού.
6. Στις κάτωθι κατηγορίες ατόμων προβλέπεται έκ−
πτωση αξίας δεκαοκτώ (18) ευρώ επί της συνολικής
μηνιαίας χρέωσης για χρήση υπηρεσιών πρόσβασης
στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο, προκειμένου να είναι
δυνατή η πρόσβαση (στενής ή ευρείας ζώνης) στο Δι−
αδίκτυο:
• Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και
ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση, με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή
πάσχοντα εκ τετραπληγίας − παραπληγίας με ποσο−
στό αναπηρίας 67% και άνω ή έχοντα αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.
• Νεφροπαθείς τελικού σταδίου και άτομα που έχουν
υποβληθεί σε μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου (καρ−
διάς, πνευμόνων, παγκρέατος, ήπατος, νεφρού).
• Άτομα τυφλά.
• Άτομα κωφά − βαρήκοα.
• Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS.
• Χανσενικοί.
• Άτομα πάσχοντα από θαλασσαιμία.
Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπη−
ριών είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ν. 3528/2007.
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Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μία μόνο σύνδεση
και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός που κατά νόμο
τον εκπροσωπεί δηλώνει στον πάροχο της Καθολικής
Υπηρεσίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί
της οποίας θα γίνεται η έκπτωση.
7. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας μεριμνά, ώστε τα
Άτομα με Αναπηρίες, σε περίπτωση απώλειας της δυνα−
τότητας τηλεφωνικής επικοινωνίας, να έχουν προτεραι−
ότητα, τόσο στη σύνδεση, όσο και στην αποκατάσταση
βλαβών στην τηλεφωνική τους σύνδεση.
8. Ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υποχρεούται να
παρέχει σε άτομα τυφλά ή με σοβαρά προβλήματα
οράσεως, που δεν τους επιτρέπουν να αναγνώσουν τα
στοιχεία που αναφέρονται στους λογαριασμούς, τη
δυνατότητα να πληροφορούνται ατελώς το ύψος του
τελευταίου λογαριασμού της τηλεφωνικής χρέωσης,
καλώντας έναν κωδικό αριθμό επιλογής.
9. Μετά από αίτηση τους, ο πάροχος Καθολικής Υπη−
ρεσίας υποχρεούται να παρέχει πρόσφορο και οικονο−
μικό εναλλακτικό σχήμα για την παροχή βασικού επιπέ−
δου αναλυτικής χρέωσης σε άτομα τυφλά ή άτομα με
προβλήματα οράσεως. Το εν λόγω εναλλακτικό σχήμα,
καθώς και η διαδικασία υλοποίησης του, υποβάλλονται
προηγουμένως στην Ε.Ε.Τ.Τ. για έγκριση. Το βασικό επί−
πεδο αναλυτικής χρέωσης, για τις ανάγκες της παρού−
σας παραγράφου, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
− τον καλούμενο αριθμό,
− την ημερομηνία και ώρα κατά την οποία έλαβε χώρα
η κλήση και
− τη χρέωση της κλήσης.
10. Για την εξυπηρέτηση ατόμων κωφών και ατόμων
με σοβαρά προβλήματα άρθρωσης και ακοής, η δυνα−
τότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης
παρέχεται ατελώς και μέσω της υπηρεσίας γραπτών
μηνυμάτων (SMS) κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.
11.0 πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας παρέχει δωρεάν
χρόνο τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αξίας ίσης με την
αξία χιλίων (1.000) λεπτών αστικής χρέωσης μηνιαίως,
σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:
• Νεφροπαθείς τελικού σταδίου.
• Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία 67% και άνω ή
πάσχοντα εκ τετραπληγίας−παραπληγίας με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, ή έχοντα αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό άνω ή κάτω άκρων.
• Άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, αυτισμό και
ψυχώσεις ή πάσχοντα από εγκεφαλική παράλυση, με
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Άτομα τυφλά.
• Άτομα πάσχοντα από Θαλασσαιμία.
• Άτομα που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση συ−
μπαγούς οργάνου (καρδιάς, πνευμόνων, παγκρέατος,
ήπατος, νεφρού).
• Αιμορροφιλικοί και πάσχοντες από AIDS.
• Χανσενικοί.
Αρμόδιες για την πιστοποίηση των παραπάνω αναπη−
ριών είναι οι Υγειονομικές Επιτροπές του ν. 3528/2007.
Η ως άνω έκπτωση παρέχεται για μία μόνο σύνδεση
και ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός, που κατά νόμο
τον εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο της Καθολικής
Υπηρεσίας τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί
της οποίας θα γίνει η έκπτωση.
12. Άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό ανα−
πηρίας 50% και άνω, τα οποία προσκομίζουν γνωμά−

τευση των Υγειονομικών Επιτροπών του ν. 3528/2007
δικαιούνται έκπτωσης 50% στην αποστολή και λήψη
γραπτών μηνυμάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας, η δα−
πάνη των οποίων βαρύνει τον εκάστοτε πάροχο της
Καθολικής Υπηρεσίας του τόπου της διαμονής τους. Η
ως άνω έκπτωση παρέχεται για μία μόνο σύνδεση και
ο δικαιούχος της έκπτωσης ή αυτός, που κατά νόμο τον
εκπροσωπεί, δηλώνει στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας
τον αριθμό της τηλεφωνικής σύνδεσης επί της οποίας
θα γίνει η έκπτωση. Με απόφαση της Ε.Ε.Τ.Τ. ρυθμίζεται
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υλοποίηση της πα−
ραπάνω έκπτωσης, καθώς και ο τρόπος διακανονισμού
των ποσών της έκπτωσης μεταξύ των παροχών κινητής
τηλεφωνίας και του παρόχου της Καθολικής Υπηρεσί−
ας. Την ανωτέρω έκπτωση δικαιούνται και τα ανήλικα
άτομα με προβλήματα ακοής και ποσοστό αναπηρίας
50% και άνω, των οποίων η σύνδεση είναι στο όνομα
του ενός εκ των δύο γονέων, ή άλλου προσώπου, που
έχει την επιμέλεια του ανηλίκου, αφού προσκομίσουν
τη σχετική γνωμάτευση αναπηρίας και πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης, καθώς και οι οικογένειες
των ατόμων με νοητική υστέρηση, αυτισμό, ψυχοσω−
ματικές και πολλαπλές αναπηρίες, που έχουν ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω με βασική προϋπόθεση την
προσκόμιση γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών
του ν. 3528/2007.
13. Σε όλες τις περιπτώσεις, που περιγράφονται στο
παρόν άρθρο, ο πάροχος Καθολικής Υπηρεσίας υπο−
χρεούται να ελέγχει την ακρίβεια των προσκομιζομένων
δικαιολογητικών, από τα οποία προκύπτει το δικαίω−
μα των αιτούντων και υποχρεούται να τηρεί σχετικό
αρχείο, παρέχοντας στην Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον του ζητηθεί
σχετικά, κάθε αναγκαία πληροφορία για τον έλεγχο
της παροχής και των όρων παροχής της καθολικής
υπηρεσίας.
Άρθρο 3
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 1 Αυγούστου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. 2407
(5)
Απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για
πέντε χρόνια μέχρι την 15.9.2013 στην περιοχή «Πο−
λυκάρπη» περιοχής Τροιζηνίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 που προστέθηκε
με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικαταστά−
σεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Νομοθε−
τικού Διατάγματος 86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
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2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ
757/τ.Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Τις διατάξεις τον άρθρου 57 ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200.
τ.Α΄/27.8.1998) Σύσταση οργανισμού πιστοποίησης λο−
γαριασμών και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/22.3.1993)
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας».
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
6. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/13.6.1994)
ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 Περί Διοί−
κησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.
8. Την υπ’ αριθμ. 1427/4.7.2008 εισήγηση του Δασαρ−
χείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγό−
ρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της
άγριας πανίδας της χώρας μας.
9. Την υπ’ αριθμ. 1885/18.7.2005 απόφαση Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Αττικής απαγόρευση κυνηγίου στην
περιοχή Πολυκάρπη περιοχής Τροιζηνίας αρμοδιότητας
Δασαρχείου Πόρου, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων των
θηραμάτων για πέντε χρόνια μέχρι την 15.9.2013 στην
περιοχή «Πολυκάρπη» περιοχής Τροιζηνίας σε έκταση
εμβαδού 3.500,00 στρ. με όρια τα αναφερόμενα στην
υπ’ αριθμ. 1885/18.7.2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής «απαγόρευση κυνηγίου στην πε−
ριοχή Πολυκάρπη περιοχής Τροιζηνίας» αρμοδιότητας
Δασαρχείου Πόρου.
Ο καθορισμός των οριογραμμών αυτών δεν αναιρεί
οποιοδήποτε περιορισμό ή απαγόρευση που προβλέπε−
ται από τον Νόμο και ιδιαίτερα τις προβλεπόμενες απα−
γορεύσεις του άρθρου 256 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 86/1969
και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 απόφα−
σης (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18.12.1985) παρ. 6 που βρίσκεται εκτός
ή κοντά στα όρια των απαγορευμένων εκτάσεων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2008−2009.

στάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ.
86/1969 περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 (ΦΕΚ
757/τ.Β΄/18.12.1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωρ−
γίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πανίδας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 57 ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/
τ.Α΄/27.8.1998) Σύσταση οργανισμού πιστοποίησης λο−
γαριασμών και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 94/1993 (ΦΜΧ. 40/τ.Α΄/22.3.1993)
«περί καθορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από
τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα
διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
6. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄/13.6.1994)
ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δω−
τάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Πε−
ριφέρεια και άλλες διατάξεις.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 Περί Διοί−
κησης, Οργάνωσης, Στελέχωσης της Περιφέρειας κ.λπ.
8. Την υπ’ αριθμ. 14267/4.7.2008 εισήγηση του Δασαρ−
χείου Πόρου σε συνδυασμό με την σκοπιμότητα απαγό−
ρευσης του κυνηγίου για την προστασία, αναπαραγωγή
και εκμετάλλευση του θηραματικού πλούτου και της
άγριας πανίδας της χώρας μας.
9. Την υπ’ αριθμ. 3844/16.9.2003 απόφαση Νήσου Κα−
λαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας Δασαρχείου
Πόρου, αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε την απαγόρευση του κυνηγίου όλων
των θηραμάτων για πέντε χρόνια μέχρι την 15.9.2013 στις
περιοχές της νήσου Καλαυρίας με όρια τα αναφερό−
μενα στην 3844/16.9.2003 απόφαση Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Αττικής απαγόρευση κυνηγίου στην περι−
οχή Νήσου Καλαυρίας Πόρου Τροιζηνίας αρμοδιότητας
Δασαρχείου Πόρου.
Ο καθορισμός των οριογραμμών αυτών δεν αναιρεί
οποιοδήποτε περιορισμό ή απαγόρευση που προβλέ−
πεται από τον Νόμο και ιδιαίτερα τις προβλεπόμενες
απαγορεύσεις του άρθρου 256 παρ. 1 και 2 του ν.δ. 86769
και τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 414985/29.11.1985 απόφα−
σης (ΦΕΚ 757/τ.Β΄/18.12.1985) παρ. 6 που βρίσκεται εκτός
ή κοντά στα όρια των απαγορευμένων εκτάσεων.
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και θα ισχύει από το κυνηγετικό έτος
2008−2009.

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2008

Πειραιάς, 21 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 2406
(6)
Απαγόρευση του κυνηγίου όλων των θηραμάτων για
πέντε χρόνια μέχρι την 15.9.2013 στις περιοχές της
νήσου Καλαυρίας.

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 8264/21505
(7)
Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Νέας
Ερυθραίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνω−
ση, στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 που προστέθηκε
με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «περί αντικατα−

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/τ.Α΄/6.8.2004).
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/11123/8.5.2006 εγκύκλιο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
5. Το υπ’ αριθμ. Φ.7 ΟΔΕ ΚΕΠ/10307/17.5.2006 έγγραφο
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
6. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/289/21116/16.8.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/204/23751/10.9.2007 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.12/29/19361/11.7.2008 έγγρα−
φο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Κ.Ε.Π.
του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο κατανέμονται
συμβάσεις μίσθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την
στελέχωση των Κ.Ε.Π. των οποίων οι συμβάσεις μίσθω−
σης έργου λήγουν κατά το χρονικό διάστημα 1.7.2008
έως 31.7.2008, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
με 1 άτομο για το Κ.Ε.Π. Δήμου Νέας Ερυθραίας για
χρονικό διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του
έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Νέας Ερυθραίας.
1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη
διάρκειά τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχω−
θεί το Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό. Μετά την ολοκλή−
ρωση της διαδικασίας στελέχωσης του Κ.Ε.Π. με μόνιμο
προσωπικό, δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις με άλλα
φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο ανεκτέλεστο χρονικό
διάστημα των συμβάσεων.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής
κ.λ.π. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβα−
σιούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια
της προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγού−
μενη έγκριση της ΔΟΛΚΕΠ/ΥΠΕΣΔΔΑ η οποία θα πρέπει
να έχει ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία των
Ο.Τ.Α Α΄ και Β΄ βαθμού.
3. Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσε−
ων πρέπει να δοθεί προσοχή στην συμπλήρωση του
υποδείγματος σύμβασης στο οποίο αναφέρονται τα
νέα στοιχεία (ηγεσία, τρόπος χρηματοδότησης, μετο−
νομασία Υπουργείου).
4. Για Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότε−
ρη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση γίνεται από το ΠΔΕ
ΕΠ ΚτΠ − ΣΑΕ 055/3 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με μηνιαία αμοιβή
συμβασιούχου 880€. Για Κ.Ε.Π. με χρονική διάρκεια λει−
τουργίας μεγαλύτερη των 24 μηνών, η χρηματοδότηση
γίνεται από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ για το
ύψος της μηνιαίας αμοιβής ισχύουν τα εξής:
Α) Αν ο συμβασιούχος δεν έχει συμπληρώσει δια−
δοχικές συμβάσεις 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί σε
880€.
Β) Αν ο συμβασιούχος έχει συμπληρώσει διαδοχικές
συμβάσεις άνω των 24 μηνών η αμοιβή αντιστοιχεί
σε 1.000€.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

(8)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους και έναρξη πα−
ραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «Α.
ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/13740/13735/Π/11/4/00005/Ε/Ν.3299/
2004/5.8.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ιόνιων Νησιών, ολοκληρώθηκε επένδυση της
εταιρείας «Α. ΑΣΠΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας μεταποί−
ησης και εμπορίας κρεάτων, δυναμικότητας 11,2 τό−
νων/εβδομάδα σε χοιρινό κρέας, μοσχαρίσιο κρέας,
πουλερικά, αμνοερίφια και χοιρινό, το οποίο βρίσκεται
στη θέση Μάμαλοι Αλεπούς του Δήμου Κερκυραίων,
Νομού Κέρκυρας,
2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυσης
οριστικοποιείται στο ποσό των τριακοσίων ογδόντα
πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οκτώ (385.588,00
€) ευρώ.
3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
εκατό τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων πενή−
ντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (134.955,80) και
αποτελεί ποσοστό 35,00% του ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
4. Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακο−
σίων πενήντα χιλιάδων εξακοσίων τριάντα δύο ευρώ
και είκοσι λεπτών (250.632,20) και αποτελεί ποσοστό
65,00% του συνολικού κόστους της πραγματοποιηθεί−
σας επένδυσης.
5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 21.7.2008 και ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής
της λειτουργίας ορίστηκε η 21.7.2008.
6. Εγκρίνουμε την καταβολή του υπολοίπου της
επιχορήγησης ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων τρι−
ακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών
(73.355,80).
7. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής
Γνωμοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 88ης συνε−
δρίασης /29.7.2008), της παρ. 15 του άρθρου 7 του
ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F

(9)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡ−
ΚΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΕΣΠΕΡΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/18105/18100/Π11/5/00018/Ε/Ν.3299/
2004/Β΄ΦΑΣΗ/7.8.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την ενίσχυση
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρω−
μένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας «ΕΣΠΕΡΙΑ» 2
αστέρων (πρώην Γ΄ τάξης) δυναμικότητας 69 δωματίων
134 κλινών (επιχορηγούμενη δυναμικότητα 35 δωμάτια,
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66 κλίνες), στο Δ.Δ. Παντοκράτορα του Δήμου Λαγανά
του Νομού Ζακύνθου, συνολικής δαπάνης οκτακοσίων
ογδόντα χιλιάδων εκατό πενήντα έξι (880.156,00) ευρώ
με ποσοστό επιχορήγησης 49%, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης ύψους τετρακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων
διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και σαράντα τεσσάρων
λεπτών (431.276,44).
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας (Ε.Μ.Ε. 0).
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 88η/29.7.2008).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F

(10)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΛΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/17831/17826/Π11/5/00033/Ε/Ν.3299/
2004/Β΄ΦΑΣΗ/5.8.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΛΑΡΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας
«ΛΑΡΑ» 2 αστέρων (πρώην Γ΄ τάξης) δυναμικότητας 40
δωματίων 77 κλινών (επιχορηγούμενη δυναμικότητα
26 δωμάτια, 50 κλίνες), στα Λουρδάτα Κραναίας του
Δήμου Λειβαθούς του Νομού Κεφαλληνίας και Ιθάκης,
συνολικής δαπάνης τριακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων
πεντακοσίων σαράντα (397.540,00) ευρώ με ποσοστό
επιχορήγησης 50%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους
εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα
(198.770,00) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας (Ε.Μ.Ε. 0).
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 88η/29.7.2008).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F

(11)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας των
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑ−
ΡΑΣ στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4554/4549/Π11/5/00022/Ε/Ν.3299/
2004/Β΄ΦΑΣΗ/6.8.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση εταιρείας
των ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ και ΜΟΥΜΟΥΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑΣ,
για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
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της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής
μίσθωσης, που αφορά την ίδρυση μεταποιητικής μονά−
δας παραγωγής άρτου, αρτοσκευασμάτων και νωπών
ειδών ζαχαροπλαστικής (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1581), στη θέση
«ΡΑΡΤΟΥΡΟΥ − ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ ΒΡΥΩΝΗ», Δήμου Αχιλ−
λείων Νομού Κέρκυρας, συνολικής δυναμικότητας μετά
την επένδυση 570.000 κιλών/έτος προϊόντων αρτοποι−
ίας (άρτος, τοστ, αρτίδια, κριτσίνι), 130.000 κιλών/έτος
προϊόντων ζαχαροπλαστικής (βουτήματα, τούρτες−πά−
στες−κρέμες, παγωτό), 130.000 κιλών/έτος προϊόντων
κατάψυξης (σφολιάτα, κρουασάν) και 250.000 κιλών/έτος
πίτας για σουβλάκι, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυ−
ρίου είκοσι εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ
(1.029.670 €), με ποσοστό επιχορήγησης 37%, δηλαδή
ποσό επιχορήγησης ύψους τριακοσίων ογδόντα χιλιά−
δων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ενενήντα
λεπτών (380.977,90 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες
θέσεις εργασίας (Ε.Μ.Ε. 5,58).
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 88η/29.7.2008).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F
(12)
Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης της ΠΑ−
ΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/οικ. 17975/17970/Π11/5/00021/Ε/
Ν.3299/2004/Β΄ΦΑΣΗ/6.8.2008 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίθηκε η
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της ατομικής
επιχείρησης της ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτι−
κής μίσθωσης, που αφορά τον εκσυγχρονισμό και την
επέκταση μονάδας παραγωγής − εμφιάλωσης κρασιού
(οινοποιείο) (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 1593), στη θέση «ΠΛΑΤΥΣΤΟ−
ΜΑ», Δήμου ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ Νομού Λευκάδας, συνολικής
δυναμικότητας πριν και μετά την επένδυση οινοποίησης
σταφυλιών 1000 κιλών/ώρα και εμφιάλωσης κρασιού
300 τεμαχίων/ώρα, συνολικής δαπάνης εκατόν ενενήντα
τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ
(194.435 €), με ποσοστό επιχορήγησης 35%, δηλαδή ποσό
επιχορήγησης ύψους εξήντα οκτώ χιλιάδων πενήντα δύο
ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (68.052,25 €).
Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση
εργασίας (Ε.Μ.Ε. 1,00).
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 88η/29.7.2008).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
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(13)
Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΝΑΡΙΤΗ Κ.−ΜΑΝΙΑ−
ΤΑΚΟΥ Α. Ο.Ε..» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 41155/851/Π08/4/00068/Ε/Ν.3299/
04/14.7.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση
της επιχείρησης «ΠΑΝΑΡΙΤΗ Κ.−ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ Α. Ο.Ε..»
που αναφέρεται σε ίδρυση νέας μονάδος παραγωγής
παραδοσιακών, βιολογικών και διαιτητικών ζυμαρικών
στο Δ.Δ. Γλυκόβρυσης του Δήμου Έλους του Νομού
Λακωνίας. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της
επένδυσης οριστικοποιείται στο ποσό των εξακοσί−
ων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι πέντε ευρώ
(694.025,00€).
Καθορίζουμε το ύψος της ίδιας συμμετοχής στο ποσό
των εκατόν ενενήντα έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα επτά
ευρώ και πενήντα λεπτών (196.137,50 €) η οποία καλύ−
φθηκε με αύξηση εταιρικού κεφαλαίου.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο ποσό των
τριακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων δώδεκα ευρώ και
πενήντα λεπτών (347.012,50 €) που αποτελεί ποσοστό
50% του συνολικού ύψους της παραγωγικής επένδυσης
ποσού εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων είκοσι
πέντε ευρώ (694.025,006).
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό
των εκατόν πενήντα χιλιάδων οχτακοσίων εβδομήντα
πέντε ευρώ (150.875,00 €).
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η
10.7.2008. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.
Η εταιρεία απασχολεί τρία (3) άτομα, τα δύο (2) με
πλήρη απασχόληση και το ένα (1) με μερική (τετράω−
ρη).
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

(14)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στην Πιτσικάλη Άρτεμη του Γεωργίου.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Με την υπ’ αριθμ. 5295/2.7.2008 απόφαση του Νομάρχη
Πειραιά χορηγείται στην Πιτσικάλη Άρτεμη του Γεωργίου
άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
O Nομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F
Αριθμ. 17188/1901
(15)
Κύρωση Εκούσιου Αναδασμού αγροκτήματος ΜΑΓΓΑ−
ΝΩΝ Νομού Ξάνθης ετών 2003−2006.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 674/1977 άρθρο 15 παρ. 1, όπως
συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3147/2003.
2. Τους κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα
του Αναδασμού ετών 2003−2006 αγρ/τος Μαγγάνων
Νομού Ξάνθης.
3. Τις δικαστικές εκκρεμότητες που υπάρχουν σε συν−
διασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 674/1977
περί διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων και
μετά την κύρωση του Αναδασμού, υπό τους όρους που
αναφέρει, ιδία κατόπιν αμετακλήτου δικαστικής απο−
φάσεως και άλλους διαλαμβανόμενους.
4.Την θετική εισήγηση της Δ/νσης Γεωργίας Νομού Ξάν−
θης, όσον αφορά τον διοικητικό έλεγχο, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με τον αναδασμό των ετών 2003−2006 στην
κτηματική περιοχή αγρ/τος Μαγγάνων Νομού Ξάνθης,
όπως αυτό απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την
Επιτροπή Αναδασμού Κτηματολογικούς πίνακες και δι−
αγράμματα της περιοχής αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη, 7 Αυγούστου 2008
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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