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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 34776 (1)

  Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο
Αργυρούπολης.

  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.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ. 206/Α΄/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/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. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/277/21576/16.8.2007 έγ−
γραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις μί−
σθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση 
των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λή−
γουν κατά το χρονικό διάστημα 1.10.2007 έως 31.10.2007, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 
1 άτομο για το ΚΕΠ Δήμου Αργυρούπολης για χρονικό 
διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του έργου 
αυτού ορίζεται ο Δήμος Αργυρούπολης.

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχω−
θεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασι−
ούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της 
προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη 
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 συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου της 
σύμβασης που μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νάκου.
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4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
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 ΚΕΠ 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 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
    Αριθμ. οικ. 34780 (2)

Έγκριση σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο
Ν. Φιλαδέλφειας.

  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. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου» (Φ.Ε.Κ 206/Α΄/8.10.1997).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3260/2004 
«Ρυθμίσεις του συστήματος προσλήψεων και θεμάτων 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 151/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. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.4/277/21576/16.8.2007 έγ−
γραφο της Δ/νσης Οργάνωσης & Λειτουργίας ΚΕΠ του 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το οποίο κατανέμονται συμβάσεις μί−
σθωσης έργου, διάρκειας 6 μηνών, για την στελέχωση 
των ΚΕΠ των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου λή−
γουν κατά το χρονικό διάστημα 1.10.2007 έως 31.10.2007, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 
με 3 άτομα για το ΚΕΠ Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για 
χρονικό διάστημα (6) μηνών. Ως τόπος εκτέλεσης του 
έργου αυτού ορίζεται ο Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας.

1. Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν (ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια τους) από τη χρονική στιγμή που θα στελεχω−
θεί το ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό.

2. Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κ.λπ. της σύμβασης έργου με πρωτοβουλία του συμβασι−
ούχου δεν θα συνάπτεται νέα σύμβαση σε συνέχεια της 
προηγούμενης που διακόπηκε, χωρίς την προηγούμενη 
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 συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου της 
σύμβασης που μνημονεύεται η απόφαση κατανομής του 
Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Νάκου.

4. Για ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 
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 ΚΕΠ 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 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F

      Αριθμ. 3884 (3)
Καθορισμός των οδών που η αρμοδιότητα συντήρησης 

τους ανήκει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας − Θράκης και των οδών που η 
αρμοδιότητα συντήρησής τους ανήκει στις υπηρε−
σίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Περι−
φέρειας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3481/2006 «Τρο−

ποποιήσεις στη Νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο 
κ.λπ.».

2) Τις διατάξεις του ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση 
− Περιφερειακή ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προγραμ−
ματισμός» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν 
με το ν. 1832/1989 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της 
νομοθεσίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την αποκέ−
ντρωση και άλλες διατάξεις».

3) Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

4) Το π.δ. 131/1998 «Οργανα που αποφασίζουν ή γνω−
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων 
έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών».

5) Την υπ’ αριθμ. Δ17α/08/52/ΦΝ443/20.3.2007 απόφαση 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με την οποία καθορίζονται οι 
οδοί του Ν. Αττικής και των ολοκληρωμένων τμημάτων 
των αυτοκινητοδρόμων που η συντήρηση τους ανήκει 
στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩ−
ΔΕ.

6) Τις προτάσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου για το 
αντικείμενο του θέματος.

7) Τις απόψεις μερικών Δήμων για την συντήρηση των 
εντός σχεδίων κ.λπ. τμημάτων των επαρχιακών οδών.

8) Τις απόψεις της ΔΕΣΕ Περιφέρειας ΑΜ−Θ για την 
συντήρηση των Εθνικών οδών, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τις οδούς που η αρμοδιότητα συντήρη−
σης τους ανήκει στις υπηρεσίες της Περιφέρειας ΑΜ−Θ 
ως εξής:
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1.1. Εθνική οδός 2 και διακλαδώσεις
1.1.1. Γέφυρα Στρυμόνα − Α. Κ. Αγίου Ανδρέα
1.1.2. Αμφίπολη − Ελευθερούπολη − Καβάλα, εκτός των 

τμημάτων εντός σχεδίων πόλεων Ελευθερούπολης και 
Καβάλας

1.1.3. Περιμετρική οδός Καβάλας από Γηροκομείο έως 
κόμβο προς Σανατόριο.

1.1.4. Καβάλα − Ισόπεδος κόμβος Χρυσούπολης − Γέ−
φυρα Νέστου − Ξάνθη (μέσω της οδού παράκαμψης) 
− Πόρτο Λάγος − Κομοτηνή − Σάππες − Μέστη − Μάκρη 
− Αλεξανδρούπολη − Παλαιός κόμβος Αρδανίου − Ελλη−
νοτουρκικά Σύνορα, εκτός των τμημάτων εντός σχεδίων 
πόλεων Καβάλας, Κομοτηνής και Αλεξ/λης.

1.1.5. Κόμβος Πετροχωρίου − κόμβος Βανιάνου Εγνα−
τίας οδού.

1.1.6. Τα τμήματα που διέρχονται από τους οικισμούς 
Κρήνης, Παραδείσου, Τυμπάνου και Κουτσού που πα−
ρακάμφθηκαν.

1.1.7. Κόμβος Φαναρίου − Παλαιά Ε.Ο. − Κόμβος Με−
σούνης.

1.2. Εθνική οδός 12
1.2.1. Όρια Ν. Σερρών & Δράμας − Κόμβος Ξηροπότα−

μου.
1.2.2. Κόμβος Μυλοπόταμου − Κόμβος Κουδουνιών (υπο 

κατασκευή) και σε συνέχεια το υπο δημοπράτηση τμήμα 
έως κόμβο με Ε.Ο. 14.

1.2.3. Κόμβος Σιδηρόνερου − Κόμβος Σταυρού Αμυγδα−
λεώνα (δια της οδού παράκαμψης Κρηνίδων).

1.2.4. Κόμβος «Σκαρή» − Λυδία −Κρηνίδες −Κόμβος νό−
τιας εισόδου Κρηνίδων.

1.3. Εθνική οδός 14.
1.3.1. Από κόμβο με Ε.Ο. 12 έως τα όρια σχεδίου πό−

λεως Ξάνθης.
1.3.2. Το τμήμα Λυκοδρομίου που παρακάμφθηκε.
1.4. Εθνική οδός 55.
1.4.1. Κόμβος Αιώρας − Εχίνος − Ελληνοβουλγαρικά 

Σύνορα.
1.4.2. Το τμήμα Γλαυκής που παρακάμφθηκε.
1.5. Εθνική οδός 57.
Κόμβος Ξηροποτάμου − Κ.Νευροκόπι − Ελληνοβουλγα−

ρικά Σύνορα εκτός του τμήματος εντός σχεδίου πόλεως 
Κ. Νευροκοπίου.

1.6. Εθνική οδός 51.
1.6.1. Ισόπεδος κόμβος Αρδανίου − Σουφλί (μέσω της 

περιφερειακής οδού) −Διδυμότειχο (μέσω της περιφερει−
ακής οδού) − Ορεστιάδα (μέσω της οδού παράκαμψης) 
− Κόμβος Καστανεών − Ελληνοτουρκικά σύνορα (εξαι−
ρείται ο ανισόπεδος κόμβος Αρδανίου της Εγνατίας 
οδού).

1.6.2. Βόρειος κόμβος οδού παράκαμψης Ορεστιάδας 
− Σ.Σ. Ορμένιου − Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

1.7. Εθνική οδός 53.
Αλεξανδρούπολη (όρια σχεδίου πόλης) − Άβας − Παρά−

καμψη Αισύμης − Μέγ. Δέρειο − Μικρό Δέρειο − Γέφυρα 
Διαβολορέμματος.

2. Καθορίζουμε τις οδούς που η αρμοδιότητα συντή−
ρησης τους ανήκει στις υπηρεσίες των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων ως εξής:

2.1. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Δράμας
Όλες τις χαρακτηρισμένες επαρχιακές οδούς
2.2. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας
2.2.1. Όλες τις χαρακτηρισμένες επαρχιακές οδούς 

εκτός των τμημάτων αυτών εντός σχεδίων πόλεων Ν. 

Περάμου, Παληού, Καβάλας, Ελευθερούπολης, Χρυσού−
πολης Κεραμωτής και Λιμένα Θάσου και της οδού από 
Νικήσιανη έως κόμβο Αγ. Χριστόφορου.

2.2.2. Την οδό Χαλκερό − Παλιά Καβάλα.
2.2.3. Την οδό από κόμβο Ν.Ηρακλείτσας έως ισόπεδο 

κόμβο Εγνατίας οδού.
2.3. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης
2.3.1. Όλες τις χαρακτηρισμένες επαρχιακές οδούς.
2.3.2.Την οδό Εύλαλο − Δέκαρχο − Εξοχή − Λεύκη − 

Κόμβος Εθνικής οδού 2.
2.3.3. Την οδό Κοτύλη − Πάχνη− Γλαύκη − Κόμβος Εθν.

Οδού 55.
2.3.4. Την οδό Κιμμέρια − Πηγάδια − Κόμβος Εθν. Οδού 2
2.4. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ροδόπης
2.4.1. Όλες τις χαρακτηρισμένες επαρχιακές οδούς
2.4.2. Την οδό Νέα Σάντα − Ύψωμα Άρης
2.5. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου
2.5.1. Όλες τις χαρακτηρισμένες επαρχιακές οδούς, 

εκτός του τμήματος Μεγάλο Δέρειο − Μικρό Δέρειο.
2.5.2. Την οδό από Μεταξάδες έως κόμβο με επαρχιακή 

οδό Μικρού Δερείου − Μάνδρας.
Στις παραπάνω οδούς συμπεριλαμβάνονται και οι 

παράπλευροι και κάθετοι τους στο μήκος που προ−
βλέπεται.

Εκκρεμεί ο καθορισμός της αρμοδιότητας συντήρησης 
της Εγνατίας οδού και των παραπλεύρων της, οι οποίες 
δεν αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. της παραγρ. 5.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 5 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
    (4)
Ολοκλήρωση επένδυσης της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

Α.Τ.Ε.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 96769/4623/ΠΟ4/4/00031/Ε/ν. 3299/ 
2004/20.9.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται η επένδυ−
ση της εταιρείας «ΚΟΚΚΙΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», που αναφέρεται 
στην επέκταση μονάδας παραγωγής αδρανών υλικών 
στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πόρου του Δήμου Βεντζίου 
του Νομού Γρεβενών.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εβδομή−
ντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.972.500,00) και 
το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ορίσθηκε στο ποσό των οκτακοσίων ογδόντα επτά χι−
λιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (887.625,00), που 
αποτελεί το 45% του ενισχυόμενου κόστους της επέν−
δυσης.

Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
1.2.2007.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης 
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ποσού οκτακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων εξακοσίων 
είκοσι πέντε ευρώ 887.625,00.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F

    (5)
Ολοκλήρωση επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΙ−

ΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυ−
τής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 96775/4629/65291/ν. 1892/1990/20.9.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας ολοκληρώνεται η επένδυση της «ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στη δημιουργία 
στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων 198 θέσεων στο Δ.Δ. 
Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης Νομού Κοζάνης.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό του ενός εκατομμυρίου δέκα έξι χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών 
(1.016.955,30) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα 
δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτών (348.642,70), δηλαδή 
ποσό 600.000 δρχ. ή 1.760,82 € ανά θέση στάθμευσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των τριακοσίων 
σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα τεσσάρων 
ευρώ και σαράντα έξι λεπτών (343.734,46), που απο−
τελεί ποσοστό 33,8% του ενσιχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού τριακοσίων εί−
κοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ και δέκα τεσσάρων λεπτών (324.578,14).

Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατό ογδόντα 
επτά χιλιάδων διακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ 
187.234,00.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ

F
(6)

    Ολοκλήρωση επένδυσης της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑ−
ΠΕΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους 
αυτής και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 96772/4626/ΠΟ4/4/00022/Ε/ν. 3299/ 
2004/20.9.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώνεται η επένδυ−
ση της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΕΤΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», 
που αναφέρεται στην ίδρυση νέας μονάδας σιδηροκα−
τασκευών με αλλαγή τόπου εγκατάστασης (μετεγκατά−

σταση), στο 3° χλμ. της επαρχιακής οδού Πτολεμαΐδας− 
Ανατολικού του Δήμου Βερμίου του Νομού Κοζάνης.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων πε−
ντακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και ενενήντα τεσσάρων 
λεπτών (565.573,94) και το ενισχυόμενο στο ίδιο ποσό.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των 
εκατό ενενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων πενήντα 
ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (197.950,88), που αποτε−
λεί το 35% του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των διακοσίων 
είκοσι έξι χιλιάδων διακοσίων είκοσι εννιά ευρώ και πε−
νήντα οκτώ λεπτών (226.229,58), που αποτελεί ποσοστό 
40% του συνολικού κόστους της επένδυσης.

Έγινε χρήση τραπεζικού δανείου ποσού εκατό σαρά−
ντα μία χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτών (141.393,48).

Πιστοποιείται η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας 
της μονάδας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι η 
12.9.2007.

Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού τριάντα τεσσά−
ρων χιλιάδων εκατό πενήντα ευρώ και ογδόντα οκτώ 
λεπτών 34.150,88.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ
F

    Αριθμ. 8395 (7)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου 

με την επωνυμία «32η Σχολική Επιτροπή 7ου και 10ου 
Νηπιαγωγείων Σερρών» στο Δήμο Σερρών του Νο−
μού Σερρών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 243 και 240 του ν. 3463/ 

2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/8.6.2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 

110/Α΄/24.8.1990).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/ 

1997.
4. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ/7457/17.7.1989 απόφαση του Νο−

μάρχη Σερρών (ΦΕΚ 602/Β΄/1989) με την οποία συστά−
θηκε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυ−
μία «32η Σχολική Επιτροπή 7ου και 10ου Νηπιαγωγείων 
Σερρών» στο Δήμο Σερρών του Νομού Σερρών όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΕΣ/18795/12.8.1993 (ΦΕΚ 
664/Β΄/1.9.1993) όμοια.

5. Την υπ’ αριθμ. 341/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σερρών που αναφέρεται στην τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώ−
που, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΕΣ/7457/17.7.1989 απόφα−
ση του Νομάρχη Σερρών (ΦΕΚ 602/Β΄/1989), όπως τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα, που αφορούσε στη σύσταση 
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«32η Σχολική Επιτροπή 7ου και 10ου Νηπιαγωγείων Σερ−
ρών» στον Δήμο Σερρών του Νομού Σερρών ως εξής:
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α) σε όλα τα άρθρα όπου αναφέρονται οι φράσεις 
«π.δ. 76/1985», «π.δ. 323/1989» και «π.δ. 410/1995» αντικα−
θίστανται με την φράση «ν. 3463/2006» (Δ.Κ.Κ.),

β) ως προς την παράγραφο 3 της συστατικής πρά−
ξης που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο 
από:

Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ο 
ένας(1) προέρχεται από την μειοψηφία.

Τους εκάστοτε Δ/ντές του 7ου και 10ου Νηπιαγωγείων 
Σερρών.

Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−
δεμόνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερρών.

Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΕΣ/7457/17.7.1989 από−
φαση του Νομάρχη Σερρών (ΦΕΚ 602/Β΄/1989) όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. 10733 (8)
Τροποποίηση συστατικής πράξης Νομικού Προσώπου 

με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου 
Οινούσας» στο Δήμο Σερρών του Νομού Σερρών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 243 και 240 του ν. 3463/ 

2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/8.6.2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 

110/Α΄/24.8.1990).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 2503/ 

1997.
4. Την υπ’ αριθμ. ΕΣ/22468/28.9.1989 απόφαση του Νο−

μάρχη Σερρών (ΦΕΚ 747/Β΄/1989) με την οποία συστήθη−
κε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Κοινότητας Χιονοχωρίου» στο Δήμο 
Σερρών του Νομού Σερρών όπως τροποποιήθηκε με−
ταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. 20202/30.11.2001 (ΦΕΚ 
1727/Β΄/2001) όμοια του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας και μετονομάστηκε σε «Σχολική 
Επιτροπή Νηπιαγωγείου Οινούσας».

5. Την υπ’ αριθμ. 311/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σερρών που αναφέρεται στην τροποποίηση 
της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώ−
που, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΕΣ/22468/28.9.1989 από−
φαση του Νομάρχη Σερρών (ΦΕΚ 747/Β΄/1989), που 
αφορούσε στη σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου 
Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Νηπιαγω−
γείου Οινούσας» στον Δήμο Σερρών του Νομού Σερρών 
ως εξής:

α) σε όλα τα άρθρα όπου αναφέρονται οι φράσεις 
«π.δ. 76/1985», «π.δ. 323/1989» και «π.δ. 410/1995» αντικα−
θίστανται με την φράση «ν. 3463/2006» (Δ.Κ.Κ.),

β) ως προς την παράγραφο 3 της συστατικής πράξης 
που αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από:

Δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους εκ των οποίων ο 
ένας(1) προέρχεται από την μειοψηφία.

Τον εκάστοτε Δ/ντή του Νηπιαγωγείου.
Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη−

δεμόνων,
Έναν (1) δημότη ή κάτοικο που έχει ανάλογη επαγγελ−

ματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις ανάλογα 
με τον σκοπό του Νομικού Προσώπου.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος τουν προϋπολογισμού του Δήμου 
Σερρών.

Κατά λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΕΣ/22468/28.9.1989 από−
φαση του Νομάρχη Σερρών (ΦΕΚ 747/Β΄/1989) όπως τρο−
ποποιήθηκε μεταγενέστερα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Σέρρες, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

F
    Αριθμ. 9639 (9)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου στο Κέ−

ντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Κοινότητας Γαύ−
δου.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων:
31 του ν. 3013/2002,
15 παρ. 1 του ν. 3260/2004,
6 του ν. 2527/1997.
2. Την από 13.1.2005 Γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ.
3. Τα υπ’ αριθμ. ΟΔΕΚΕΠ/6901/8.9.2005, Φ.7/2/7772/

ΟΔΕΚΕΠ/14.10.2005, Φ. 10307/17.5.2006, Φ.7 ΟΔΕ−
ΚΕΠ/11123/8.5.2006 έγγραφα του ΥΠΕΣΔΔΑ, με τα οποία 
παρέχονται διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση των συμ−
βάσεων των ΚΕΠ.

4. Το υπ’ αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ/4/277/21576/16.8.2007 έγ−
γραφο του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Απόστολου Ανδρε−
ουλάκου, το οποίο αφορά στην κατανομή εβδομήντα 
πέντε (75) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως 
έξι μήνες στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού της Χώ−
ρας στα οποία λήγουν οι συμβάσεις μίσθωσης έργου 
κατά το χρονικό διάστημα από 1.10.2007 έως 31.10.2007, 
αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνουμε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου από 
την Κοινότητα Γαύδου διάρκειας έως έξι (6) μηνών για την 
υποστήριξη και την παραγωγική λειτουργία του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη (Κ.Ε.Π ) της Κοινότητας.

2) Σε περίπτωση αποχώρησης, παραίτησης, διακοπής 
κλπ. της σύμβασης μίσθωσης έργου με πρωτοβουλία 
του συμβασιούχου, δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση με 
νέο άτομο, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΕΣΔΔΑ το οποίο θα πρέπει να έχει ενημερωθεί από 
την υπηρεσία σας. Σε διαφορετική περίπτωση το ΥΠΕΣ−
ΔΔΑ δεν θα κάνει δεκτή τη σύμβαση αλλά και δεν θα 
τη χρηματοδοτήσει.

3) Κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση των συμβάσεων 
δεν προβλέπεται πλέον η συμπλήρωση του πεδίου εκεί−
νου της σύμβασης στο οποίο μνημονεύεται η απόφαση 
κατανομής του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ Αθ. Νάκου.
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4) Αριθμός ατόμων που θα ασχοληθούν: Ένα (1).
5) Τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται η έδρα του 

οικείου ΚΕΠ.
6) Η αμοιβή του αναδόχου προσδιορίζεται σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 11123/8.5.2006 εγκύκλιο, ως εξής:
1. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μικρότερη 

των 24 μηνών: χρηματοδότηση αττό το ΠΔΕ ΕΠ ΚτΠ−
ΣΑΕ055/3 του ΥΠΕΣΔΔΑ με μηνιαία αμοιβή συμβασιού−
χου 880 ευρώ.

2. ΚΕΠ με χρονική διάρκεια λειτουργίας μεγαλύτερη 
των 24 μηνών: χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋ−
πολογισμό ενώ για το ύψος της μηνιαίας αμοιβής αντι−
στοιχούν οι εξής υποπεριπτώσεις:

2.1 ο συμβασιούχος αν δεν έχει συμπληρώσει διαδο−
χικές συμβάσεις μίσθωσης έργου 24 μηνών λαμβάνει 
μηνιαία αποζημίωση 880 ευρώ ,

2.2 ο συμβασιούχος αν έχει συμπληρώσει διαδοχικές 
συμβάσεις μίσθωσης έργου άνω των 24 μηνών, λαμ−
βάνει μηνιαία αποζημίωση 1.000 ευρώ (με ημερομηνία 
έναρξης του δικαιώματος αυτού του ύψους αμοιβής 
την 1.2.2005.

7) Μετά τη στελέχωση του ΚΕΠ με μόνιμο προσωπι−
κό και την ανάληψη υπηρεσίας με την ορκομωσία των 
υπαλλήλων των ΚΕΠ δεν θα συναφθούν νέες συμβάσεις 
με άλλα φυσικά πρόσωπα για το υπόλοιπο, ανεκτέλεστο 
διάστημα των συμβάσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρ−
φωσης το ΥΠΕΣΔΔΑ θα επιστρέψει τις συναφθείσες 
συμβάσεις στους ΟΤΑ, δεν θα τις χρηματοδοτήσει και 
θα τις ανακαλέσει για όσο χρονικό διάστημα δεν υλο−
ποιήθηκαν από τους συμβασιούχους.

8) Οι ανωτέρω συμβάσεις λήγουν αυτοδίκαια από τη χρο−
νική στιγμή που θα στελεχωθεί το ΚΕΠ του ΟΤΑ με μόνιμο 
προσωπικό, ανεξαρτήτως της διάρκειας ισχύος τους.

9) Έργο που θα εκτελεστεί: α) Η παροχή διοικητικών 
πληροφοριών και η διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών 
από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τε−
λικής πράξης σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
υπηρεσίες μέσω ψηφιοποιημένων βάσεων δεδομένων 
που θα εγκαταστήσει.

β) Η κατάρτιση βάσεων δεδομένων με πληροφορίες 
τοπικού ενδιαφέροντος και η παράδοση του ολοκλη−
ρωμένου συστήματος σε λειτουργία.

10) Τα ανωτέρω έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των καθη−
κόντων του προσωπικού που υπηρετεί στην Κοινότητα.

11) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας 
Γαύδου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί 
ακριβώς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Χανιά, 13 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας 
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

F
    Αριθμ. 5787 (10)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νο−

σοκομείων εκτός περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτι−
νοβολιών.

  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχι−

ακής Αυτοδιοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

2. Τις διατάξεις του ισχύοντος οργανισμού εσωτε−
ρικής λειτουργίας υπ’ αριθμ. 27167/2003(ΦΕΚ 680/τ 
Β΄/20.5.2005).

3. Τις διατάξεις του ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α΄/1974) 
«Περί προστασίας εξ Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών».

4. Την υπ’ αριθμ. Α2 στ./2073/1983 (ΦΕΚ 280/Β΄/1983) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προσόντων για την 
επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσ/μείων».

5. Την υπ’ αριθμ. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β΄/1991) 
κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Κανονισμών Ακτι−
νοπροστασίας».

6. Την γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής χο−
ρήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Φυσι−
κού Νοσ/μείων− Ακτινοφυσικού Ιατρικής Συνεδρίαση 
27η/11.6.2006.

7. Την από 30.5.2007 αίτηση του Φυσικού ΓΚΩΝΙΑ ΠΑ−
ΝΑΓΙΩΤΗ, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού 
Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών, στον Φυσικό ΓΚΩΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του 
ΙΩΑΝΝΗ, με τα νόμιμα δικαιολογητικά που βρίσκονται 
εντός του φακέλου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καλλιθέα, 11 Σεπτεμβρίου 2007

Ο Νομάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 

F
    Αριθμ. 3670 (11)
Παροχή άδειας για την τροποποίηση κανονισμών 

αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία 
«MARFIN GAM ΑΕΔΑΚ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

(Απόφαση 564/14.9.2007)

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8 και 13 του ν. 3283/2004 

«Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαί−
ων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 
αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α΄/210/2.11.2004).

2. Την υπ’ αριθμ. 25/413/8.2.2007 απόφαση του Διοι−
κητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Εκτελεστική Επιτρο−
πή, στο Γενικό Διευθυντή, και στους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων, Τμημάτων, Γραφείων και λοιπών Υπηρε−
σιακών Μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.» (ΦΕΚ 
Β΄/7300/6.3.2007).

3. Την υπ’ αριθμ. 36730/Β.903/15.9.2006 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Διαμόρφω−
ση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς» (ΦΕΚ 
Β΄/1492/10.10.2006).

4. Την από 7.8.2007 επιστολή της εταιρείας «ΜΑRFΙΝ GΑΜ 
ΑΕΔΑΚ» με τους υποβληθέντες κανονισμούς των υπό τρο−
ποποίηση αμοιβαίων κεφαλαίων, τους οποίους συνυπογρά−
φει ο νέος θεματοφύλακας «ΜΑRFIΝ ΕGΝΑΤΙΑ ΑΤΕ».

5. Την από 12.9.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Χορήγη−
σης Αδειών και Εποπτείας Φορέων της Κεφαλαιαγοράς, 
αποφασίζει:
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Παρέχει άδεια για την τροποποίηση των κανονισμών 
των αμοιβαίων κεφαλαίων «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΝΑ−
ΤΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» 
και «ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ». Οι τροποποιήσεις των κανονι−
σμών των ανωτέρω αμοιβαίων κεφαλαίων αφορούν, με−
ταξύ άλλων, την παράγραφο 1 του άρθρου 1 σχετικά με 
τις ονομασίες τους, οι οποίες εφεξής θα είναι «ΜΑRFΙΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» και «ΜΑRFΙΝ ΑΘΗΝΑ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» αντιστοίχως, την 
παράγραφο 1 του άρθρου 2 σχετικά με την αλλαγή της 
επωνυμίας της διαχειρίστριας εταιρείας, την παράγρα−
φο 3 του άρθρου 2 σχετικά με την αλλαγή του θεματο−
φύλακα, ο οποίος εφεξής θα είναι η εταιρεία «ΜΑRFΙΝ 
ΕGΝΑΤΙΑ ΑΤΕ» και την παράγραφο 2 του άρθρου 3 
σχετικά με την επενδυτική τους πολιτική.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2007
Ο Γενικός Διευθυντής

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΚΑΡΜΕΑΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(12)

Στην     υπ’ αριθμ. Φ.88533/40435/2.8.2007 απόφαση του 
Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο−
κέντρωσης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1609/17.8.2007 
(τ. Β΄) διορθώνεται:

το λανθασμένο «Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88533/40035/ 
2.8.2007 απόφαση»

στο ορθό «Με την υπ’ αριθμ. Φ. 88533/40435/2.8.2007 
απόφαση…».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02019700810070008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

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

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

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

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

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

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

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

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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