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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

  Υπαγωγή της επιχείρησης «Ξενοδοχειακές & Τουριστι−
κές Επιχειρήσεις Βραχατίου ΑΕ» με δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ» 
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη−
τρο της επιχορήγησης.

  Με την 59583/ΥΠΕ/5/01383/Ε/Ν. 3299/2004/27−12−2010 
Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή της επι−
χείρησης «Ξενοδοχειακές & Τουριστικές Επιχειρήσεις 
Βραχατίου ΑΕ» με δ.τ. «ΑΛΚΥΩΝ» στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
επέκταση ξενοδοχειακής μονάδας 5* και εκσυγχρονισμό 
που αφορά τη δημιουργία συμπληρωματικών εγκατα−
στάσεων με προσθήκη νέων κοινόχρηστων χώρων (Κ.Α. 
ΣΤΑΚΟΔ 2003 5511), στη θέση Βραχάτι του Δήμου Βόχας 
του Νομού Κορινθίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 
δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι τριών χιλι−
άδων εξακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών 
(12.423.668,09 €).

Το ποσό αυτό της επιχορήγησης αναλύεται ως εξής:
1. σε ποσό 1.482.388,25 € ήτοι ποσοστό 37% για την 1η 

ενότητα της επένδυσης ύψους 4.006.454,80 € και
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2. σε ποσό 3.535.229,61 € ήτοι ποσοστό 42% για την 
2η ενότητα της επένδυσης ύψους 8.417.213,30.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δεκαπέντε (15) 
νέες θέσεις απασχόλησης ή 15 νέες ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 
29/7/2010.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(2)

    Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της 
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης 
της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟ−
ΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΜΑΛ−
ΛΙΟΥ ΑΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04.

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9510/ΥΠΕ/4/00464/Ε/Ν. 3299/04/
2−3−2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11,12 εδάφιο β 
του Ν. 3299/04), πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΜΑΛΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση Συνεδριακού Κέ−
ντρου δυναμικότητας 200 θέσεων στη θέση Αρκούδα 
ή Τσακρίζα του ΔΔ Μουλκίου του Δήμου Σικυωνίδων 
του Νομού Κορινθίας, με τους εξής όρους:

α) Το συνολικό οριοτικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων διακοσίων ενεννήντα μίας χιλιάδων επτα−
κοσίων ογδόντα δύο (3.291.782,00) €.

β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εννι−
ακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων εβδομήντα ευρώ 
(975.070,00) € που αποτελεί ποσοστό 29,62 % του συ−
νολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό 
των ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δέκα έξι χιλιάδων 
επτακοσίων δώδεκα Ευρώ (1.316.712,00) € που αποτελεί 
ποσοστό 40%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο 
ποσό των ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00) € που 
αποτελεί ποσοστό 30,38% του συνολικού κόστους της 
ενισχυόμενης επένδυσης.

ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης ορίζεται η 30/7/2009.
στ) Την Πιστοποίηση συνολικής απασχόλησης 14 θέσε−

ων (14 ΕΜΕ) έναντι 15 θέσεων (15 ΕΜΕ) που προβλεπόταν 
στην εγκριτική απόφαση.

ζ) Την από 20−1−2011 (πρακτικό 554) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του 
Ν. 3299/2004.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους επτακοσίων μιας 
χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ (701.828,00 €).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

(3)
      Υπαγωγή της εταιρείας «SMART ENERGY − Δ. ΧΡΗΣΤΑ−

ΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SMART ENERGY E.E.», στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 όπως ισχύει, για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης.

  Με την 59577ΥΠΕ/5/01305/Ε 27−12−2010 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «SMART ENERGY − Δ. ΧΡΗ−
ΣΤΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «SMART ENERGY E.E.» για 
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην κατασκευή 
νέου φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος από ηλιακή ενέργεια, στην περιοχή «Αγιαδο−
λιανική», της Κοινότητας Καρυών, του Νομού Λακωνίας, 
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000,00) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% 
επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000,00) 
ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
απασχόλησης.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 9−12−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(4)

      Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕ−
ΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 
Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την ενί−
σχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της 
επιχορήγησης».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59967/ΥΠΕ/5/01807/Ν. 3299/2004/
28−12−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις 
διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρησης «ΠΕΛΟΠΟΝ−
ΝΗΣΙΑΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με δ.τ. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ 
ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσης της με το 
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση 
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική 
Ράχη Πριόνι Λεκάνα που βρίσκεται στο Δήμο «Κουτσο−
ποδίου», του Νομού «Αργολίδας», της Περιφέρειας «Πε−
λοποννήσου», συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης εξήντα 
τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι τεσσάρων χι−
λιάδων (63.524.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 
35,742%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης είκοσι δύο εκα−
τομμυρίων επτακοσίων τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων 
(22.704.800,00) ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης 
προκύπτει ως εξής: για ποσό ενισχυόμενης δαπάνης 
έως 50.000.000 ευρώ, το ποσοστό επιχορήγησης αντι−
στοιχεί στο 100% του ανώτατου ορίου περιφερειακής 
ενίσχυσης για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ήτοι 40%, 
ενώ για το ποσό ενισχυόμενης δαπάνης που υπερβαίνει 
τα 50.000.000 ευρώ, το ποσοστό επιχορήγησης αντι−
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στοιχεί στο 50% του κατά περίπτωση ανώτατου ορίου 
περιφερειακής ενίσχυσης, ήτοι 20%.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δύο νέες θέσεις 
εργασίας (0,7 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 11−11−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(5)

      Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ 
& ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 για την 
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59965/ΥΠΕ/5/01890/
Ν. 3299/2004/28−12−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχείρη−
σης «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την ενί−
σχυση επένδυσης της με το κίνητρο της επιχορήγησης, 
που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 
5*, στη θέση «Βούλα ή Πέτρες», στο 3ο χμ. Καλαμπάκας − 
Τρικάλων, του Δήμου Καλαμπάκας, του Νομού Τρικάλων, 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνολικής ενισχυόμενης 
δαπάνης τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι 
δύο χιλιάδων (4.722.000,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορή−
γησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομ−
μυρίου οκτακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων 
(1.888.800,00) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα νέες θέσεις 
εργασίας (10 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 2−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(6)

      Υπαγωγή της επιχείρησης «PDM PROJECT DEVELOPMENT 
MANAGEMENT ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «PDM ΕΚ−
ΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ» στις διατάξεις του 
Ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης».

  Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 59970/ΥΠΕ/5/01134/
Ν. 3299/2004/28−12−2010 απόφαση του Υφυπουργού Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε 
η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/04 της επιχεί−
ρησης «PDM PROJECT DEVELOPMENT MANAGEMENT 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ − ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «PDM ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΕΠΕ» για την ενίσχυση επένδυσης της με το κίνητρο 
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή στη 
θέση «Τρανή Λάκκα» του Δήμου Πύργου, του Νομού 
Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» συνολικής 
ενισχυόμενης δαπάνης ενός εκατομμυρίου τριακοσίων 
δεκατριών χιλιάδων εκατό (1.313.100,00) ευρώ, με ποσο−
στό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης 

πεντακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα 
(525.240,00) ευρώ.

Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις 
εργασίας.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 25−11−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(7)

      Υπαγωγή της εταιρείας «ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΑ−
ΡΕΙ HELLAS A.E.B.E.», στις διατάξεις του Ν. 3299/04 
όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου 
της με το κίνητρο της επιχορήγησης.

   Με την 59576/ΥΠ Ε/5/01744/Ε/Ν. 3299/2004/27−12−2010 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις δια−
τάξεις του Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δ.τ. «ΜΑΡΕΙ HELLAS A.E.B.E.», για την ενίσχυση επενδυ−
τικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που 
αναφέρεται στην Ίδρυση Μονάδας Παραγωγής Προϊό−
ντων − Δομικών Υλικών στη θέση «Βαθύ Αυλίδος», του 
Δήμου Αυλίδος, του Νομού Ευβοίας, συνολικής επιχο−
ρηγούμενης δαπάνης ποσού πέντε εκατομμυρίων οκτα−
κοσίων ογδόντα χιλιάδων (5.880.000) Ευρώ, με επιχορή−
γηση συνολικού ποσού ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων 
εβδομήντα χιλιάδων (1.470.000) Ευρώ, δηλαδή ποσοστό 
επιχορήγησης 25% επί του συνολικού κόστους της επι−
χορηγούμενης επένδυσης.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν είκοσι πέντε (25) 
νέες θέσεις απασχόλησης (25 ΕΜΕ).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 25−11−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

F
(8)

   Ορισμός Κομβικών Σημείων Επαφής (ΚΟΣΕ) κατ’ εφαρ−
μογή του ν. 3882/2010 για την «Εθνική Υποδομή Γε−
ωχωρικών Πληροφοριών».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Tου άρθρου 19 του ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή 

Γεωχωρικών Πληροφοριών − Εναρμόνιση με την Οδη−
γία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατά−
ξεις. Τροποποίηση του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτη−
ματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 
και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 141/Α΄)» (ΦΕΚ 166/
Α΄/22.09.2010).

2. Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄/98).

3. Του Π.Δ. 89 (ΦΕΚ 154/2010) εξουσιοδότησης του 
Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
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4. Περί συλλογικών οργάνων του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (ν. 2690/1999/ΦΕΚ45/Α΄/09.09.1999).

5. Tης παραγράφου 7 του άρθρου 6 του ν. 3242/2004 
(ΦΕΚ 102/Α΄) σχετικά με την οργάνωση και λειτουρ−
γία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους 
ΟΤΑ. 

6. Της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/7841/Κοινής Υπουργικής Απόφα−
σης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά 
με τη συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων με τηλεδι−
άσκεψη (ΦΕΚ 539/Β΄/21.04.2005). 

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση «Κομβικού Σημείου Επαφής»

 ή «Κομβικών Σημείων Επαφής»

1. Συνιστώνται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης δύο (2) διαρκείς συντονιστικές επιτροπές, 
με τίτλο «1ο Κομβικό Σημείο Επαφής» (1o ΚΟΣΕ) και «2ο 
Κομβικό Σημείο Επαφής» (2o ΚΟΣΕ).

2. Στα δύο «ΚΟΣΕ» του Υπουργείου Υγείας και Κοινω−
νικής Αλληλεγγύης εκπροσωπούνται οι εποπτευόμενες 
από αυτό δημόσιες αρχές και φορείς και συγκεκριμέ−
να:

α. Οι επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) και όλοι 
οι υπαγόμενοι σ’ αυτές Φορείς Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΠΥΥΚΑ).

β. Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ−
ΘΕΑ), το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών, 
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Πρόληψης και Θεραπείας του 
Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του (ΕΚΕΔΙ), 
η Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως 
Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ), το Εθνικό Κέντρο Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), το Ινστιτούτο Έρευνας Νοση−
μάτων Θώρακα, Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΙΕΝΘΥΑΕ), το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού (ΙΥΠ), το Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), η Ελ−
ληνική Βιομηχανίας Νοσηλευτικού Υλικού (ΕΛΒΙΟΝΥ), 
το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ), ο Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΟΦ), η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας 
(ΑΕΜΥ), η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ερευνητικό 
Κέντρο Βιολογικών Υλικών» (ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.), η ανώνυμη 
εταιρία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Φαρμακευτικής 
Ερευνας και Τεχνολογίας» (ΙΦΕΤ Α.Ε.), ο Οργανισμός 
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Ελέγχου & 
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ), το Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), η Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Υγείας (ΕΣΔΥ), το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας 
& Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ), ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμο−
σχεύσεων (ΕΟΜ).

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες των ΚΟΣΕ 

1. Τα ΚΟΣΕ είναι αρμόδια για: α) την προμήθεια, κα−
ταγραφή, τήρηση και επικαιροποίηση όλων των γεωχω−
ρικών δεδομένων και υπηρεσιών των δημόσιων αρχών 
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας, β) τον 
εσωτερικό συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών του 
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με τις 
δημόσιες αρχές της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της 
παρούσας για θέματα αρμοδιότητάς τους, και γ) τη 

διασύνδεση και τη συνεργασία αυτών των δημοσίων 
αρχών με τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτο−
γραφήσεων Ελλάδος.

2. Ειδικότερα, το έργο των ΚΟΣΕ του Υπουργείου 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαμβάνει:

α) Τη διαρκή και συστηματική καταγραφή υπό μορφή 
καταλόγου, μεταξύ άλλων:

i) των μεταδεδομένων, συνόλων γεωχωρικών δεδομέ−
νων και γεωχωρικών υπηρεσιών των δημοσίων αρχών 
που εκπροσωπεί, 

ii) των αναλογικών γεωχωρικών δεδομένων των δη−
μοσίων αρχών που εκπροσωπεί, 

iii) των δεδομένων που περιλαμβάνουν εμμέσως γεω−
χωρική πληροφορία (π.χ. διευθύνσεις),

iv) του πλήθους, κόστους και είδους των αδειών χρή−
σης λογισμικών συστημάτων γεωγραφικών πληροφο−
ριών, διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων και διάχυσης 
γεωχωρικών δεδομένων στο Διαδίκτυο.

v) του πλήθους, κόστους, είδους και όρων διάθεσης 
των γεωχωρικών δεδομένων και υπηρεσιών προς άλλες 
δημόσιες αρχές και τρίτους, 

β) Την ενημέρωση του Οργανισμού Κτηματολογίου 
και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος για την πρόθεση οποι−
ουδήποτε οργάνου δημόσιας αρχής που εκπροσωπείται 
από το ΚΟΣΕ να προμηθευτεί, να παράγει ή να επικαι−
ροποιήσει γεωχωρικά δεδομένα.

γ) Την εισήγηση προς τις δημόσιες αρχές που εκ−
προσωπούν για τη λήψη των αναγκαίων τεχνικών και 
διοικητικών μέτρων, ώστε:

i) τα γεωχωρικά δεδομένα, μεταδεδομένα και υπηρε−
σίες των δημοσίων αρχών να εντάσσονται στην Εθνική 
Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών

ii) τα πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων, 
εφαρμογές και δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύσσονται 
από τις δημόσιες αρχές και αφορούν σε γεωχωρικά δε−
δομένα και υπηρεσίες να συμφωνούν με τις προβλέψεις 
του παρόντος νόμου.

iii) οι δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν τις προβλέψεις 
της «Εθνικής Πολιτικής Γεωπληροφορίας» και του «Εθνι−
κού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας Γεωπληροφορίας 
και Υπηρεσιών».

δ) Τη συμμετοχή στις ομάδες εργασίας που συγκροτεί 
ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων 
Ελλάδος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 
18 του ν. 3882/2010.

3. Τα ΚΟΣΕ προτείνουν στις δημόσιες αρχές που 
εκπροσωπούν νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
για την προσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου με τις 
διατάξεις του ν. 3882/2010.

Άρθρο 3
Συγκρότηση 

1. Το 1ο ΚΟΣΕ είναι οκταμελές συλλογικό όργανο και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο, και επτά (7) μέλη, που δι−
ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης. Ως μέλος δύναται να οριστεί ένας υπάλληλος 
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
καθώς και υπάλληλοι των Υγειονομικών Περιφερειών. 
Τα οριζόμενα μέλη θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Πανεπιστημιακής και 
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης με εξειδικευμένες γνώσεις 
και εμπειρία στα θέματα αρμοδιότητάς τους.



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 7391

2. Το 2ο ΚΟΣΕ είναι πενταμελές συλλογικό όργανο και 
αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη, 
που διορίζονται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης. Ως μέλος δύναται να οριστεί ένας 
υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, καθώς και υπάλληλοι των φορέων υπό 
στοιχείο β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρού−
σας απόφασης. Τα οριζόμενα μέλη θα πρέπει να είναι 
πτυχιούχοι απόφοιτοι ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά−
των (ΑΕΙ) και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(ΤΕΙ) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 
με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στα θέματα 
αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 4
Λειτουργία των ΚΟΣΕ

1. Το 1ο ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρου−
σία του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και 
ώρα των συνεδριάσεων και καλεί, τα μέλη να συμμε−
τάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της ημερησίας 
διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα στα μέλη 
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. 
Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνεδρίαση και η 
πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και με τηλεφώνη−
μα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία. Αυτό 
πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογεγραμμένη 
σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση στο ηλε−
κτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του 1ου ΚΟΣΕ, στο οποίο 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι ημερομη−
νίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις.

2. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η 
έδρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών 
του 1ου ΚΟΣΕ δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η πραγμα−
τοποίηση της συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης, 
οπότε η ψηφοφορία πραγματοποιείται με ηλεκτρονι−
κό ταχυδρομείο και τα πρακτικά τηρούνται κατά τους 
όρους του άρθρου 5 της παρούσας.

3. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως 
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του 
ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχω−
ρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη μπορούν να 
επικοινωνούν με τους εποπτευόμενους φορείς ηλεκτρο−
νικά. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να κοινοποι−
ούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική αλληλογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 1ου ΚΟΣΕ το οποίο 
διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

4. Το 1ο ΚΟΣΕ στηρίζεται γραμματειακά από τη Διεύ−
θυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
τήρηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών μητρώων, 
αρχείων και διευθύνσεων για τη λειτουργία του.

5. Το 2ο ΚΟΣΕ συνεδριάζει νομίμως με την παρουσία 
του Προέδρου, ο οποίος καθορίζει την ημέρα και ώρα 
των συνεδριάσεων και καλεί, μέσω του γραμματέα, τα 
μέλη να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση με τα θέματα της 
ημερησίας διάταξης γνωστοποιείται από το γραμματέα 
στα μέλη τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συ−
νεδρίαση. Σε κατεπείγουσα περίπτωση τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης μπορούν να γνωστοποιούνται με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μία μέρα πριν από τη συνε−

δρίαση και η πρόσκληση μπορεί να γίνεται ακόμη και 
με τηλεφώνημα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιο−
τυπία. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική υπογε−
γραμμένη σημείωση σε ειδικό βιβλίο ή με καταχώρηση 
στο ηλεκτρονικό μητρώο συνεδριάσεων του 2ου ΚΟΣΕ, 
στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα πρακτικά, οι 
ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες στις συνεδριάσεις.

6. Τόπος διενέργειας των συνεδριάσεων ορίζεται η 
έδρα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης. Σε περίπτωση που η φυσική παρουσία των μελών 
δεν είναι εφικτή είναι δυνατή η πραγματοποίηση της 
συνεδρίας με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Στην περίπτωση 
αυτή η ψηφοφορία είναι δυνατή με ηλεκτρονικό ταχυ−
δρομείο, ενώ τα πρακτικά τηρούνται κατά τους όρους 
του άρθρου 5 της παρούσας.

7. Προκειμένου να επιτελέσουν το έργο τους, ιδίως 
για την παροχή πληροφοριών για την εφαρμογή του 
Ν. 3882/2010 ή τη συλλογή των απαραίτητων γεωχω−
ρικών δεδομένων και υπηρεσιών, τα μέλη μπορούν να 
επικοινωνούν με τους εποπτευόμενους φορείς ηλεκτρο−
νικά. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να κοινοποι−
ούν ταυτόχρονα ηλεκτρονικά τη σχετική αλληλογραφία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 2ου ΚΟΣΕ το οποίο 
διατηρεί σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο.

8. Το 2ο ΚΟΣΕ στηρίζεται γραμματειακά από την Δι−
εύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, η οποία είναι υπεύθυνη για την 
τήρηση όλων των απαραίτητων ηλεκτρονικών μητρώων, 
αρχείων και διευθύνσεων για τη λειτουργία του.

Άρθρο 5
Αποφάσεις – Πρακτικά 

1. Οι αποφάσεις των ΚΟΣΕ λαμβάνονται με απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η ψηφοφορία είναι 
φανερή. Παρόντα μέλη θεωρούνται και αυτά που συμ−
μετέχουν στην τηλεδιάσκεψη. 

2. Για τις συνεδριάσεις τηρούνται πρακτικά, τα οποία 
συντάσσει ο γραμματέας και τα οποία διατηρούνται 
και σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά μνημονεύονται, ιδίως, 
ποια μέλη παραστάθηκαν, ο χρόνος συνεδρίασης, τα 
θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική, αλλά περιε−
κτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα 
αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που 
λήφθηκαν. Καταχωρούνται, επίσης, οι γνώμες των μελών 
που μειοψήφησαν.

3. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και 
αναρτάται στο διαδίκτυο. 

Άρθρο 6
Διορισμός μελών

Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας ορίζονται τα 
μέλη του 1ου και του 2ου ΚΟΣΕ ως εξής: 

1. Ως Πρόεδρος του 1ου ΚΟΣΕ ορίζεται η Φακουκάκη 
Βασιλική του Ιωάννη, Α.Δ.Τ Σ.659310 Προισταμένη Δ/νσης 
Αγωγής Υγείας και Πληροφόρησης Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Λοιπά μέλη ορίζονται οι 
εξής:

β. Για την 1η ΥΠΕ: Διονύσης Χρονόπουλος του Κίμωνα, 
ΑΔΤ: Π 562719, Μηχανικός Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφο−
ρικής, Μόνιμος Υπάλληλος.

γ. Για τη 2η ΥΠΕ: Σημαντήρης Ευστράτιος του Σπυρί−
δωνος, ΑΔΤ: Σ 047102 νομικός, Προϊστάμενος Νομικής 
Υπηρεσίας 2ης ΥΠΕ, με σχέση έμμισθης εντολής.
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δ. Για την 3η ΥΠΕ: Φαρφάρα Αγάπη του Αριστείδη, 
ΑΔΤ: ΑΕ 353159, ΠΕ Κοινωνιολόγων, Τμήμα Περιφερεια−
κού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μόνιμη 
Υπάλληλος της 3ης ΥΠΕ.

ε. Για την 4η ΥΠΕ: Πατσιούρα Ειρήνη του Μιχαήλ, Α.Δ.Τ. 
Ξ 551320 υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Οργάνωσης Διοίκη−
σης και Επιχειρήσεων. 

στ. Για την 5η ΥΠΕ: Ευάγγελος Σταματιάδης, ΑΔΤ: 
Ξ 402320, ΤΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Πληροφορικής, Μόνιμος Υπάλληλος.

ζ. Για την 6η ΥΠΕ: Μπάρκουλα Κωνσταντίνα, του Πέ−
τρου, ΑΔΤ: Ρ 254043, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 
Τεχνική Υπηρεσία Γ.Ν. Πύργου, Μόνιμη Υπάλληλος σε 
οργανική θέση του Γ.Ν. Πύργου.

η. Για την 7η ΥΠΕ: Καρδάσης Σταμάτιος, του Εμμα−
νουήλ, ΑΔΤ: ΑΕ 456447, ΠΕ Στατιστικής, Προϊσταμένος 
Τμήματος Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Μόνιμος υπάλληλος.

2. Ως Πρόεδρος του 2ου ΚΟΣΕ ορίζεται ο Χατζόπουλος 
Αγησίλαος, Π.Ε. Πληροφορικής, υπάλληλος στο Ε.Κ.Κ.Α. 
Λοιπά μέλη ορίζονται οι εξής:

α. Παπαγεωργίου Δημήτριος του Θεοδώρου, ΑΔΤ: 
ΑΕ 004654, Μηχανολόγος−Μηχανικός, Δ/ση Τεχνικών 
Υπηρεσιών ΥΥΚΑ, Μόνιμος Υπάλληλος ΥΥΚΑ. 

β. Χατζόπουλος Αγησίλαος του Αντωνίου, Α.Τ. Χ 014817, 
Π.Ε. Πληροφορικής, MSc Στατιστικής, Προϊστάμενος Αυ−
τοτελούς Τμήματος Πληροφορικής, με σχέση εργασίας 
Δημοσίου Δικαίου στο Ε.Κ.Κ.Α.

γ. Δρ. Τζάλα Λία, Επιδημιολόγος−Βιοστατιστικός, Υπεύ−
θυνη Τμήματος Εκπαίδευσης και Εθνικών Αρχείων, Υπεύ−
θυνη Γραφείου Εθνικού Αρχείου Nεοπλασιών & Σπανίων 
Νόσων του ΚΕΕΛΠΝΟ.

δ. Μίχα Αικατερίνη του Νικολάου, ΑΔΤ: Φ121892, Κοινω−
νιολόγος, Υπεύθυνη Τμήματος Έρευνας & Αξιολόγησης 
ΟΚΑΝΑ, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ε. Ελευθερία Καραμπλή, Τομέας Οικονομικών της Υγεί−
ας, υπάλληλος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 7

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται, ειδικώς, με την παρού−
σα, εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις περί συλλογι−
κών οργάνων της διοίκησης του Κώδικα Διοικητικής Δια−
δικασίας (ν. 2690/1999, Α΄/45), όπως κάθε φορά ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
(9)

             Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΕ−
ΦΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του Ανδρέα στις διατάξεις 
του Ν. 3299/2004, όπως ισχύει.

  Με την με αριθμ. ΙΕ/9079/Π07/5/00447/Ε/Ν. 3299/2004/
28−01−2011 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου−Δυτικής Μακεδονίας, 
εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 
της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΣΤΕΦΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» του Ανδρέα που αναφέρεται στην 
ίδρυση μονάδας πάχυνσης πουλερικών ελευθέρας 
βοσκής, δυναμικότητας 10.000 πτηνών (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 
2003 014.4) στη θέση «Κεχράδες» στο Δ.Δ. Αμπελιάς, 
του Δήμου Μπιζανίου, του Ν. Ιωαννίνων, συνολικής δα−

πάνης € 194.500,00 με ποσοστό επιχορήγησης 50,00% 
επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης € 97.250,00, ίδια συμμετοχή 25,00% ήτοι € 48.625,00 
και τραπεζικό δάνειο 25,00% ήτοι € 48.625,00.

Νέες θέσεις εργασίας: Μηδέν (0), (Ε.Μ.Ε.: 0)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 27−01−2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ−ΜΠΑΣΤΑ

F
      Αριθμ. οικ. 6893/2556 (10)
Τροποποίηση της αριθμ. 2/1/1−1−2011 διαπιστωτικής πρά−

ξης κατάταξης υπαλλήλων προερχόμενων από τις 
καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ζακύν−
θου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας σε αντί−
στοιχες κενές οργανικές θέσεις του οργανισμού της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 159, 200, 201, 255, και 260 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (Φ.Ε.Κ. 26/Α΄/09−02−2007).

3. Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
Π.Δ. 147/2010 (Φ.Ε.Κ. 240/Α΄/27−12−2010).

4. Την αριθμ. πρωτ. 2/1/1−1−2011 διαπιστωτική πράξη 
κατάταξης των υπαλλήλων προερχόμενων από τις κα−
ταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Ζακύνθου, 
Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας σε αντίστοιχες 
κενές οργανικές θέσεις του οργανισμού της Περιφέρει−
ας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 170/B΄/11−2−2011).

5. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 529/19−1−2011 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε−
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου περί αυτοδίκαι−
ης μετάταξης της υπαλλήλου της πρώην Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας, Θεοπεφτάτου Αφροδίτης 
του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό 
Α΄ στο Δήμο Αργοστολίου από 1−1−2011 (ΦΕΚ 263/Β΄/ 17−
2−2011), αποφασίζουμε:

Την τροποποίησης της αριθμ. πρωτ. 2/1/1−1−2011 διαπι−
στωτικής πράξης κατάταξης των υπαλλήλων προερχό−
μενων από τις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοική−
σεις Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας σε 
αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις του οργανισμού της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ 170/B΄/11−2−2011) κατά 
το μέρος που αφορά την Θεοπεφτάτου Αφροδίτη του 
Χρήστου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α΄, 
μόνιμη υπάλληλο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
σης Κεφαλληνίας και απαλείφουμε την κατάταξη της σε 
κενή οργανική θέση (Μηχανικών −Πολιτικών Μηχανικών) 
του οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διότι η 
προαναφερόμενη υπάλληλος μετατάχθηκε αυτοδίκαια 
από 1−1−2011 στο Δήμο Κεφαλλονιάς.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο Περιφερειάρχης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ
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      Αριθμ. 437 (11)
Τροποποίηση − Διόρθωση απόφασης της Περιφέρει−

ας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Κατάταξη των υπαλ−
λήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων στις κατηγορίες, κλά−
δους και ειδικότητες του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου».

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

     Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρων 255 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/

7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

β) του π.δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27−12−2010) «Οργα−
νισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

2. Την αριθ. 74608/52/28−12−2010 εγκύκλιο ΥΠΕΣΑΗΔ 
με θέμα «Μεταφορά προσωπικού Νομαρχιακών Αυτο−
διοικήσεων στις Περιφέρειες».

3. Την αριθμ. ΟΕ 2/3−1−2011 διαπιστωτική πράξη της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με θέμα «Κατάταξη των 
υπαλλήλων των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 
Δωδεκανήσου και Κυκλάδων στις κατηγορίες, κλά−
δους και ειδικότητες του Π.Δ. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αι−
γαίου».

4. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλ−
λήλων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και διορθώνουμε την αριθμ. 2/3−1−2011
πράξη η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 36/τ.Β΄/24−1−2011 
ως ακολούθως:

1) Στην κατάταξη της Χυτά Ελένης κλάδου ΠΕ Γεω−
τεχνικών του μονίμου προσωπικού (οργανικές θέσεις), 
διορθώνεται η ειδικότητα από το λανθασμένο «Ιχθυο−
λόγων» στο σωστό Ιχθυολόγων−Βιολόγων.

2) Στην κατάταξη της Οικονομίδου Σοφίας κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού του μονίμου προσωπικού 
(οργανικές θέσεις), διορθώνεται το πατρώνυμο από το 
λανθασμένο «Σπυρίδων» στο σωστό Δημήτριος.

3) Στην κατάταξη της Παπαϊωάννου Αργυρώς κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού του μονίμου προσωπικού 
(οργανικές θέσεις), διορθώνεται το πατρώνυμο από το 
λανθασμένο «Ιωάννης» στο σωστό Παρασκευάς και με−
ταφέρεται η υπάλληλος από τον «Α Πίνακα ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (οργανικές θέσεις)» στον Β Πίνακα ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (προσωποπαγείς θέσεις)

4) Στην κατάταξη της Βαζανέλλη Ειρήνης κλάδου 
ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού του μονίμου προσωπικού 
(οργανικές θέσεις), διορθώνεται το πατρώνυμο από το 
λανθασμένο «Κλεάνθης» στο σωστό Γεώργιος.

5) Στην κατάταξη Κιαπόκα Ελένης κλάδου ΠΕ Μη−
χανικών του μονίμου προσωπικού (οργανικές θέσεις), 
διορθώνεται ο βαθμός από λανθασμένο «Δ» στο σωστό 
Γ και τα έτη υπηρεσίας από το λανθασμένο «1 » στο 
σωστό 2.

6) Στην κατάταξη της Παπαδομαρκάκη Δόμνικας κλά−
δου ΠΕ Μηχανικών του μονίμου προσωπικού (οργανικές 

θέσεις), διορθώνεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώ−
νυμο από το λανθασμένο «Παπαδομαρκάκη Δόμνικα 
του Ιωάννη» στο σωστό Νεαγκούε − Παπαδομαρκάκη 
Δομνίκα του Κωνσταντίνου.

7) Στην κατάταξη του Ζουμπά Αντωνίου κλάδου ΠΕ 
Μηχανικών του μονίμου προσωπικού (οργανικές θέσεις), 
διορθώνεται ο βαθμός από λανθασμένο «Β» στο σωστό 
Α και τα έτη υπηρεσίας από το λανθασμένο «10» στο 
σωστό 11.

8) Στην κατάταξη της Παρασκευά Θεμελίνας κλάδου 
ΠΕ Μηχανικών του μονίμου προσωπικού (οργανικές θέ−
σεις), διορθώνεται ο βαθμός από λανθασμένο «Δ» στο 
σωστό Γ και τα έτη υπηρεσίας από το λανθασμένο «1» 
στο σωστό 2.

9) Στην κατάταξη της Κουρούνη−Μπίλλη Ευδοκίας 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών−Γραμματέων του μονίμου προ−
σωπικού (οργανικές θέσεις), διορθώνεται το πατρώνυμο 
από το λανθασμένο «Γεώργιος» στο σωστό Δρόσος.

10) Στην κατάταξη της Ακριβού−Γερακιού Πανδώρας 
κλάδου ΔΕ Πληροφορικής−Προσωπικού Η/Υ του μονίμου 
προσωπικού (οργανικές θέσεις), διορθώνεται το επώ−
νυμο και το πατρώνυμο από το λανθασμένο «Ακριβού−
Γερακιού του Παντελή» στο σωστό Ακρίβου−Γερακιού 
του Κωνσταντίνου.

11) Στην κατάταξη της Καρδούλια−Βάλλα Σταματίας 
κλάδου ΔΕ Πληροφορικής−Προσωπικού Η/Υ του μονίμου 
προσωπικού (οργανικές θέσεις), διορθώνεται το πα−
τρώνυμο από το λανθασμένο «Εμμανουήλ» στο σωστό 
Γεώργιος.

12) Στην κατάταξη της Παπαγεωργίου Τσαμπίκας κλά−
δου ΔΕ Τεχνικών του μονίμου προσωπικού (οργανικές 
θέσεις), διορθώνεται το επώνυμο από το λανθασμένο 
«Παπαγεωργίου» στο σωστό Μαριέττου−Παπαγεωργί−
ου.

13) Στην κατάταξη του Πιθαρούλη Ζαχαρία κλάδου 
TE Τεχνολόγων Γεωπονίας του προσωπικού ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου (οργανικές θέσεις), διορθώνε−
ται το επώνυμο από το λανθασμένο «Πιθαρούλης» στο 
σωστό Πυθαρούλης.

14) Στην κατάταξη της Λιακοδημητρίου−Τάσσου Μα−
ρούλης κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (μερικής 
απασχόλησης) του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου (οργανικές θέσεις), διορθώνεται το επώνυ−
μο από το λανθασμένο «Λιακοδημητρίου−Τάσσου» στο 
σωστό Διακοδημητρίου−Τάσσου.

15) Στις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, στην 
κατάταξη της Ταρασλιά Ευαγγελίας διορθώνεται το 
πατρώνυμο από το λανθασμένο «Γεωργίου» και αντικα−
θίσταται με το σύζυγος Γεωργίου Νικολίτση.

16) Στον κλάδο Πολιτικών Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ 
του μονίμου προσωπικού (οργανικές θέσεις) προστίθε−
ται ο υπάλληλος Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου 
με Α΄ βαθμό με 28 έτη υπηρεσία.ς

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Ερμούπολη, 25 Φεβρουαρίου 2011 

Ο Περιφερειάρχης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ  
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02005150504110008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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 -  327 2610 638109  -  2 2810 300781
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Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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/CD:

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

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

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. − − 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.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.Μ.Η. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   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..

•   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 επι−
στρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών 
και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγ−
γελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογί−
ζεται πριν την έκπτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται 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 καταχωρίζονται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
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