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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 9228/Γ4−1097 (1)
  Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, κατά το 

έτος 2009, της στατιστικής έρευνας «Ποιοτικών Χα−
ρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Δια−
κοπών)», έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών ορ−
γάνων και καθορισμός της αμοιβής τους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 9 του ν. 2392/1996 (Α΄ 60) «Πρόσβαση 

της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε−
σίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και 
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διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, 
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατιστι−
κών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 14, παρ. 2 του ν. 3470/2006 
(ΦΕΚ 132 Α΄),

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

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 22, παρ. 3 του ν. 2362/1995 «περί Δημο−
σίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247),

ε. του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 
40/ τ. Β΄/16.1.2009), όπως ισχύει.

2. Την Οδηγία αριθ. 95/57/ΕΚ της 23ης Νοεμβρίου 1995, 
για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων στον τομέα του 
τουρισμού (L−291/6.12.1995).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη ύψους εκατόν έξι χιλιάδων 
επτακοσίων (106.700,00) ΕΥΡΩ για το οικονομικό έτος 
2009, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. φορέα 23−750 (ΚΑΕ 
0871) του τακτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, απο−
φασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
της έρευνας Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών 
Τουριστών (Έρευνα Διακοπών) κατά τη διάρκεια του 
έτους 2009.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης 
Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών της Γ.Γ. 
ΕΣΥΕ τη διενέργεια της ανωτέρω έρευνας. 

2. Σκοπός της έρευνας «Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 
Ημεδαπών Τουριστών (Έρευνα Διακοπών)» η οποία διε−
νεργείται στα πλαίσια υλοποίησης της Οδηγίας με αριθ. 
95/57/ΕΚ της 23ης Νοεμβρίου 1995, είναι η συγκέντρωση 
στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των ημεδα−
πών τουριστών (φύλο, ηλικία, τόπος προορισμού, κύριος 
σκοπός ταξιδιού, μεταφορικό μέσο και κύριο κατάλυμα 
που χρησιμοποιήθηκε, αριθμός ταξιδιών και διανυκτε−
ρεύσεων, δαπάνη κλπ.).

3. Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και κατά το σχεδια−
σμό της εφαρμόστηκε η δισταδιακή στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία με πρωτογενή μονάδα δειγματοληψίας 
την επιφάνεια (ένα ή περισσότερα συνεχόμενα οικοδο−
μικά τετράγωνα ή ένας μικρός οικισμός κλπ.) και τελική 
μονάδα έρευνας το νοικοκυριό. Η έρευνα καλύπτει το 
σύνολο της Χώρας και για την επιλογή των πρωτο−
γενών μονάδων δειγματοληψίας (επιφανειών) σε κάθε 
Γεωγραφική Περιφέρεια (NUTS II) οι μονάδες επιφάνειας 
κατανεμήθηκαν σε 3 στρώματα με βάση την αστικότητα 
των Δήμων/Κοινοτήτων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. 
Οι επιφάνειες που ανήκουν στην Περιφέρεια Πρωτευ−
ούσης και το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
κατανεμήθηκαν σε 31 και 9 στρώματα αντίστοιχα, βάσει 
των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών των 
Δήμων, όπου ανήκουν οι επιφάνειες. Από τη στρωμα−
τοποίηση των πρωτογενών μονάδων προέκυψαν 90 
ομοιογενή, ως προς τα χαρακτηριστικά της έρευνας 
στρώματα. 

Σε κάθε στρώμα επιλέγεται δείγμα επιφανειών, με 
πιθανότητα ανάλογη του μεγέθους τους, από πλαίσιο 
δειγματοληψίας που καταρτίστηκε από τα στοιχεία της 
γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών έτους 
2001. 

Σε κάθε μονάδα επιφάνειας του δείγματος επιλέγεται 
δείγμα νοικοκυριών με ίσες πιθανότητες από ενημερω−
μένο κατάλογο – πλαίσιο νοικοκυριών. 

Η έρευνα είναι τριμηνιαία και κάθε τρίμηνο ερευνάται 
δείγμα περίπου 2.300 νοικοκυριών. Επιπλέον, το τριμη−
νιαίο δείγμα νοικοκυριών εναλλάσσεται από τρίμηνο 
σε τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα της έρευνας εξάγονται και διαβιβά−
ζονται στη Eurostat κατά τρίμηνο σε σύνολο Χώρας. 

Περίοδος αναφοράς των στοιχείων είναι το Δ΄ τρί−
μηνο του έτους 2008 και τα τρία πρώτα τρίμηνα του 
έτους 2009.

Η έρευνα θα διενεργηθεί εντός του έτους 2009.
Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ερ−

γασίες: 
• Σχεδιασμός και οργάνωση της έρευνας 
• Εκπαίδευση προσωπικού και ιδιωτών−συνεργατών
• Συλλογή των στατιστικών στοιχείων
• Έλεγχος και επεξεργασία των στοιχείων
• Εισαγωγή δεδομένων σε ηλεκτρονικό αρχείο
• Παραγωγή και έλεγχος των τελικών πινάκων
• Ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας
• Κατάρτιση δεικτών (σφάλμα δειγματοληψίας, μερο−

ληψία κλπ.) αξιολόγησης της ποιότητας των αποτελε−
σμάτων της έρευνας

• Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων
4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας 

θα χρησιμοποιηθούν:
• Υπάλληλοι της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση 

Ι.Δ., 
• 135−175 ιδιώτες – συνεργάτες, οι οποίοι θα απασχολη−

θούν κατά το στάδιο συλλογής των ερωτηματολογίων.
• 7 συνεργάτες−διερμηνείς, για τη συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων στα νοικοκυριά, στα οποία υπάρχει 
πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας.

Ο ορισμός των ανωτέρω οργάνων της έρευνας θα 
γίνει με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.

5. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας καθορίζεται 
ως εξής:

Α. Ιδιώτες–Συνεργάτες: 11,00 € ανά πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος ΦΠΑ),

σύνολο δαπάνης: 9.200 ερωτηματολόγια x 11,00 € = 
101.200,00 € (ΚΑΕ 0871)

Β. Για το εκπαιδευτικό σεμινάριο των ιδιωτών συνερ−
γατών, το ποσό των 30,00 € ανά συνεργάτη, 

σύνολο δαπάνης: 175 ιδιώτες συνεργάτες x 30,00 € = 
5.250,00 € (ΚΑΕ 0871)

Γ. Συνεργάτες−διερμηνείς: 5,00 € ανά πλήρως και ορθά 
συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, 

σύνολο δαπάνης: 50 ερωτηματολόγια x 5,00 € = 250,00 
€ (ΚΑΕ 0871).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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      Αριθμ. 9226/Γ4−1095 (2)
Έγκριση, προκήρυξη και ανάθεση διενέργειας, κατά το 

έτος 2009, στατιστικών εργασιών στο πλαίσιο του 
προγράμματος Δράσης Eurostat Grants for 2008: 
«Επανασχεδιασμός της ηλεκτρονικής υποβολής των 
δηλώσεων Intrastat με τη χρήση νέων τεχνολογιών», 
έγκριση χρησιμοποίησης στατιστικών οργάνων και 
καθορισμός της αμοιβής τους.

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 9 και 10 του ν. 2392/1996 «Πρόσβαση 

της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρε−
σίας της Ελλάδος (Γ.Γ. ΕΣΥΕ) σε διοικητικές πηγές και 
διοικητικά αρχεία, Επιτροπή Στατιστικού Απορρήτου, 
ρύθμιση θεμάτων διενέργειας απογραφών και στατι−
στικών εργασιών, καθώς και θεμάτων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 3470/2006 
(ΦΕΚ 132 Α),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α΄),

γ. του ν.δ. 3627/1956 «περί οργανώσεως της ΕΣΥΕ» 
και των π.δ. 1143/1980 «περί οργανισμού της ΕΣΥΕ» και 
226/2000 «Οργανισμός της Γ.Γ. ΕΣΥΕ»,

δ. του άρθρου 22 του ν. 2362/1995 «περί Δημοσίου Λο−
γιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις»,

ε. του άρθρου 7 της αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 από−
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/ τ. 
Β΄/16.1.2009).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη ύψους πενήντα πέντε χιλιά−
δων διακοσίων (55.200,00) ΕΥΡΩ, για το οικονομικό έτος 
2009, η οποία θα βαρύνει τον ειδ. φορέα 23−750 (ΚΑΕ 
5354) του τακτικού προϋπολογισμού της Γ.Γ. ΕΣΥΕ, και 
θα καλυφθεί εξ’ ολοκλήρου από κοινοτική επιχορήγηση 
(Συμφωνία χρηματοδότησης με αριθ. 20705.2008.001–
2008.641, ύψους 120.599,50 EΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου 
του αναλογούντος Φ.Π.Α.), η οποία έχει υπογραφεί με−
ταξύ της Γ.Γ. ΕΣΥΕ και του Στατιστικού Γραφείου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUROSTAT) σχετικά με τη διε−
νέργεια στατιστικών εργασιών για τον επανασχεδιασμό 
της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Intrastat με 
τη χρήση νέων τεχνολογιών), αποφασίζουμε:

1. α. Εγκρίνουμε και προκηρύσσουμε τη διενέργεια 
των στατιστικών εργασιών για τον επανασχεδιασμό 
της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων Intrastat 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών, κατά τη διάρκεια του 
έτους 2009.

β. Αναθέτουμε στο Τμήμα Εξωτερικού Εμπορίου της 
Δ/νσης Στατιστικών Τομέα Εμπορίου & Υπηρεσιών της 
Γ.Γ. ΕΣΥΕ τη διενέργεια των ανωτέρω στατιστικών ερ−
γασιών. 

2. Σκοπός των εργασιών αυτών είναι ο επανασχε−
διασμός της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων 
Intrastat με τη χρήση νέων τεχνολογιών, προκειμένου 
να αναπτυχθεί μια εφαρμογή φιλικότερη προς τους 
χρήστες και παράλληλα να βελτιωθούν οι μηχανισμοί 
ασφαλείας του συστήματος. Η νέα εφαρμογή θα βελτι−

ώσει το σύστημα συλλογής και ασφάλειας, την ποιότη−
τα και τη διάχυση των στατιστικών δεδομένων και θα 
ενημερώσει το μητρώο των υπόχρεων επιχειρήσεων με 
σκοπό την εφαρμογή της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής 
υποβολής των δηλώσεων Intrastat.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πραγματοποι−
ηθούν οι παρακάτω εργασίες: 

• Διερεύνηση και ανάλυση των απαιτήσεων και των 
προδιαγραφών. 

• Ανάπτυξη και καταγραφή του σχεδίου υλοποίησης 
της εφαρμογής.

• Ανάπτυξη του κατάλληλου λογισμικού και ενσωμά−
τωσής του στην ιστοσελίδα της Γ.Γ. ΕΣΥΕ. 

• Δοκιμή της νέας εφαρμογής.
• Ενημέρωση των χρηστών για τη λειτουργία της 

νέας εφαρμογής.
• Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
• Εργασίες διοικητικής υποστήριξης.
3. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα διενερ−

γηθούν οι στατιστικές αυτές εργασίες, είναι το 2009, 
ενώ η σύνταξη σχετικής έκθεσης, η οποία θα σταλεί στη 
Eurostat θα ολοκληρωθεί μέχρι 12 Φεβρουαρίου 2010.

4. Για τη διενέργεια και την ολοκλήρωση της έρευνας 
θα χρησιμοποιηθούν:

• υπάλληλοι της Γ.Γ.ΕΣΥΕ, μόνιμοι και με σύμβαση 
Ι.Δ., με απασχόληση εντός του κανονικού ωραρίου των 
Δημοσίων Υπηρεσιών, 

• τρεις εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα απασχοληθούν 
κατά το στάδιο της επεξεργασίας και ανάλυσης των 
δεδομένων και 

• υπεργολάβος για τη δημιουργία του απαραίτητου 
λογισμικού.

• Ένας server.
5. Τα όργανα της έρευνας θα οριστούν με αποφάσεις 

του Γενικού Γραμματέα της ΕΣΥΕ.
6. Η αμοιβή των οργάνων της έρευνας (συμπεριλαμ−

βανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α), καθορίζεται 
ως εξής:

α. i) ένας εμπειρογνώμονας, για την ανάλυση των απαι−
τήσεων, τον ορισμό των προδιαγραφών, το σχεδιασμό 
και την ανάπτυξη της εφαρμογής, με εφάπαξ αμοιβή 
μέχρι 6.000,00 €,

ii) ένας εμπειρογνώμονας, για τον έλεγχο και την 
αξιολόγηση των δεδομένων, με εφάπαξ αμοιβή μέχρι 
5.000,00 €,

iii) ένας εμπειρογνώμονας, για τη σύνταξη της τελικής 
έκθεσης, με εφάπαξ αμοιβή μέχρι 3.000,00 €,

 (συνολική δαπάνη 6.000,00 € + 5.000,00 € + 3.000,00 
€ = 14.000,00 €),

β. υπεργολάβος, ο οποίος θα επιλεγεί σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και με τον οποίο θα υπογραφεί 
σχετικό συμφωνητικό συνεργασίας, με αμοιβή μέχρι 
34.000,00 €.

γ. Ενοικίαση server μέχρι του ποσού των 7.200,00 €. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2009

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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      Αριθμ. 313643 (3)
Έγκριση του φορέα «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ως Οργανισμού 

Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γε−
ωργίας.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσε−

ως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της 
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρω−
παϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

2. Του άρθρου 32 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων 
και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης και άλλες δια−
τάξεις».

3. Τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91», του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, (L 189), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

4. Τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 «σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/07 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον 
αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισή−
μσνση και τον έλεγχο των προϊόντων», της Επιτροπής 
της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, (L 250), όπως κάθε φορά 
ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 147 (ΦΕΚ 67/Β/21.1.2009) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».

6. Την υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β΄/10.2.2006) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου 
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 
προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει».

7. Την υπ’ αριθμ. 12 /158η/18.6.2009 Απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και την από 15.7.2009 διαβιβασθείσα αι−
τιολογημένη γνώμη του.

8. Την από 24.7.2009 Εισήγηση της Δ/νσης Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπ.ΑΑ&Τ. 

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της λειτουργίας του φορέα με τον δια−
κριτικό τίτλο «ΒΙΟΕΛΛΑΣ Α.Ε.», ως Οργανισμού Ελέγχου 
και Πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και ειδών δι−
ατροφής που προορίζονται να φέρουν ενδείξεις ανα−
φερόμενες στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, σύμφωνα 

με τα άρθρα 6 και 13 της ΚΥΑ 245090/31.1.2006 (ΦΕΚ 
157/Β΄/10.2.2006) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
τις διατάξεις των άρθρων 27 και 39 του Καν.(ΕΚ)834/07 
του Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 313644 (4)
Έγκριση του φορέα «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩ−

ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστο−
ποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας»

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσε−

ως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της 
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρω−
παϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

2. Του άρθρου 32 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων 
και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης και άλλες δια−
τάξεις».

3. Τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91», του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, (L 189), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

4. Τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 «σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παρα−
γωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων 
όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επι−
σήμσνση και τον έλεγχο των προϊόντων», της Επιτροπής 
της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, (L 250), όπως κάθε φορά 
ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 147 (ΦΕΚ 67/Β/21.1.2009) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».

6. Την υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β΄/10.2.2006) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου 
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 
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προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει».

7. Την υπ’ αριθμ. 13 /158η/18.6.2009 Απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και την από 15.7.2009 διαβιβασθείσα αι−
τιολογημένη γνώμη του.

8. Την από 24.7.2009 Εισήγηση της Δ/νσης Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπ.ΑΑ&Τ.

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της λειτουργίας του φορέα με τον δι−
ακριτικό τίτλο «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ», ως Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης 
γεωργικών προϊόντων και ειδών διατροφής που προορί−
ζονται να φέρουν ενδείξεις αναφερόμενες στο βιολογικό 
τρόπο παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 13 της 
ΚΥΑ 245090/31.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β΄/10.2.2006) των Υπουρ−
γών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω−
σης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις διατάξεις των άρθρων 
27 και 39 του Καν.(ΕΚ)834/07 του Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
    Αριθμ. 313645 (5)
Έγκριση του φορέα «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Ε.», ως Ορ−

γανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης προϊόντων βι−
ολογικής γεωργίας»

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσε−

ως των διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρμογήν της 
Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρω−
παϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών θεσμικών 
και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄ 280).

2. Του άρθρου 32 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200), «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα−
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Δ/νσεων 
και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας και 
Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης και άλλες δια−
τάξεις».

3. Τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 «για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91», του 
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007, (L 189), όπως κάθε 
φορά ισχύει.

4. Τον Καν. (ΕΚ) 889/2008 «σχετικά με τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 834/07 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον 
αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισή−
μσνση και τον έλεγχο των προϊόντων», της Επιτροπής 

της 5ης Σεπτεμβρίου 2008, (L 250), όπως κάθε φορά 
ισχύει.

5. Την υπ’ αριθμ. 147 (ΦΕΚ 67/Β/21.1.2009) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο 
Κιλτίδη και Μιχαήλ Παπαδόπουλο».

6. Την υπ’ αριθμ. 245090/31.1.2006 (ΦΕΚ 157/Β΄/10.2.2006) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για 
την εφαρμογή του Καν.(ΕΟΚ)2092/91 του Συμβουλίου 
περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά 
προϊόντα και στα είδη διατροφής ως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει».

7. Την υπ’ αριθμ. 11 /158η/18.6.2009 Απόφαση του Δ.Σ. 
του Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π και την από 15.7.2009 διαβιβασθείσα αι−
τιολογημένη γνώμη του.

8. Την από 24.7.2009 Εισήγηση της Δ/νσης Βιολογικής 
Γεωργίας του Υπ.ΑΑ&Τ. 

9. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της λειτουργίας του φορέα με τον διακρι−
τικό τίτλο «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ο.Ε.», ως Οργανισμού 
Ελέγχου και Πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων και 
ειδών διατροφής που προορίζονται να φέρουν ενδεί−
ξεις αναφερόμενες στο βιολογικό τρόπο παραγωγής, 
σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 13 της ΚΥΑ 245090/31.1.2006 
(ΦΕΚ 157/Β΄/10.2.2006) των Υπουργών Εσωτερικών, Δη−
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικο−
νομίας και Οικονομικών, και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και τις διατάξεις των άρθρων 27 και 39 του 
Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Αυγούστου 2009

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F

(6)
Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας από τον ομογενή 

ZABURANNY VALERIY του IVAN, γεν. 11.1.1964.

    Με την υπ’ αριθμ. 6706/2009 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2790/00 
(ΦΕΚ Α΄ 24/2000), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
σήμερα, γίνεται δεκτή η από 10.5.2002 αίτηση του ομο−
γενούς ZABURANNY VALERIY του IVAN, γεν. 11.1.1964 για 
την απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.

Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά ο ανωτέρω ομογενής 
από την ορκωμοσία του ως Έλληνας πολίτης εντός 
ενός έτους από της δημοσίευσης της παρούσης στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ
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(7)
Yπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ELEMANS ΞΕΝΟ−

ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑ−
ΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−
ΘΥΝΗΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

        Με την υπ’ αριθμ. 24150/4079/Π08/5/145/Ε/Ν.3299/2004/ 
31.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας 
«ELEMANS ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙ−
ΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 
3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται στη μετατροπή 
παραδοσιακού κτιρίου και στην προσθήκη νέων κτιρίων 
για ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας, τύπου επιπλωμένων 
διαμερισμάτων, 3*, συνολικής δυναμικότητας 19 κλινών, 
στο δ.δ. Ελληνικού, του δήμου Τρικολώνων, του νομού 
Αρκαδίας, συνολικού παραγωγικού κόστους 1.380.000,00 
€, με ποσοστό επιχορήγησης 60% επί του παραγωγικού 
κόστους, δηλαδή ποσό 828.000,00 €.

Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0
Νέες θέσεις εργασίας: 2 εποχιακής απασχόλησης (1 

Ε.Μ.Ε.)
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 30.7.2009
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(8)

      Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» 
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Με την υπ’ αριθμ. 24273/4140/Π08/4/Ε/00107/Ν.3299/ 
2004/3.8.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της 
επιχείρησης «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο 
«ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται σε εκ−
συγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου 
κλασικού τύπου MESSINIAN BAY, δυναμικότητας 73 δω−
ματίων − 137 κλινών, στη θέση Αλμυρός του δ.δ. Βέργας, 
του δήμου Καλαμάτας, του νομού Μεσσηνίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ορι−
στικοποιείται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εννιακοσί−
ων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.920.500,00 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ 
(960.250,00 €) που αποτελεί ποσοστό 50% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης επένδυσης ποσού ενός 
εκατομμυρίου εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (1.920.500,00 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των εννιακοσίων 
εξήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (960.250,00 
€) η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και 
αποτελεί μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε 
η 11.6.2009. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Νέες θέσεις απασχόλησης: 4
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 

υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού επτακοσίων εννέα 
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (709.750,00 €) στην 
επιχείρηση «ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ 
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.»

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(9)

Oλοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της επιχείρησης «ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ−
ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

        Με την υπ’ αριθμ. 24403/4153/Π08/4/Ε/00138/Ν.3299/ 
2004/3.8.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επένδυση της επι−
χείρησης «ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που 
αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ελαιοτριβείου, στο δ.δ. 
Αγίου Ιωάννη, του δήμου Ηραίας, του νομού Αρκαδίας.

Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης 
οριστικοποιείται στο ποσό των επτακοσίων δέκα τριών 
χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (713.900,00 €).

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
διακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα 
πέντε ευρώ (249.865,00 €) που αποτελεί ποσοστό 35% 
του συνολικού ύψους της επένδυσης ποσού επτακοσίων 
δέκα τριών χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (713.900,00 €).

Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων 
εξήντα έξι χιλιάδων τριάντα πέντε ευρώ (266.035,00 €) 
η οποία αποτελείται εξ ολοκλήρου από μετρητά και 
αποτελεί εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Το τραπεζικό δάνειο ορίστηκε στο ποσό των εκατόν 
ενενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (198.000,00 €).

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε η 
28.7.2009. Η μονάδα που προήλθε από την υλοποίηση 
της επένδυσης λειτουργεί παραγωγικά.

Δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις απασχόλησης από 
την επένδυση.

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν τριάντα 
τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα πέντε ευρώ 
(134.365,00 €) στην επιχείρηση «ΑΛΒΕΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(10)

    Yπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
της ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ στις διατάξεις του ν. 
3299/2004. 

 Με την υπ’ αριθμ. 24191/4099/Π08/5/00173/Ε/Ν. 3299/ 
2004/03.08.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της 
ατομικής επιχείρησης της ΣΟΥΡΣΟΥ ΜΑΡΙΤΣΑΣ για υπα−
γωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης που 
αναφέρεται σε Επέκταση Μονάδας Παραγωγής Άρτου 
και Ζυμαρικών (η επέκταση αφορά μόνο το αρτοποιείο) 
(ΚΑ. ΣΤΑΚΟΔ 158.1), στο Δ.Δ. Αγίου Ανδρέα του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας, δαπάνης εκα−
τόν πενήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατό ευρώ (154.100,00 
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€), με ποσοστό επιχορήγησης 60,00% επί συμβατικής 
επένδυσης ύψους εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εν−
νιακοσίων ευρώ (147.900,00 €), δηλαδή ποσό ογδόντα 
οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (88.740,00 €) 
και 50,00% επί δαπανών μελετών συνολικού κόστους 
έξι χιλιάδων διακοσίων ευρώ (6.200,00 €), δηλαδή ποσό 
τριών χιλιάδων εκατό ευρώ (3.100,00 €). Συνολικό ύψος 
επιχορήγησης ενενήντα μία χιλιάδες οκτακόσια σαρά−
ντα ευρώ (91.840,00 €). Το ύψος του τραπεζικού δα−
νείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την υλοπoίηση 
του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει στο ποσό των 
είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε ευρώ 
(23.735,00 €), ήτοι ποσοστό 15,402% επί του συνολικού 
ύψους της επένδυσης.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργη−
θεί μία (1) νέα θέση εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.).

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 30.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ K. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(11)

Yπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του ΣΕΡ−
ΓΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

        Με την υπ’ αριθμ. 24170/4092/Π08/5/00169/Ε/Ν.3299/ 
2004/31.7.2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της 
ατομικής επιχείρησης του ΣΕΡΓΙΑΔΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ για 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης που 
αναφέρεται σε Μετεγκατάσταση και Mηχανολογική Επέ−
κταση —Εκσυγχρονισμό Βιοτεχνίας Προϊόντων Ξύλου (ΚΑ. 
ΣΤΑΚΟΔ 203.0, 361.3, 361.4), στη θέση «ΚΟΠΡΙΣΙΕΣ» εκτός 
σχεδίου του Α. Α. Σκάλας, του Δήμου Σκάλας, του Νο−
μού Λακωνίας, συνολικής δαπάνης εκατόν εξήντα οκτώ 
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( 168.300,00 €) με ποσοστό 
επιχορήγησης 60,00% επί του συνολικού κόστους, δη−
λαδή ποσό εκατό χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ 
(100.980,00 €). Για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδί−
ου δεν θα γίνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου δανείου.

Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουργη−
θεί μία (1) νέες θέση εργασίας (1 Ε.Μ.Ε.)

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 30.7.2009.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
      Αριθμ. 10257 (12)
Παροχή έγκρισης για την πρόσληψη προσωπικού με 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου από την Κοινωφελή Επι−
χείρηση Δήμου Μελιγαλά(Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕΛ.) για την υλο−
ποίηση του προγράμματος Ενέργειες ενίσχυσης της 
κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον 
βοήθειας, υποπρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, «τρο−

ποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 
και άλλες διατάξεις».

2. Τις Α.Π. 28077/17.8.2001 και οικ. 14196/4.4.2003 εγκυ−
κλίους του ΥΠΕΣΔΔΑ για τις προσλήψεις στις Επιχει−
ρήσεις των ΟΤΑ. 

3. Την υπ’ αριθμ. 9/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου της ΚΕΔΗΜΕΛ, με την οποία ζητείται η παροχή 
έγκρισης για την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση 
Μίσθωσης Έργου για την υλοποίηση του προγράμματος 
«Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτί−
ωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που 
χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας», υποπρόγραμμα «Βοήθεια 
στο Σπίτι», και ως εξής:

− Κοινωνικός λειτουργός(πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ, με άδεια 
άσκησης επαγγέλματος), ή Ψυχολόγος ΑΕΙ ή πτυχιούχος 
ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής 
Διοίκησης: μία (1) σύμβαση.

− Νοσηλευτής/τρια, με άδεια άσκησης επαγγέλματος 
και οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΙΕΚ(πιστοποιημένο 
από τον ΟΕΕΚ), ή Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ή άλλου ισότιμου τίτλου Σχολών της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή Επισκέ−
πτης Υγείας(ΤΕΙ): μία (1) σύμβαση.

− Βοηθητικό προσωπικό(ΔΕ/ΥΕ): μία (1) σύμβαση.
− ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού: μία (1) σύμβαση,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε το αίτημα για την πρόσληψη από την Κ.Ε.ΔΗ.

ΜΕΛ, έτσι όπως αυτό περιέχεται στην υπ’ αριθμ. 9/2009 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (θέμα 9ο).

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕΛ., η οποία 
έχει ως εξής: ύψους 22.800,00 ευρώ για το έτος 2009 
(Κ.Α. προϋπολογισμού: κεφάλαιο Β − Δαπάνες Έργων, 
άρθρο 8 − Μονάδα Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), 
και ύψους 45.600,00 ευρώ για το έτος 2010, για την 
οποία θα γίνει αντίστοιχη πρόβλεψη στον προϋπολο−
γισμό έτους 2010 της επιχείρησης.

  Καλαμάτα, 10 Αυγούστου 2009

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

F
(13)

      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στη ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ −ΑΙΜΙΛΙΑ του 
ΜΙΧΑΗΛ.

  Με την υπ’ αριθμ. 8969/31.7.2009 απόφαση του Νο−
μάρχη Αθηνών χορηγείται στη ΣΚΑΦΙΔΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
− ΑΙΜΙΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ άδεια άσκησης επαγγέλματος 
Κοινωνικού Λειτουργού.

  Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
(14)

      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού στη ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝΣΤΑ−
ΝΤΙΝΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 9191/31.7.2009 απόφαση του Νομάρχη 
Αθηνών χορηγείται στη ΡΟΥΧΩΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΚΩΝ−
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ
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(15)
      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 

Λειτουργού στην ΚΟΥΦΟΛΙΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩ−
ΑΝΝΗ.

  Με την υπ’ αριθμ. 9281/31.7.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στην ΚΟΥΦΟΛΙΟΥΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
του ΙΩΑΝΝΗ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

F
(16)

      Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λει−
τουργού στη ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ.

  Με την υπ’ αριθμ. 9003/31.7.2009 απόφαση του Νομάρ−
χη Αθηνών χορηγείται στη ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του 
ΧΡΗΣΤΟΥ άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού 
Λειτουργού.

  Η Αντινομάρχης
ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(17)
    Στο ΦΕΚ 932/18.5.2009, τ.Β΄, που δημοσιεύθηκε η από−

φαση απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας από την 
ομογενή POPANDOPULO ANASTASIA (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ) του ΙΩΑΝΝΗ, επιφέρονται οι παρακάτω 
διορθώσεις:

Α) Στην περίληψη κειμένου από το εσφαλμένο 
«POPANBOPULO» στο σωστό «POPANDOPULO».

Β) Στον αριθμό της απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρει−
ας Κρήτης από το εσφαλμένο «966/2009» στο σωστό 
«996/2009».

Μετά την δημοσίευση της παρούσης παύει να 
ισχύει η ανάλογη δημοσίευση σφάλματος στο ΦΕΚ 
1099/9.6.2009, τ. Β΄.

Ο Κωδικός φορέας της Υπηρεσίας μας είναι ο 25134.

  (Από την Περιφέρεια Κρήτης)  
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