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Αριθμ. Δ9/Α/44884/15248
(1)
Απασχόληση του μονίμου προσωπικού της ΥΠΑ κατά τις
απογευματινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού, για το
χρονικό διάστημα από 1−1−2011 μέχρι 31−12−2011.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.− Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Β.Δ. 83/72 «Περί
κανονισμού Οργανώσεως και Προσωπικού της ΥΠΑ»
και του άρθρου 137 του Π.Δ. 647/81 «Περί Οργανισμού
της ΥΠΑ» που διατηρούνται σε ισχύ με το Π.Δ. 56/89
όπου προβλέπεται στο άρθρο 27 αυτού «ότι η Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας υποχρεούται να εξυπηρετεί τας
πάσης φύσεως ανάγκας της Πολιτικής Αεροπορίας, εν
γένει συνεχώς καθ’ άπαν το 24ωρο και καθ’ απάσας
ανεξαιρέτως τας ημέρας του έτους».
2.− Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου» και άλλες συναφείς διατάξεις (ΦΕΚ 297Α
2003).
3.− Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογι−
στικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 247 Α 1995).
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4.− Τις διατάξεις του αρ. 90 του Π.Δ.63/05 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α 2005).
5.− Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη, ύψους 18.900.000 €
Ευρώ, η οποία θα καλυφθεί:
− από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ, ειδικός
φορέας 39/120, Οικονομικού έτους 2011 και ΚΑΕ 0511,
0512 και
− με μεταφορά πιστώσεων στους εν λόγω κωδικούς
αριθμούς εξόδων, από τον ΚΑΕ 5183, κατόπιν σχετικής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
6.− Το Π.Δ. 187/09 « Διορισμός Υπουργών & Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ 214/Α/7.10.09).
7.− Την με αριθμό 2876/07.10.09 απόφαση «Αλλαγή τίτ−
λου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/Β/7.10.09).
8. − Την με αριθμ. Δ10/Α/50277/2655/15.12.2008 (ΦΕΚ/
Β/2539/15.12.2008) απόφαση του Υπουργού Μεταφο−
ρών και Επικοινωνιών περί « Μεταβίβασης αρμοδιοτή−
των κλπ....» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ/10/
Α/23360/1262/29.06.2009 (ΦΕΚ/Β/1277/29.06.2009) από−
φαση.
9.− Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημίωσης στο μόνι−
μο προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
για απασχόληση του, προς αντιμετώπιση λειτουργικών
αναγκών κατά τις κατωτέρω διακρίσεις:
Α) Μέχρι (1743) υπάλληλοι που υπηρετούν στους Κρα−
τικούς Αερολιμένες Αθηνών (560) άτομα, Θεσσαλονί−
κης (205) άτομα, Κερκύρας (102) άτομα, Ηρακλείου (170)
άτομα, Ρόδου (120) άτομα, Κω (55) άτομα, Χανίων (55)
άτομα, στην Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής (ΥΈΠ) (401)
άτομα, στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και
Εφαρμογών (ΚΗΕΕ) (50) άτομα, στην Μονάδα Πτητικών
Μέσων (10) άτομα, στο RADAR Υμηττού (7) άτομα και
στον Τηλεπικοινωνιακό Σταθμό Υμηττού (8) άτομα και
εργάζονται κατά φυλακές, θα απασχολούνται κατά μήνα
και ανά υπάλληλο και μέχρι:
• 42,5 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρω−
ση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 25 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.
• 30 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, για την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωρα−
ρίου εργασίας.
• 13 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 4 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
Β) Μέχρι (554) υπάλληλοι, που υπηρετούν στους Κρατι−
κούς Αερολιμένες Λήμνου (25) άτομα, Μυτιλήνης (53) άτο−
μα, Σάμου (35) άτομα, Χίου (36) άτομα, Αλεξανδρούπολης
(50) άτομα, Σκιάθου (20) άτομα, Μυκόνου (30) άτομα, Κα−
βάλας (35) άτομα, Σαντορίνης (35) άτομα, Ζακύνθου (30)
άτομα, Κεφαλληνίας (30) άτομα, Μήλου (10) άτομα, Πάρου
(7) άτομα, Αράξου (17) άτομα, Αστυπάλαιας (3) άτομα,
Καλαμάτας (16) άτομα, Ακτίου (14) άτομα, Καρπάθου (15)
άτομα, Σύρου (10) άτομα, Νάξου (7) άτομα, Κυθήρων (11)

άτομα, Ιωαννίνων (25) άτομα, στα Δημοτικά Αεροδρόμια
Λέρου (5) άτομα, Κάσου (3) άτομα και Σητείας (6) άτομα,
στα Ράδιο βοηθήματα Παλαιοχώρας (2) άτομα, Αράξου
(2) άτομα, Διδύμου (1) άτομο, Σητείας (3) άτομα, Τηλεπι−
κοινωνιακούς Σταθμούς Θάσου (2) άτομα, Ακαρνανικών
(3) άτομα, Μοναστηρίου (2) άτομα, στο RADAR Λευκάδας
(1) άτομο, και στη Μονάδα εξυπηρέτησης αεροσκαφών
γενικής αεροπορίας Πάχης (10) άτομα που εργάζονται
κατά φυλακές ή όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχο−
λούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο και μέχρι:
• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 37 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι τη 10η νυκτερινή ώρα.
• 50 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλή−
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον
προβλέπονται από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του
Αερολιμένα).
• 25 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες για συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέπονται από το οικείο
πρόγραμμα εργασίας του Αερολιμένα).
Γ) Μέχρι (48) υπάλληλοι που υπηρετούν στους Κρα−
τικούς Αερολιμένες Ικαρίας (7) άτομα, Καστοριάς (9)
άτομα, Κοζάνης (8) άτομα, Ν. Αγχιάλου (11) άτομα, Σκύ−
ρου (3) άτομα, Καλύμνου (6) άτομα και στο Δημοτικό
Αεροδρόμιο Καστελόριζου (4) άτομα και εργάζονται
όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχολούνται κατά μήνα
και ανά υπάλληλο και μέχρι:
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
• 10 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 32 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από την λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου ερ−
γασίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.
• 15 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, για συμπλήρωση του
υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφόσον προβλέπονται
από το οικείο πρόγραμμα εργασίας του Αερολιμένα).
• 28 ώρες τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες για συ−
μπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας (εφό−
σον προβλέπεται στο οικείο πρόγραμμα εργασίας του
Αερολιμένα).
Δ) Μέχρι (582) υπάλληλοι που υπηρετούν, στην Εθνι−
κή Εποπτική Αρχή (25) άτομα, στην Κεντρική Υπηρεσία
(430) άτομα, στο Λογιστικό και Εφοδιαστικό Κέντρο (55)
άτομα, στην Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (25) άτομα,
στην Υπηρεσία Ελέγχου Περιοχής (5) άτομα και στους
Κρατικούς Αερ/νες Αθηνών (30) άτομα, Θεσσαλονίκης (1)
άτομο, Κερκύρας (2) άτομα, Ηρακλείου (2) άτομα, Ρόδου
(3) άτομα, Καβάλας (3) άτομο και Νάξου (1) άτομο, που
εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα, θα απασχολού−
νται κατά μήνα και ανά υπάλληλο και μέχρι:
• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 40 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 2 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
Ε) Μέχρι (10) υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο
Διοικητού και μέχρι (9) υπάλληλοι που υπηρετούν στα
Γραφεία Υποδιοικητών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο−
ρίας και εργάζονται όλες τις ημέρες του μήνα, θα απα−
σχολούνται κατά μήνα και ανά υπάλληλο και μέχρι:
• 40 ώρες πρόσθετης απασχόλησης τις εργάσιμες
ημέρες από τη λήξη του υποχρεωτικού ωραρίου εργα−
σίας και μέχρι την 10η νυκτερινή ώρα.
• 16 ώρες απασχόλησης τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες
ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης τις Κυριακές ή
εξαιρέσιμες ημέρες, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας.
• 8 ώρες νυκτερινής απασχόλησης, πέραν του υπο−
χρεωτικού ωραρίου εργασίας.
2.− Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ που εργάζονται στο Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών, θα απασχολούνται εκεί κατά τις
απογευματινές ώρες καθώς και κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου εργασίας ή πέραν αυτού.
Oι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στην κατηγορία υπε−
ρωριών Α΄.
3.− Οι υπάλληλοι της ΥΠΑ δεν μπορούν σε καμία περί−
πτωση να μετέχουν παράλληλα σε περισσότερα από ένα
προγράμματα απασχόλησης που καθορίζονται στην παρ.
1 (περ. Α΄ έως και Ε΄) της απόφασης αυτής. Οι Αερολιμε−
νάρχες των Κρατικών Αερολιμένων Αθηνών, Θεσσαλονί−
κης, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Κω και Χανίων καθώς
και ο Συντονιστής της Υπηρεσίας Ελέγχου Περιοχής
και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού ΚΑΑ,
έχουν ενταχθεί στην ανωτέρω Α΄ κατηγορία μπορούν
δε, λόγω της φύσης του έργου τους να κάνουν χρήση
των προβλεπόμενων για τις κατηγορίες αυτές κατά μήνα
ωρών, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
4.− Σε περίπτωση μετακίνησης, απόσπασης ή μετάθε−
σης υπαλλήλων, αυτοί θα πραγματοποιούν υπερωρια−
κή κ.λ.π. απασχόληση στην μονάδα που μετακινούνται,
αποσπώνται ή μετατίθενται με αντίστοιχη μείωση του
αριθμού των υπηρετούντων υπαλλήλων της μονάδος
από την οποία μετακινούνται.
5.− Τα προγράμματα εργασίας κάθε Μονάδας, θα εμ−
φανίζουν τις κατά περιπτώσεις προβλεπόμενες ώρες
λαμβανομένου υπόψη και του υποχρεωτικού ωραρίου
εργασίας, ο αρμόδιος δε Προϊστάμενος θα έχει την
ευθύνη της βεβαίωσης των πραγματοποιούμενων ανά
μήνα ωρών, οι οποίες και θα περιλαμβάνονται σε μηνι−
αίες καταστάσεις που θα διαβιβάζει στο ΛΕΚ για την
αποζημίωση τους.
6.− Στην παρούσα απόφαση υπάγονται οι αποσπα−
σμένοι στην ΥΠΑ μόνιμοι υπάλληλοι άλλων δημοσίων
υπηρεσιών, εντός του προσδιοριζόμενου με την παρού−
σα απόφαση συνολικού αριθμού υπαλλήλων, καθώς και
οι αποσπασμένοι υπάλληλοι ΥΠΑ σε άλλες δημόσιες
υπηρεσίες, εφόσον δεν απασχολούνται υπερωριακά στις
υπηρεσίες που αποσπώνται.
7.− Σημειώνεται ότι οι εν λόγω ώρες θα είναι αυστη−
ρά πραγματικές και θα εξαντλούνται μόνο εφόσον το
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επιβάλλουν επείγουσες και αναπότρεπτες υπηρεσιακές
ανάγκες λειτουργικότητας της κάθε Μονάδας.
8.− Για το σκοπό αυτό καθιστούμε προσωπικά υπεύθυ−
νους τόσο τους υπαλλήλους όσο και τους Προϊσταμένους
των Οργανικών Μονάδων, οι οποίοι πέραν του καταλογι−
σμού της αντίστοιχης δαπάνης, θα υπέχουν και πειθαρχική
ευθύνη για τυχόν μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω.
9.− Οι ώρες υπερωριακής και λοιπής απασχόλησης
καθώς και ο αριθμός των συμμετεχόντων υπαλλήλων,
πρέπει να είναι μέσα στα όρια των 18.900.000 € Ευρώ,
μη επιτρεπομένης οποιασδήποτε υπέρβασης της δα−
πάνης αυτής.
10. − Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προ−
καλείται δαπάνη, ύψους 18.900.000 € Ευρώ, η οποία θα
καλυφθεί:
− από τις πιστώσεις προϋπολογισμού ΥΠΑ, ειδικός
φορέας 39/120, Οικονομικού έτους 2011 και ΚΑΕ 0511,
0512 και
− με μεταφορά πιστώσεων στους εν λόγω κωδικούς
αριθμούς εξόδων, από τον ΚΑΕ 5183, κατόπιν σχετικής
απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
11.− Η απόφαση αυτή ισχύει από 01−01 −2011 μέχρι 31−
12−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

F
Αριθμ. Οικ. 63557/4698
(2)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα απόκτησης άδειας Τεχνίτη
Αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων ή Τε−
χνιτών υγραερίου αυτοκινήτων σύμφωνα με το άρ−
θρο 10 παρ.7 του ν.3897/2010.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
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 Α΄ 98).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.2θ του ν. 1575/1985
(ΦΕΚ Α΄207).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 7 του ν.3897/2010
(ΦΕΚ Α΄ 208).
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 66/2010 (ΦΕΚ Α΄ 117) «Καθο−
ρισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αε−
ρίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων».
5) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
1. Η παρούσα απόφαση περιγράφει τους όρους και
τις προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού προγράμματος
που απαιτείται στο άρθρο 10 παρ.7 του ν.3897/2010,
εναλλακτικά αντί της προϋπηρεσίας της παρ.1β του
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

άρθρου 2 του π.δ. 66/2010 και της απαιτούμενης εκπαί−
δευσης της παρ. 1γ του άρθρου 2 του π.δ. 66/2010 για
την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος τε−
χνίτη αερίων καυσίμων (πεπιεσμένο Φυσικό αέριο CNG,
και Υγραέριο LPG).
2. Επίσης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις
εκπαιδευτικού προγράμματος που απαιτείται εναλλακτι−
κά σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.7 του ν.3897/2010 αντί
της προϋπηρεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 3παρ.
2θ του ν.1575/1985 για την απόκτηση άδειας ασκήσεως
επαγγέλματος τεχνίτη υγραερίου (LPG), μέχρι την προ−
θεσμία που ορίζει ο ν. 3897/2010 άρθρο 10 παρ.2 (δηλ.
στις 21−07−2011).
Άρθρο 2
Κατάλληλη Εκπαιδευτική Δομή
Η εκπαίδευση μπορεί να γίνει είτε από Κέντρα Επαγ−
γελματικής Κατάρτισης είτε από Ανώτατο Εκπαιδευτικό
ίδρυμα.
Τα κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που θα ανα−
λάβουν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμ−
ματος θα πρέπει να είναι ειδικά πιστοποιημένα από
το ΕΚΕΠΙΣ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όσον
αφορά το αντικείμενο, την εκπαιδευτική δομή και το
κτιριακό εξοπλισμό. Το Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα
δεν χρειάζεται πιστοποίηση.
Άρθρο 3
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνίτη αερίων καυσίμων
(CNG και LPG)
Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμμα−
τος είναι 250 ώρες, εκ των οποίων ελάχιστος χρόνος
πρακτικής εκπαίδευσης είναι 150 ώρες, παρεχόμενες
κατά ομάδες εκπαιδευομένων όχι μεγαλύτερες των
3 ατόμων ταυτόχρονα. Η κάθε ομάδα κατά την διάρ−
κεια της πρακτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει την
αποκλειστική χρήση του προς εξάσκηση εξοπλισμού.
Η εξοικείωση θα πρέπει να γίνει σε διάφορους τύπους
οχημάτων και συστημάτων συσκευών αερίων καυσίμων
σε αυτοκίνητα. Μέγιστο χρονικό διάστημα της πρα−
κτικής εκπαίδευσης ανά ομάδα και ανά ημέρα είναι 8
ώρες. Η πρακτική καθώς και η θεωρητική εκπαίδευση
θα πρέπει να περιλαμβάνει:
α) θεματολογία κανόνων ασφαλείας, πιθανών κινδύ−
νων που εγκυμονούν κατά την εγκατάσταση συσκευών
αερίων καυσίμων σε διάφορους τύπους οχημάτων κα−
θώς και αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων
στην πράξη.
β) Πρόληψη κινδύνων και εξοικείωση με τους Ελληνι−
κούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνής κανονισμούς Ασφάλειας
στην εγκατάσταση και χρήση αερίων καυσίμων στα
αυτοκίνητα καθώς και στα συνεργεία τοποθέτησης
τους.
Οι γενικές κατευθύνσεις για την ύλη και την θεματολο−
γία του προγράμματος περιγράφονται στο παράρτημα Ι
του π.δ. 66/2010. Οι ώρες πρέπει να είναι κατανεμημένες
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το πιστοποιητικό το οποίο
θα παρέχεται από πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή
(Κ.Ε.Κ. Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, κτ.λ.) θα πρέπει να αναφέρει
την κάλυψη της θεματολογίας του παραρτήματος του
Π.Δ. 66/2010 καθώς και θα γίνεται σαφής διάκριση ωρών
εκπαίδευσης πρακτικής και θεωρητικής άσκησης.

Άρθρο 4
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνίτη υγραερίου (LPG)
Η συνολική διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
είναι 200 ώρες, εκ των οποίων ελάχιστος χρόνος πρα−
κτικής εκπαίδευσης είναι 120 ώρες, παρεχόμενες κατά
ομάδες εκπαιδευομένων όχι μεγαλύτερες των 3 ατόμων
ταυτόχρονα. Η κάθε ομάδα κατά την διάρκεια της πρα−
κτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να έχει την αποκλειστική
χρήση του προς εξάσκηση εξοπλισμού. Η εξοικείωση
θα πρέπει να γίνει σε διάφορους τύπους οχημάτων
και συστημάτων συσκευών υγραερίου σε αυτοκίνητα.
Μέγιστο χρονικό διάστημα της πρακτικής εκπαίδευσης
ανά ομάδα και ανά ημέρα είναι 8 ώρες.
Η πρακτική καθώς και η θεωρητική εκπαίδευση θα
πρέπει να περιλαμβάνει
α) θεματολογία κανόνων ασφαλείας, πιθανών κινδύ−
νων που εγκυμονούν κατά την εγκατάσταση συσκευ−
ών υγραερίου σε διάφορους τύπους οχημάτων καθώς
και αντιμετώπιση των επικίνδυνων καταστάσεων στην
πράξη.
β) Πρόληψη κινδύνων και εξοικείωση με τους Ελληνι−
κούς, Ευρωπαϊκούς και διεθνής κανονισμούς Ασφάλειας
στην εγκατάσταση και χρήση υγραερίου στα αυτοκίνη−
τα καθώς και στα συνεργεία τοποθέτησής τους.
Οι γενικές κατευθύνσεις για την ύλη και την θεματο−
λογία του προγράμματος περιγράφονται το παράρτημα
Ι του π.δ. 66/2010 εξαιρουμένων αυτών που αναφέρονται
στο πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Οι ώρες πρέπει να
είναι κατανεμημένες σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το πι−
στοποιητικό το οποίο θα παρέχεται από πιστοποιημένη
εκπαιδευτική δομή (Κ.Ε.Κ. Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, κτ.λ.) θα
πρέπει να αναφέρει την κάλυψη της θεματολογίας του
παραρτήματος του Π.Δ. 66/2010 καθώς και θα γίνεται
σαφής διάκριση ωρών εκπαίδευσης πρακτικής και θε−
ωρητικής άσκησης.
Άρθρο 5
Έντυπα υποβολής
Ο φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση του εκπαι−
δευτικού προγράμματος, έχει την απόλυτη ευθύνη για
την σωστή και εμπεριστατωμένη εκτέλεση του σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας
απόφασης. Οφείλει επίσης να ενημερώσει το Υπουργείο
για την έναρξη της παραπάνω εκπαιδευτικής δραστηρι−
ότητας του, κοινοποιώντας τα απαραίτητα έγγραφα που
περιγράφουν το πρόγραμμα, την ύλη που διδάσκεται,
την διαδικασία εκτέλεσης των πρακτικών ασκήσεων, τις
διαφορετικές τεχνολογίες οχημάτων στα οποία γίνεται
πρακτική, τον χώρο της πρακτικής καθώς και τους εκ−
παιδευτές και τα κριτήρια επιλογής τους.
Άρθρο 6
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 129363
(3)
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τη Κοι−
νοτική οδηγία 2009/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση
της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ
σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας
κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων». − Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)83657/2005
(ΦΕΚ Β΄59/2006)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παράγραφοι 1, 2 & 3 και του άρθρου
3 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α΄
34/1983), όπως το άρθρο 1 τροποποιήθηκε από το άρθρο
6 του Ν. 1440/84 (Α΄ 70/1984) «Συμμετοχή της Ελλάδας
στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και
του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ», και το άρθρο
3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν.1892/1990
(Α΄ 101/1990) «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη
και άλλες διατάξεις».
β) Των άρθρων 2 παρ. 1 και 2 και 14 παρ. 4 του Ν.
1316/83 (Α΄ 3/1983) «Ίδρυση Οργάνωση και αρμοδιότη−
τες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ)», όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν. 1965/1991 (ΑΊ46) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των
κειμένων διατάξεων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(Ε.Ο.Φ.) και άλλες διατάξεις».
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 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3236/2004 (Α΄ 60)
«Κύρωση της Συνθήκης Κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
3. Την Οδηγία 2009/53/ΕΚ «για την τροποποίηση της
οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγίας 2001/83/ΕΚ σχετικά
με τις τροποποιήσεις των όρων της άδειας κυκλοφορίας
φαρμακευτικών προϊόντων».
4. Την υπ’ αριθμ. 31637/2004 (ΦΕΚ Β΄ 1176/2−8−2004)
κοινή υπουργική απόφαση «Εναρμόνιση της Εθνικής
Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/63/ΕΚ για την τρο−
ποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “περί κωδικός για τα
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση”».
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657/05 (ΦΕΚ Β΄ 59/14−1−2006)
κοινή υπουργική απόφαση « Εναρμόνιση της ελληνικής
νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα
της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση
με την οδηγία 2001/83/ΕΚ «περί κοινοτικού κώδικα για
τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση»,
όπως τροποποιήθηκε.
6. Την αριθμ. 70871/13−10−2010 απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση
και συμπλήρωση της ΚΥΑ ΔΥΓ3(α)83657/2005 (ΦΕΚ Β΄
59/2006), σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2009/53/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για
την τροποποίηση της οδηγίας 2001/82/ΕΚ και της οδηγί−
ας 2001/83/ΕΚ σχετικά με τις τροποποιήσεις των όρων
άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων».
Άρθρο 2
Μετά την παρ. 6 του άρθρου 150 της ΚΥΑ
ΔΥΓ3(α)83657/2005 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία
έχει ως εξής: « Επί αιτήσεων τροποποίησης άδειας κυ−
κλοφορίας φαρμάκων που χορηγήθηκαν με εθνική δια−
δικασία πριν από την 1−1−1998 και οι οποίες κατατίθενται
από την 1−1−2011 και εξής, εφαρμόζεται ο κανονισμός
1084/2003 (ΕΕ L159/27−6−2003 σ.1), όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση που φάρμακο, το οποίο κυκλοφορεί στην
Ελλάδα με Εθνική διαδικασία, αδειοδοτείται και σε άλλο
Κράτος−μέλος, ο παραπάνω Κανονισμός εφαρμόζεται
για τις αιτήσεις τροποποίησης, της εν λόγω άδειας,
που κατατίθενται από την ημερομηνία αδειοδότησής
του και στο άλλο Κ.Μ.».
Άρθρο 3
1. Στο τέλος του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 152 της ίδιας ως άνω ΚΥΑ προστίθεται η φρά−
ση «και ειδικά για την περίπτωση ζ΄ της παραγράφου
5Α σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, μέχρι
44.000,00 ευρώ».
2. Μετά την περίπτωση δ. της παρ. 2 του άρθρου 152,
της ως άνω ΚΥΑ προστίθεται περίπτωση «ε», η οποία
έχει ως εξής: «ε. Το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστι−
μο στην παρ. 3 το άρθρου 19 του Ν.Δ. 96/1973, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 33 του Ν.
1316/1983 ορίζεται μέχρι 22.000 ευρώ και σε περίπτωση
επανάληψης της παράβασης έως 44.000 ευρώ».
Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσί−
ευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των
διατάξεων του άρθρου 2 που ισχύουν από 1−1−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ

F
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΕΣΚΟ ΑΡΧΙΤΕ−
ΚΤΟΝΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.Τ. «TESKO PROPERTIES» στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει.
Με την ΑΠ/24992/Π12/5/00150/Ε/715052/Ν.3299/04/
27−12−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περι−
φέρειας Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε η υπαγωγή στις
διατάξεις του Ν. 3299/04 επένδυσης της επιχείρησης
«ΤΕΣΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙ−
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ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «TESKO PROPERTIES»
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας
3* (αστέρων), 10 διαμερισμάτων (12 δωματίων) 22 κλινών
στο Δήμο Αγ. Κηρύκου της Νήσου Ικαρίας του Νομού
Σάμου, συνολικού κόστους 1.039.623,32 €, με ποσοστό
επιχορήγησης 54,971% επί του συνολικού κόστους, δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης 571.492,83 €.
Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 259.905,83 €
που αποτελεί ποσοστό 25% επί του συνολικού κόστους
της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 208.224,66 που αποτελεί ποσοστό 20,029%.
Η Βαθμολογία που έλαβε η Επενδυτική Πρόταση είναι
57,90 μόρια.
Στη μονάδα θα δημιουργηθούν 5 νέες θέσεις εργα−
σίας 5 ΕΜΕ.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 16−12−
2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F
(5)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση του κόστους
αυτής.
Με την ΑΠ/26186/20623/Π12/4/00087/Ε/Ν.3299/04/
27−12−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της
εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΟΕ» που αναφέρεται
στην ίδρυση βιοτεχνίας αρτοποιίας με εργαστήριο ζα−
χαροπλαστικής, στη θέση «ΒΑΡΕΛΑ» του Δήμου Βαθέως
του Νομού Σάμου, συνολικού κόστους: 579.737,00 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
318.275,61 € που αποτελεί ποσοστό 54,90 % του ενισχυ−
όμενου κόστους της επένδυσης 579.737,00 €.
Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 158.450,19
€ που αποτελεί ποσοστό 27,33% του ενισχυόμενου κό−
στους της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό
των 103.011,20 € που αποτελεί ποσοστό 17,77% του ανα−
γνωριζόμενου συνολικού κόστους της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε
η 29−06−2010.
Δημιουργήθηκε 1 μόνιμη θέση εργασίας που αντιστοι−
χεί σε 1 ΕΜΕ.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό 176.860,21 €.
Το θέμα εξετάστηκε στην 343η Συνεδρίαση της Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις
16−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ

(6)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της ατομικής επιχείρη−
σης «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΚΗΣ» και οριστικοποίηση
του κόστους αυτής.
Με την ΑΠ/26184/20077/Π12/4/00048/Ε/Ν.3299/04/
27−12−2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέ−
ρειας Βορείου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της
ατομικής επιχείρησης «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΚΛΟΥΒΑΚΗΣ» που
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό και μετεγκατάσταση
ατομικής επιχείρησης σε ιδιόκτητο χώρο, με αντικείμενο
τις κατασκευές από σίδηρο και αλουμίνιο, στη θέση
Νένητα του Δήμου Ιωνίας του Νομού Χίου, συνολικού
κόστους: 197.170,78 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
108.049,58 € που αποτελεί ποσοστό 54,80 % του ενισχυ−
όμενου κόστους της επένδυσης 197.170,78 €.
Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 89.121,20 €
που αποτελεί ποσοστό 45,20% του ενισχυόμενου κό−
στους της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε
η 24−07−2008.
Στη μονάδα δημιουργήθηκε 1 νέα θέση εργασίας που
αντιστοιχεί σε 1 ΕΜΕ.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό 41.793,58 €.
Το θέμα εξετάστηκε στην 343η Συνεδρίαση της Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις
16−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F
(7)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «ΔΙΑΠΟΡΙ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» και οριστικοποίηση του
κόστους αυτής.
Με την ΑΠ/26182/20626/Π12/4/00089/Ε/Ν.3299/04/27−12−2010
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΔΙΑΠΟΡΙ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση
μονάδας συσκευασίας νωπών αλιευμάτων, στη θέση Με−
στά του Δήμου Μαστιχοχωρίων του Νομού Χίου, συνολικού
κόστους: 350.858,56 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
192.481,00 € που αποτελεί ποσοστό 54,86 % του ενισχυ−
όμενου κόστους της επένδυσης 350.858,56 €.
Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 105.748,76
€ που αποτελεί ποσοστό 30,14% του ενισχυόμενου κό−
στους της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό
των 52.628,80 € που αποτελεί ποσοστό 15% του ανα−
γνωριζόμενου συνολικού κόστους της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε
η 30−12−2009.
Δεν απαιτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
σύμφωνα με την απόφαση υπαγωγής.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό 92.427,78 €.
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Το θέμα εξετάστηκε στην 343η Συνεδρίαση της Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις
16−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας

38201

τάξεις της του άρθρου 10 του ν. 3299/2004 και της περί
εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F
(8)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης «ΜΙΧΑ−
ΗΛ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.» και οριστικοποίηση του κόστους
αυτής.
Με την ΑΠ/26180/20173/Π12/4/00055/Ε/Ν.3299/04/27−12−2010
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης «ΜΙΧΑ−
ΗΛ ΠΑΥΛΟΥ Ο.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση βιοτεχνίας
κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων και γρανιτών στη θέση
Αλυφαντά του Δήμου Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου, συνολικού
κόστους: 289.000,00 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
158.950,00 € που αποτελεί ποσοστό 55 % του ενισχυό−
μενου κόστους της επένδυσης 289.000,00 €.
Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 80.050,00
€ που αποτελεί ποσοστό 27,70% του ενισχυόμενου κό−
στους της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 50.000,00€ που αποτελεί ποσοστό 17,30% του συ−
νολικού κόστους της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε
η 04−10−2010.
Στη μονάδα δεν δημιουργούνται νέες θέσεις εργα−
σίας.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό 87.375,75 €.
Το θέμα εξετάστηκε στην 343η Συνεδρίαση της Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις
16−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F
(9)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. Α.Π. 17937/Π12/1/80/Ν.2601/
98/22.10.02 απόφασης υπαγωγής του Γενικού Γραμ−
ματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Με την απόφαση ΑΠ/26188/Π12/1/80/Ν.2601/98 της Γε−
νικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανα−
καλείται η αριθμ. Α.Π/17937/Π12/1/80/Ν.2601/98/22.10.02
απόφαση, αφότου ίσχυσε, με την οποία έχει εγκριθεί η
υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.2601/98 επένδυσης της
εταιρείας «Ε. ΒΑΜΒΑΚΙΤΗΣ ΑΒΕΕ» που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδας παραγωγής εξατμίσεων αυτοκινήτων
φορτηγών και λοιπών οχημάτων στην τοποθεσία 12° χλμ.
Μυτιλήνης − Καλλονής του Νομού Λέσβου συνολικού
κόστους 408.975,00 € και δημιουργείται η υποχρέωση
για την επιστροφή στο Δημόσιο της καταβληθείσης
επιχορήγησης ποσού 49.077,00 € σύμφωνα με τις δια−

(10)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης «ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Ε.» και οριστικο−
ποίηση του κόστους αυτής.
Με την ΑΠ/26178/20298/Π12/4/00062/Ε/Ν.3299/04/27−12−2010
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορεί−
ου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επιχείρησης
«ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΥΡΙΠΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται
στην επέκταση και εκσυγχρονισμό υφιστάμενης βιοτεχνι−
κής μονόδας αρτοποιίας και εργαστηρίου ζαχαροπλαστι−
κής στη θέση Βαρέλα του Δήμου Βαθέως της Επαρχίας
Σάμου του Ν. Σάμου, συνολικού κόστους: 579.000,00 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
317.465,70 € που αποτελεί ποσοστό 54,83 °/ο του ενισχυ−
όμενου κόστους της επένδυσης 579.000,00 €.
Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 160.826,30
€ που αποτελεί ποσοστό 27,77% του ενισχυόμενου κό−
στους της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των 100.708,00 € που αποτελεί ποσοστό 17,40% του
ενισχυόμενου κόστους 579.000,00€.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε
η 06−11−2008.
Στη μονάδα δημιουργούνται 2 νέες θέσεις εργασίας.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό 179.417,20 €.
Το θέμα εξετάστηκε στην 343η Συνεδρίαση της Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις
16−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F
(11)
Ολοκλήρωση επένδυσης και πιστοποίηση έναρξης της
παραγωγικής λειτουργίας της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΟΕ» και οριστικοποίηση
του κόστους αυτής.
Με την ΑΠ/26176/21516/Π12/5/00017/Ε/Ν.3299/04/27−12−2010
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση της εταιρείας «ΙΩ−
ΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΟΕ» που αναφέρεται
στην ίδρυση βιοτεχνίας επεξεργασίας ξύλου στην πε−
ριοχή ΛΕΥΚΟΣ του Δήμου Μύρινας του Νομού Λέσβου,
συνολικού κόστους:688.330,65 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
289.098,87 € που αποτελεί ποσοστό 42,00 % του ενισχυ−
όμενου κόστους της επένδυσης 688.330,65 €.
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Η ίδια συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των 223.346,91
€ που αποτελεί ποσοστό 32,45% του ενισχυόμενου κό−
στους της επένδυσης.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται στο ποσό
των 175.884,87 € που αποτελεί ποσοστό 25,55% του
αναγνωριζόμενου συνολικού κόστους της επένδυσης.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίσθηκε
η 27−11−2010.
Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν αντι−
στοιχούν σε 5 ΕΜΕ.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης, ποσό 220.265,81 €.
Το θέμα εξετάστηκε στην 343η Συνεδρίαση της Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 3299/04 στις
16−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΤΟΥ
F
Αριθμ. 5865
(12)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου Διη−
μέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική
Υστέρηση, στην εταιρεία «Αλογά Μ. και Ε. Γιαννηκώ−
στα Ο.Ε.», με δ.τ. «ΚΑΡΙΜΠΟΥ» που βρίσκεται επί της
Οδού Αγ. Δημητρίου και Πλάτωνος στα Σπάτα.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2218/1994 (ΦΕΚ 90/13−6−1994 τ.Α΄)
«Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση δι−
ατάξεων για την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε
και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 30/96 και ισχύει μέχρι
σήμερα.
2. Την αριθμ. 229/1995 απόφαση «Εσωτερικός Οργανι−
σμός Οργάνωσης και λειτουργίας της Ν.Α. Ανατολικής
Αττικής» (ΦΕΚ 400/1995 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1068/28−7−2005 τ.Β΄.).
3. Τον Ν. 2072/1992, άρθρο 10, (ΦΕΚ 125/23−07−1992).
4. Τον Ν.2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής
προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας και άλλες δια−
τάξεις» και ιδίως το άρθρο 1 (ΦΕΚ 213/1995 τ.Α΄).
5. Το Π.Δ. 395/1993 «Όροι, προϋποθέσεις & διαδικασία
για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων
Αποθ. & Αποκ. από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚ 166/28−9−93
τ.Α΄).
6. Η αριθμ. Π4α οικ. 4633/1993 υπ. απόφαση (ΦΕΚ
789/06−10−93) «Προδιαγραφές λειτουργίας κέντρων απο−
θεραπείας − αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών
και λοιπών φροντίδων καθώς και για την διημέρευση
των ατόμων που περιγράφονται στο άρθρο 10 παρ. 1
του Ν. 2072/1992» και ιδίως το ΚΕΦ. Γ΄, III.
7. Την αριθμ. πρωτ. 2617/13−05−2010 αίτηση των νόμι−
μων δικαιούχων της εν λόγω εταιρείας για τη χορήγηση
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το ανωτέρω Κέντρο,

το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου και
Πλάτωνος 1, στο Δήμο Σπάτων Αττικής, με συνημμένα
δικαιολογητικά.
8. Την αριθμ. 75/2009 οικοδομική άδεια.
9. Το αριθμ. πρωτ. 2149/Φ.701.25/75 πιστοποιητικό πυ−
ρασφάλειας, το οποίο ισχύει μέχρι 30−06−2015.
10. Το από 27/10/2010 πρακτικό αυτοψίας της αρμό−
διας Επιτροπής, η οποία επισκέφθηκε τις κτηριακές
εγκαταστάσεις του παραπάνω Κέντρου για τον ως άνω
σκοπό.
11. Το σχηματισθέντα φάκελο με τα κατά νόμο προ−
βλεπόμενα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα, αποφα−
σίζουμε:
1. Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου
Διημέρευσης − Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοη−
τική υστέρηση, στην εταιρεία «Αλογά Μ. και Γιαννηκώ−
στα Ε. Ο.Ε.», με δ.τ. «ΚΑΡΙΜΠΟΥ», το οποίο βρίσκεται στο
Δήμο Σπάτων Αττικής επί της οδού Αγίου Δημητρίου
και Πλάτωνος 1.
Το ανωτέρω Κέντρο Διημέρευσης − Ημερήσιας Φρο−
ντίδας ΑΜΕΑ, το οποίο στεγάζεται σε κτίριο με ισόγειο
και Α΄ όροφο, έχει δυνατότητα φιλοξενίας έως δεκα−
τεσσάρων (14) ατόμων.
2. Το ανωτέρω Κέντρο υποχρεούται να προβεί στην
στελέχωση με το απαραίτητο προσωπικό που προβλέ−
πεται από την κείμενη νομοθεσία, προσκομίζοντας στην
Υπηρεσία μας, με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου,
τα βιβλιάρια Υγείας αυτού και τις άδειες ασκήσεως
επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
3. Το Κέντρο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα
αυτοκίνητο μεταφοράς των ατόμων με νοητική υστέ−
ρηση χωρητικότητας 9 θέσεων τουλάχιστον.
4. Τη διοικητική ευθύνη του Κέντρου έχει η Μάρθα
Αλογά του Δημοσθένη, εκπρόσωποι δε της εταιρείας
«Μάρθα Αλογά − Ευαγγελία Γιαννηκώστα Κέντρο Ημε−
ρήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση Ο.Ε.»
ορίζονται από κοινού οι ομόρρυθμοι εταίροι Αλογά Μ.
και Γιαννηκώστα Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 του από
30−04−2009 αρχικού καταστατικού περί Σύστασης Ομόρ−
ρυθμης Εταιρείας.
5. Ορίζεται Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρο
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση ο
Δημήτριος Νικολακόπουλος του Παναγιώτη ιατρός με
ειδικότητα Ψυχιάτρου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος
στο Μητρώο του ΙΣΑ με αριθμό 052917.
6. Ορίζουμε Κοινωνική Σύμβουλο την Κοινωνική Λει−
τουργό της Υπηρεσίας μας Κατσαμά Ειρήνη.
7. Κάθε παράβαση της ισχύουσας σχετικής νομοθε−
σίας καθώς και των προϋποθέσεων λειτουργίας της
μονάδας συνεπάγεται την επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παλλήνη, 8 Νοεμβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
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