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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 986
18 Ιουνίου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

(1)
Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Δι−
ατάγματος (ΦΕΚ 1033 Β΄), με το οποίο εγκρίνεται η
σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επω−
νυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ − ΜΑΙΡΗ ΑΚΡΙ−
ΔΑ» και κυρώθηκε ο οργανισμός διοίκησης και δια−
χείρισης αυτού.

Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού
Διατάγματος (ΦΕΚ 1033 Β΄), με το οποίο εγκρί−
νεται η σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ −
ΜΑΙΡΗ ΑΚΡΙΔΑ» και κυρώθηκε ο οργανισμός δι−
οίκησης και διαχείρισης αυτού..........................................

1

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής της αρμοδιότητας για τον καθορισμό
ωραρίου λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφο−
ρών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολι−
κής Αττικής. ........................................................................................
Τέλη διακριβώσεων στη Μετρολογία. .................................
Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου
ΔΑΑ............................................................................................................
Έγκριση υπερωριακής απασχόληση, εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργα−
σία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό
πυροσβεστικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. ...........................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕ−
ΩΡΓΙΟΥ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ» στις διατάξεις του ν.
3299/2004..............................................................................................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυ−
σης της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ
Α.Ξ.Ε.». .......................................................................................................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυσης
της εταιρείας «Δ. ΣΙΜΟΣ − Φ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥ−
ΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε.». ..................................................................
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυσης
της ατομικής εταιρείας «DONIN GIAN PIERO ». ...
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/
Γ.Π.οικ.38295 απόφαση .............................................................. 10

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις υπ’ αριθμ. 5.793/12.6.2003, 6.207/13.5.2004
6.208/13.5.2004 και 6.398/5.10.2004 πράξεις της Συμβολαι−
ογράφου Σπερχειάδας Βασιλικής Ζάχαρη−Κυρκοπούλου
με τις οποίες οι: α) Αθανάσιος Δημ. Ακρίδας και β) Μαί−
ρη συζ. Αθαν. Ακρίδα σύστησαν κοινωφελές ίδρυμα με
την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ − ΜΑΙΡΗ
ΑΚΡΙΔΑ» με έδρα τη Σπερχειάδα Φθιώτιδας.
2. Το από 7.7.2005 προεδρικό διάταγμα με το οποίο
εγκρίθηκε η σύσταση του παραπάνω ιδρύματος και κυ−
ρώθηκε ο οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης αυτού
(ΦΕΚ 1033/.2005 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 187/2005 απόφαση του Μονομε−
λούς Πρωτοδικείου Λαμίας, περί ανάκλησης της αριθμ.
5.793/12.6.2003 πράξης της Συμβολαιογράφου Σπερχει−
άδας Βασιλικής Ζάχαρη−Κυρκοπούλου.
4. Το υπ’ αριθμ. 543/27.2.2006 πιστοποιητικό του Γραμ−
ματέως του Πρωτοδικείου Λαμίας, περί μη άσκησης
ενδίκου μέσου κατά της ως άνω απόφασης.
5. Την υπ’ αριθμ. 7.220/29.6.2006 ανάκληση της υπ’
αριθμ. 5.793/12.6.2003 πράξης της Συμβολαιογράφου
Σπερχειάδας Βασιλικής Ζάχαρη−Κυρκοπούλου
6. Τις διατάξεις του άρθρου 111 του Αστικού Κώδικα.
7. Την υπ’ αριθμ. 31/21.9.2006 γνωμοδότηση του Συμ−
βουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων.
8. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 κοινή από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας
και Οικονομικών, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότη−
τες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών στους
Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1432
Β΄), όπως ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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9. Την υπ’ αριθμ. 30356/14.3.2006 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες
του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης (ΦΕΚ 311 Β΄).
Με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, Πολιτισμού και των Υφυπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
αποφασίζουμε:

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

3. 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/τος 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003
(ΦΕΚ 281/Α΄) «Τροποποιήσεις του ν. 1388/1983 «Ίδρυση Εθνι−
κού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης», Ίδρυση Εθνικής Σχολής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις των παρ. 3γ και 6 του άρθρου 1 της υπ’
αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/2006 (ΦΕΚ 769/Β΄/27.6.2006)
απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί−
κησης και Αποκέντρωσης.
6. Το αριθμ. πρωτ. 3342/2.5.2007 έγγραφο της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής με το οποίο
ζητείται η καθιέρωση απογευματινού ωραρίου εισόδου
του κοινού για τη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχι−
ακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής με σκοπό την
καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών που
συναλλάσσονται με την εν λόγω υπηρεσία, αποφασίζου−
με:
1. Μεταβιβάζουμε στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας
Αττικής την αρμοδιότητα να καθορίσει με απόφαση του
το ωράριο λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής καθώς
και τις ώρες εισόδου του κοινού στην υπηρεσία αυτή.
2. Το προσωπικό της υπηρεσίας αυτής θα απασχολεί−
ται μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπουν οι ισχύου−
σες διατάξεις για το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων
των Δημοσίων Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007

Άρθρο μόνο.
Εγκρίνουμε την ανάκληση του από 7.7.2005 (ΦΕΚ 1033
Β΄) προεδρικού διατάγματος, με το οποίο εγκρίθηκε η
σύσταση του κοινωφελούς ιδρύματος με την επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΚΡΙΔΑΣ − ΜΑΙΡΗ ΑΚΡΙΔΑ» και
κυρώθηκε ο οργανισμός διοίκησης και διαχείρισης αυτού,
διότι υποβλήθηκε στις 20.12.2004 αίτηση ενώπιον του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί ανάκλησης της
πράξης σύστασης του εν λόγω ιδρύματος, δηλαδή πριν
την έκδοση του σχετικού π.δ. και η οποία αίτηση έγινε δε−
κτή με την 18.7.2005 απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου,
η τελευταία δε δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα.
Στους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των, Πολιτισμού και στους Υφυπουργούς Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΝΑΚΟΥ

ΥΦΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/14536
(2)
Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττι−
κής της αρμοδιότητας για τον καθορισμό ωραρίου
λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών της Νομαρ−
χιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.1157/1981
«Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως
Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημο−
κρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος
εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμί−
σεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων
ταύτης» (ΦΕΚ 126/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου
23 του ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 95/Α΄) «Προσλήψεις στο δημόσιο
τομέα, Κοινωνικός’Ελεγχος κ.λπ.»

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. Φ2/2160
Τέλη διακριβώσεων στη Μετρολογία.

(3)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2436/1996 άρθρο πέμπτον (ΦΕΚ
192/τΑ/21.8.1996).
2. Τις διατάξεις του π.δ. 397/1988 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εμπορίου», (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/25.8.1988).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κώδικας νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Τις διατάξεις του π.δ. 524/1978 άρθρο 8 «Περί Κωδι−
κοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατά−
ξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι
του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών».
5. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/τΑ΄/1.2.1996) «Συγχώνευση
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου».
6. Το π.δ. 57/1996 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Εμπο−
ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων της». (ΦΕΚ 51/τΑ΄/18.3.1996).
7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ 19/4040/24.2.2006 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, «Ανά−

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Αν.
Νεράντζη και Ι. Παπαθανασίου» (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006).
8. Την υπ’ αριθμ. 37930/Δ 10Ε 1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ−
πουργούς Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ/Β΄ 1432),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/Δ 10Ε
179/13.2.2006 (ΦΕΚ/Β΄ 204) ομοία απόφαση και ισχύει.
9. Την υπ’ αριθμ. Φ2−373/27.3.1997 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 288/τΒ/10.4.1997)
«Τέλη διακριβώσεων στην Μετρολογία».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Αναπροσαρμόζουμε τα τέλη διακρίβωσης, που πα−
ρέχονται από τη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και
αφορούν όργανα που υπόκεινται σε μετρολογικό έλεγχο,
κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων ως κάτωθι:

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1−2 ΤΕ−
ΜΑΧΙΑ
€/ΤΕΜΑΧΙΟ

0−200 g

Z1

140

120

0−6 kg
0−60 kg
0−600 kg
0−6000 kg
> 6000 kg

Z2
Z3
Z4
Z5
Z6

100
70
140
240
380

85
60
120
200
330

ΟΜΑΔΑ > ΑΠΟ 2
ΤΕΜΑΧΙΑ
€/ΤΕΜΑΧΙΟ

Ελάχιστη χρέωση για ζυγούς οιασδήποτε κατηγορίας
:100 ευρώ
Β. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΑΤΑ OIML

Ε2

F

Μ

1. Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας (ημερήσια
αποζημίωση − δαπάνες διανυκτέρευσης) θα υπολογίζο−
νται βάσει του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999).
2. Τα ανωτέρω τέλη και οι δαπάνες μετακίνησης εκτός
έδρας καταβάλλονται υπό των ενδιαφερομένων φυσικών
ή νομικών προσώπων στον Ειδικό Λογαριασμό No 540037−
62 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και με
αιτιολογία Δ.Μ.Ο. (Διακριβώσεις Μετρικών Οργάνων).
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής, η οποία δεν προ−
καλεί δαπάνες στον κρατικό προϋπολογισμό, αρχίζει
από την ημέρα δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Η υπ’ αριθμ. Φ2− 373/27.3.1997 (ΦΕΚ 288/8/97) από−
φασή μαςκαταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΖΥΓΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΜΑΔΑ 1−5
ΤΕΜΑΧΙΑ
€/ΤΕΜΑΧΙΟ

ΟΜΑΔΑ > ΑΠΟ 5
ΤΕΜΑΧΙΑ
€/ΤΕΜΑΧΙΟ

1 mg−1 kg

35

30

2 kg−10 kg

45

40

1 mg−1 kg

17

15

2 kg−10 kg

20

17

20 kg−50 kg

25

23

1 mg−1 kg

12

10

2 kg−10 kg

14

12

20 kg−50 kg

17

15

Γ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

F
Αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.1.10/1042/11871
(4)
Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απωλειών Δικτύου ΔΑΑ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Του π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ. Α΄ 168)
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ.
191/1996 (ΦΕΚ Α΄ 154) σε συνδιασμό με το π.δ. 27/1996
«Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού.Βιομηχανίας.
Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο
Ανάπτυξης «(ΦΕΚ Α΄ 85).
3. Του π.δ. 121/2004 «Περί διορισμού Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ. Α΄ 84).
4. Τις διατάξεις του νόμου 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄
286/22.12.1999).
5. Τις διατάξεις του νόμου ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α΄
309/22.12.2005).
6. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστή−
ματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄
655/17.5.2005) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 157
παράγραφος (4) του Κώδικα αυτού.
7. Το από 23.11.2006 έγγραφο της εταιρείας «Διεθνής Aε−
ρολιμένας Αθηνών Α.Ε.» με αριθμ. πρωτ. OL/POASM−106801
(ΡΑΕ/Ι−43596/24.11.2006) με θέμα «Πρόταση για τον προσδιο−
ρισμό των συντελεστών απωλειών Δικτύου ΔΑΑ, των ιδίων
καταναλώσεων ρεύματος του ΔΑΑ και του προσδιορισμού
των μοναδιαίων χρεώσεων χρήσης Δικτύου ΔΑΑ».
8. Την υπ’ αριθμ. 17/2006 απόφαση της ΡΑΕ από
26.1.2005 με θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απω−
λειών Δικτύου».
9. Την υπ’ αριθμ. 172/2007 γνωμοδότηση της ΡΑΕ από
24.5.2007 με θέμα «Αριθμητικές τιμές Συντελεστών Απω−
λειών Δικτύου ΔΑΑ», αποφασίζουμε:

ΚΩΔΙΚΟΣ ΖΥΓΟΥ

€/km

Ζ1 − Ζ3

0,4

Άρθρο πρώτο

Ζ4 − Ζ5

0,6

Ζ6

1,4

1. Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 29 του
ν.3426/2005, καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των συ−
ντελεστών προσαύξησης του Δικτύου ΔΑΑ λόγω απω−
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

λειών, ώστε οι καταναλισκόμενες ανά επίπεδο τάσης
ποσότητες ενέργειας να ανάγονται στο όριο μεταξύ
του Δικτύου κυριότητας ΔΕΗ Α.Ε. και του Δικτύου ΔΑΑ,
ως εξής:
Α) 0,20% για τους πελάτες οι εγκαταστάσεις των
οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη ΜΤ,
Β) 1,38% για τους πελάτες οι εγκαταστάσεις των
οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη XT και η κα−
τανάλωση ενέργειας τους μετράται στις αναχωρήσεις
των γραμμών XT,
Γ) 2,26% για τους λοιπούς πελάτες οι εγκαταστάσεις
των οποίων συνδέονται στο Δίκτυο ΔΑΑ στη XT.
2. Οι ως άνω συντελεστές προσαύξησης εφαρμόζο−
νται επί της μετρούμενης κατανάλωσης ενέργειας, και
ενιαία μεταξύ των πελατών κάθε κατηγορίας για όλες
τις ημέρες και ώρες του έτους.
3. Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από την εταιρεία
Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε., συμπεριλαμβανομέ−
νων των απωλειών επί του Δικτύου ΔΑΑ που αντιστοι−
χούν στην ενέργεια αυτή, υπολογίζεται ως η διαφορά
μεταξύ της συνολικής ενέργειας που εισέρχεται στο
Δίκτυο ΔΑΑ και της συνολικής ενέργειας που κατανα−
λώνεται από τους λοιπούς πελάτες του Δικτύου ΔΑΑ
ανηγμένης στο όριο μεταξύ του Δικτύου αυτού και του
Δικτύου κυριότητας της ΔΕΗ Α.Ε.
Άρθρο δεύτερο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜ. ΣΙΟΥΦΑΣ

F
Αριθμ. 29999 οικ. Φ. 108.3
(5)
Έγκριση υπερωριακής απασχόληση, εργασία κατά τις
νυχτερινές ώρες καθώς και ημερήσια εργασία τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες για το εποχικό πυροσβε−
στικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι−
καίου ορισμένου χρόνου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής κι−
νήτρων κ.λ.π.».
β. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα», όπως συμπληρώθηκε με το άρ−
θρο 27 του ν. 2081/1992 και τροποποιήθηκε με το άρθρο
1, παρ. 2α του ν. 2469/1987.
γ. Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995.
δ. Του ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης
στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.
112 τ.A΄/25.5.1998).
ε. Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθ−
μίσεις και υπαλλήλων του Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντι−
στοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού
και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις»
(Α΄ 297).

στ. Του π.δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπικού με σύμβα−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α.
και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
ζ. Του άρθρου 23 του π.δ. 210/1992 (Φ.Ε.Κ. 99 τ.Α΄
16.6.1992) «Κωδικοποίηση διατάξεων π.δ. του Κανονισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος».
η. Της υπ’ αριθμ. 33/30.5.1997 Π.Υ.Σ. «Τροποποίηση και
αναμόρφωση της υπ’ αριθμ. 88/2.8.1995 Π.Υ.Σ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του ν. 470/1997 (Α΄ 109)
από 30.5.1997).
θ. Της υπ’ αριθ. 2026439/3480/0022/30.5.1997 (Β΄ 462)
κοινής υπουργικής απόφασης.
ι. Της υπ’ αριθμ. 2/74260/0004/15.10.1999 (Β΄ 1925) από
25.10.1999 Κ.Υ.Α. «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμ−
φωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1943/1994 στο Γενικό
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών και στους Γενικούς Γραμματείς των Υπουρ−
γείων Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωρ/ξίας και
Δημ. Έργων, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας και Δημόσιας Τάξης».
2. Τη ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.12/228/9268/1.6.2007 απόφαση της
Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, με την οποία εγκρίθηκε
ηπρόσληψη πέντε χιλιάδων πεντακοσίων (5.500) ατόμων
με σχέση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρό−
νου, προκειμένου να επικουρούν τους πυροσβεστικούς
υπαλλήλους στα καθήκοντά τους και ειδικότερα στην
κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική
περίοδο έτους 2007.
3. Το γεγονός ότι το εποχικό πυροσβεστικό προσω−
πικό με ειδικότητες:α) εργάτεςπυρόσβεσης − διάσωσης,
β) οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων, γ) πυροφύλακες,
δ)εργάτες και οδηγοί αερομεταφερόμενων πεζοπόρων
τμημάτων, συνολικού αριθμού 5.500 ατόμων, με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που προ−
σελήφθη το έτος 2003 και για πέντε (5) συνεχείς αντιπυ−
ρικές περιόδους, υποχρεούται λόγω της ειδικής φύσεως
του πυροσβεστικού έργου και των αυξημένωνυπηρεσια−
κών και εκτάκτων αναγκών, να απασχολείται υπερωριακά,
να εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες καθώς και τις
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, απο φασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία του προσω−
πικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου που προσελήφθη στο Πυροσβεστικό Σώμα ως
πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης, με την ειδικότητα
του εργάτη Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων Τμημάτων,
συνολικού αριθμού 1.152 ατόμων για το χρονικό διάστη−
μα από 1.6.2007 μέχρι και 15.10.2007, ως ακολούθως:
1α. Μέχρι εκατόν δύο (102) ώρες συνολικά ο καθένας
από τους εργάτες Αερομεταφερόμενων Πεζοπόρων
Τμημάτων για όλη τη χρονική διάρκεια απασχόλησης
τους. (Σύνολο 117.504 ώρες για 1.152 άτομα).
2. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας κατά τις ερ−
γάσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού
ωραρίου του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου που προσελήφθη στο Πυρο−
σβεστικό Σώμα ως πυροσβέστες εποχικής απασχόλη−
σης, με ειδικότητες: α) εργάτες πυρόσβεσης−διάσωσης,
β) πυροφύλακες, γ) οδηγοί πυροσβεστικών οχημάτων,
δ) εργάτες αερομεταφερόμενων τμημάτων, συνολικού
αριθμού 5.500 ατόμων για το χρονικό διάστημα από
1.6.2007 μέχρι και 15.10.2007, ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α. Μέχρι εξήντα (60) ώρες για τους εποχικούς πυρο−
σβέστες που υπηρετούν στα Αερομεταφερόμενα Πεζο−
πόρα Τμήματα. (Σύνολο 69.120 ώρες για 1.152 άτομα).
β. Μέχρι εξήντα (60) ώρες για τους εποχικούς πυρο−
σβέστες με ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης−διάσωσης,
οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων, που στελεχώνουν
περιπολικά οχήματα τα οποία λειτουργούν σε 24ωρη
βάση καθώς και πυροφύλακα. (Σύνολο 98.880 ώρες για
1.648 άτομα).
γ Μέχρι τριάντα δύο (32) ώρες για εποχικούς πυρο−
σβέστες με ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης−διάσωσης,
οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων καθώς και πυροφύλα−
κα, οι οποίοι δεν στελεχώνουν περιπολικά οχήματα που
λειτουργούν σε 24ωρη βάση αλλά καθίσταται αναγκαία
η εργασία αυτών κατά τις νυχτερινές ώρες εργάσιμων
ημερών για την κάλυψη έκτακτων επιχειρησιακών ανα−
γκών (Σύνολο 86.400 ώρες για 2.700 άτομα).
3. Την καθιέρωση ημερήσιας εργασίας κατά τις Κυρι−
ακές και εξαιρέσιμες ημέρες για όλους τους εποχικούς
πυροσβέστες με ειδικότητα εργάτη πυρόσβεσης−διάσω−
σης, εργάτη αερομεταφερόμενων πεζοπόρων τμημάτων,
οδηγού πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και πυροφύ−
λακα προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου,
μέχρι εβδομήντα πέντε (75) ώρες συνολικά ο καθένας.
(Σύνολο 412.500 ώρες για 5.500 άτομα).
4. Ο συνολικός αριθμός ωρών για 5.500 άτομα που
θα απασχοληθούν υπερωριακά, νυχτερινά, Κυριακές και
εξαιρέσιμες κατά τα ως άνω οριζόμενα ανέρχεται στις
επτακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσιες
τέσσερις (784.404) ώρες.
5. Οι δαπάνες που θα προκληθούν για την αποζη−
μίωση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής εργασίας,
ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων μέχρι
784.404 ώρες συνολικά για 5.500 εποχικούς πυροσβέ−
στες και ανέρχονται στο ποσό των 2.511.172,47 ευρώ, θα
καλυφθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης/Αρχηγείο Πυροσβεστικού
Σώματος με Ε.Φ. 43−120 υπό ΚΑΕ 0511 και 0512 οικονο−
μικού έτους 2007.
6. Η απόφαση αυτή η οποία ισχύει αναδρομικά από
1.6.2007 μέχρι και 15.10.2007 να δημοσιευθεί στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2007
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚΩΣΤΗΣ Ι. ΑΙΛΙΑΝΟΣ
F
(6)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙ−
ΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟ−
ΡΕΝΤΖΑΤΟΥ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/10480/Π/11/4/00059/Ε/ν.
3299/2004/5.6.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΉ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΥ», που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό
ολοκληρωμένης μορφής του Ξενοδοχείου, «ΛΟΡΕΝΤΖΟ»,

15505

2 αστέρων (πρώην Γ΄ τάξης), το οποίο βρίσκεται στην
περιοχή Λάσση, Δήμου Αργοστολίου, Νομού Κεφαλ−
ληνίας και Ιθάκης δυναμικότητος 84 δωματίων − 166
κλινών (επιχορηγούμενη δυναμικότητα 45 δωμάτια − 86
κλίνες) συνολικής δαπάνης πεντακοσίων οκτώ χιλιά−
δων ευρώ (508.0006) με ποσοστό επιχορήγησης 50%,
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους διακοσίων πενήντα
τεσσάρων χιλιάδων (254.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες
θέσεις εργασίας (Ε.Μ.Ε. 3,5).
Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμοδο−
τικής Επιτροπής (Συνεδρίαση 76η/23.11.2006).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F
(7)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυσης της
εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Α.Ξ.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/17285/Π 11/1/133/ν. 2601/1998/30.5.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νη−
σιών, ολοκληρώνεται επένδυση της εν θέματι εταιρείας
που αφορούσε την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας
Α΄ Τάξης, στη θέση «Μάγγανος», Δήμου Ερύσσου, Νομού,
Κεφαλληνίας − Ιθάκης, δυναμικότητος 13 δωματίων, 29
κλινών.
(Η τελική δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 11 δω−
μάτια 26 κλίνες)
2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυ−
σης οριστικοποιείται στο ποσό των ενός εκατομμυρίου
εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (1.150.000,00 €).
3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (230.000,00 €), που
αποτελεί ποσοστό 20,00% του ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
4. Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των πεντα−
κοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (540.000,00 €), που
αποτελεί ποσοστό 46,95% του συνολικού κόστους της
πραγματοποιηθείσας επένδυσης.
5. Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των τριακοσίων ογδόντα χιλιάδων ευρώ (380.000,00 €),
για το οποίο χορηγείται επιδότηση επιτοκίου με πο−
σοστό 20% για τα έξι (6) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης
του δανείου.
6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 28.8.2006 (η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επι−
τρέπεται να γίνει το αργότερο εντός ενός έτους από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης
της επένδυσης).
7. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της τρί−
της δόσης της επιχορήγησης συνολικού ποσού τριάντα
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (39.840 €).
Το ποσό αυτό προκύπτει μετά την παρακράτηση 4‰,
δηλαδή ποσού εκατόν εξήντα ευρώ (160,00 €), σύμφωνα
με το άρθρο 8, παρ. 22 του ν. 2601/1998 για επιχορήγηση
ποσού σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000 €).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

− Η επιχορήγηση δίδεται στην « ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»
βάση της από 18.4.2006 σύμβασης παροχής ενεχύρου
−εκχωρήσεως απαιτήσεων μεταξύ της «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε.», (κατ/μα Αργοστολίου Κ.Α. 683), και της επενδύτρι−
ας εταιρείας, «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Α.Ξ.Ε.».
8. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 80ης συνεδρίασης
17.5.2007), της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυσης της
εταιρείας «Δ. ΣΙΜΟΣ − Φ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ Ε.Ξ.Τ.Ε.Ε.».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
1. Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/2070/Π 11/1/147/ν. 2601/1998/30.5.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων Νη−
σιών, ολοκληρώνεται επένδυση της εν θέματι εταιρείας
που αφορούσε στην ίδρυση Ξενοδοχείου κλασσικού τύ−
που Α΄ τάξης στην τοποθεσία «ΛΕΣΑ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ»
Δήμου ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ, Νομού ΛΕΥΚΑΔΑΣ, δυναμικότητας
50 δωματίων 100 κλινών.
2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επέν−
δυσης οριστικοποιείται στο ποσό των δύο εκατομ−
μυρίων διακοσίων πενήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(2.254.000,00 €).
3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
εξακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(676.200,00 €), που αποτελεί ποσοστό 30,00% του ενι−
σχυόμενου κόστους της επένδυσης.
4. Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των ενός
εκατομμυρίου δέκα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ
(1.010.380,00 €), που αποτελεί ποσοστό 44,83% του συνο−
λικού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.
5. Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
πεντακοσίων εξήντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι
ευρώ (567.420,00 €), για το οποίο χορηγείται επιδότηση
επιτοκίου με ποσοστό 30% για τα έξι (6) πρώτα χρόνια
εξυπηρέτησης του δανείου.
6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 13.9.2006 (η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επι−
τρέπεται να γίνει το αργότερο εντός ενός έτους από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης
της επένδυσης).
7. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή της
τρίτης δόσης της επιχορήγησης συνολικού ποσού
εκατόν δέκα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ
(117.129 €). Το ποσό αυτό προκύπτει μετά την παρα−
κράτηση 4‰, δηλαδή τετρακοσίων εβδομήντα ενός
ευρώ (471,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ.22 του
ν. 2601/1998 για επιχορήγηση ποσού εκατόν δέκα επτά
χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (117.600 €).
8. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 80ης συνεδρίασης
17.5.2007), της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ
F
(9)
Ολοκλήρωση, οριστικοποίηση κόστους επένδυσης της
ατομικής εταιρείας «DONIN GIAN PIERO ».

1. Με την υπ’ αριθμ. ΙΕ/4405/Π 11/1/98/ν. 2601/1998/30.5.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ιόνιων
Νησιών, ολοκληρώνεται επένδυση της εν θέματι εται−
ρείας που αφορούσε στην μετατροπή διατηρητέου κτι−
ρίου σε ξενοδοχειακή μονάδα Β΄ τάξης, δυναμικότητας
4 δωματίων και 7 κλινών, στη θέση Τσελεντάτα Δημ.
Διαμερίσματος Φισκάρδου, του Δήμου Ερύσσου, Νομού
Κεφαλληνίας.
(Η τελική δυναμικότητα της μονάδας θα είναι 3 δω−
μάτια 6 κλίνες).
2. Το συνολικό και παραγωγικό κόστος της επένδυσης
οριστικοποιείται στο ποσό των εκατόν δέκα τριών χιλι−
άδων τριακοσίων εξήντα δύο ευρώ (113.362,00 €).
3. Το ύψος της επιχορήγησης ορίσθηκε στο ποσό των
σαράντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσά−
ρων ευρώ και ογδόντα λεπτών (45.344,80 €), που απο−
τελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους της
επένδυσης.
4. Η ιδία συμμετοχή ορίσθηκε στο ποσό των σαράντα
επτά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ενός ευρώ και είκοσι
λεπτών (47.931,20 €), που αποτελεί ποσοστό 42,28% του
συνολικού κόστους της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.
5. Το ύψος του Τραπεζικού δανείου ορίσθηκε στο ποσό
των είκοσι χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ (20.086,00 €), για το
οποίο χορηγείται επιδότηση επιτοκίου με ποσοστό 40%
για τα έξι (6) πρώτα χρόνια εξυπηρέτησης του δανείου.
6. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται
η 28.3.2005. (Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επι−
τρέπεται να γίνει το αργότερο εντός ενός έτους από
την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης
της επένδυσης).
7. Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης συνολικού ποσού οκτώ
χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και εβδο−
μήντα ενός λεπτών (8.684,71 €). Το ποσό αυτό προκύ−
πτει μετά την παρακράτηση 4‰, δηλαδή ποσού τριάντα
πέντε ευρώ (35,00 €), σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 22
του ν. 2601/1998 για επιχορήγηση ποσού οκτώ χιλιάδων
επτακοσίων δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός λε−
πτών (8.719,71 €).
8. Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνω−
μοδοτικής Επιτροπής (πρακτικά 80ης συνεδρίασης
17.5.2007), της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)
Στο Φ.Ε.Κ. 630/26.4.2007 Τεύχος Β΄ που δημοσιεύθηκε
η ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/22.3.2007 απόφαση των Υφυπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης − Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορά
στην τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης ΚΥΑ
Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού Ανθρώπινης κατα−
νάλωσης» σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νο−
εμβρίου 1998:
1. Στο άρθρο 1 παρ.8 εδάφιο 2β συμπληρώνεται η φρά−
ση «ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων».
2. Στο άρθρο 1 παρ.8 εδάφιο 3, διορθώνονται τα ακό−
λουθα:
• Αντί του εσφαλμένου «ιδιωτικών εργαστηρίων» στο
ορθό «ιδιωτικών διαπιστευμένων εργαστηρίων»
• Αντί του εσφαλμένου «εξειδικευμένων εργαστηρίων
άλλων φορέων» στο ορθό «εξειδικευμένων εργαστηρίων
άλλων φορέων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα»
3. Στο Παράρτημα Ι Μέρος Α στον πίνακα που αφορά
τις μικροβιολογικές παραμέτρους συμπληρώνεται στη
3η γραμμή της 1ης στήλης η λέξη «Εντερόκοκκοι».
Στον Πίνακα που αφορά το νερό που πωλείται σε
φιάλες ή δοχεία, συμπληρώνεται στη 3η γραμμή της
1ης στήλης η λέξη «Εντερόκοκκοι».
4. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 2 διορθώνονται τα ακό−
λουθα:
Αντί του εσφαλμένου
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1
στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευ−
χθεί το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Διάταξης. Η
παραμετρική τιμή για τα βρώμικα άλατα από την έναρξη
ισχύος της παρούσας Απόφασης και μέχρι 5 έτη μετά
την έναρξη ισχύος της είναι 25μg/L_, ενώ περαιτέρω
ισχύει η ως άνω αναφερόμενη τιμή του Παραρτήματος
Ι Μέρος Β» Στο ορθό
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1
στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί το
αργότερο μέχρι 25.12.2008. Η παραμετρική τιμή για τα
βρώμικα άλατα από την έναρξη ισχύος της παρούσας
Διάταξης και μέχρι 25.12.2008 είναι 25μg/L, ενώ περαι−
τέρω ισχύει η ως άνω αναφερόμενη τιμή του Παραρ−
τήματος Ι Μέρος Β».

15507

5. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 3, συμπληρώνεται η
παραπομπή 1 στο τέλος της σελίδας ως εξής «1 θα
προστεθεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της προς το
παρόν διεξαγόμενης μελέτης».
6. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 4 διορθώνεται το
εξής:
Αντί του εσφαλμένου
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1
στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί, το
αργότερο, δέκα ημερολογιακά έτη μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος της παρούσας Διάταξης. Η παραμετρική
τιμή για το μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας διάταξης και μέχρι δέκα έτη μετά την έναρξη
ισχύος της, είναι 25 μg/L» Στο ορθό
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1
στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί
το αργότερο, έως 25.12.2013 Η παραμετρική τιμή για το
μόλυβδο από την έναρξη ισχύος της παρούσας Διάτα−
ξης και μέχρι 25.12.2013 είναι 25 μg/L».
7. Στο Παράρτημα Ι σημείωση 10 διορθώνεται το
εξής:
Αντί του εσφαλμένου
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1
στοιχεία α), β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευ−
χθεί, το αργότερο, πέντε ημερολογιακά έτη μετά την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Διάταξης.
Η παραμετρική τιμή για τα ολικά τριαλογομεθάνια από
την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και μέχρι
πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της, είναι 150 μg/L)».
Στο ορθό
«Για το νερό που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 1
στοιχεία α),β) και δ) η τιμή πρέπει να έχει επιτευχθεί
το αργότερο, έως 25.12.2008. Η παραμετρική τιμή για τα
ολικά τριαλογομεθάνια από την έναρξη ισχύος της πα−
ρούσας διάταξης και μέχρι 25.12.2008 είναι 150 μg/L».
8. Στο Παράρτημα II, Παρακολούθηση Πίνακας Α, 1.
Δοκιμαστική Παρακολούθηση, η λέξη «Χρώμα» μεταφέ−
ρεται στην αρχή της σειράς της.
9. Στο Παράρτημα II, 2. Παράμετροι για τις οποίες
καθορίζονται χαρακτηριστικά επιδόσεων, στη 2η γραμμή
της πρώτης στήλης του Πίνακα που βρίσκεται στην 2.1
παράγραφο συμπληρώνεται η λέξη «ακρυλαμίδιο».
(Από το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

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

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

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

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02009861806070008*

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

