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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την από 31.8.1984 ιδιόγραφη διαθήκη του Σπύρου
Κ. Τσικνιά που δημοσιεύτηκε με το υπ’ αριθμ. 19/1987
πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου με
την οποία σύστησε κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΚΝΙΑ» και με έδρα την
πόλη του Αγρινίου.
2. Το από 22.3.1993 Προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 229/τ.Β΄)
με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση και κυρώθηκε ο οργα−
νισμός διοίκησης και διαχείρισης του ιδρύματος αυτού.
3. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 95 και 98 του α.ν.
2039/1939, β) 101 και 119 του Εισαγωγικού νόμου του
Αστικού Κώδικα.
4. Τα υπ’ αριθμ. 65/7.9.2005 και 67/2.2.2006 πρακτικά
του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος.
5. Tο υπ’ αριθμ. 242/16.9.2005 έγγραφο του ιδρύματος.
6. To υπ’ αριθμ. 4283/9.3.2006 έγγραφο του Γενικού
Νοσοκομείου Αγρινίου.
7. Την από 15.6.2006 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
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 καθορίστηκαν οι αρμο−
διότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
(ΦΕΚ. 1432 τ. Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 174/2006 (ΦΕΚ Β 204) όμοια απόφαση.
Με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ μόνο
Διαλύουμε το κοινωφελές ίδρυμα με την επωνυμία
«ΙΔΡΥΜΑ ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΚΝΙΑ» η σύσταση
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του οποίου εγκρίθηκε με το από 22.3.1993 προεδρικό
διάταγμα (ΦΕΚ 229 τ.Β΄) επειδή ο σκοπός του, όπως
καθορίζεται στο άρθρο 2 του οργανισμού του, έχει
πραγματοποιηθεί.
Ορίζουμε ότι, τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία
του ως άνω διαλυομένου ιδρύματος θα περιέλθουν στο
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Αγρινίου, σύμφωνα με
το άρθρο 12 του οργανισμού του «Διάλυση του ιδρύμα−
τος – Τύχη της περιουσίας αυτού», ήτοι:
1. To υπό στοιχείο (ε) ακίνητο,που λεπτομερώς περι−
γράφεται στο άρθρο 3 «ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» του οργανισμού
του ιδρύματος.
2. Καταθέσεις σε Τράπεζες (Εθνική και Εμπορική
Αγρινίου ) περίπου τετρακοσίων χιλιάδων «400.000,00»
Ευρώ καθώς και μετοχές χρηματιστηριακής αξίας την
29.7.2005 περίπου πεντακοσίων «500.000,00» Ευρώ, πλέ−
ον τόκων.
Στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών ανα−
θέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
διατάγματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
OI YΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

F

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 2/41981/0025
(2)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς
τις Τράπεζες για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνησης
στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ύψους € 27.500.000,00.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
΄Εχοντας υπόψη :
1. Tις διατάξεις του ν. 2322/12.7.1995 (ΦΕΚ 143/
12.7.1995).
2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1624 (ΦΕΚ Β΄ 1432/14.10.2005)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο−
μίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
3. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
Ε.Κ. στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων
(2000/C71/07).
4. Την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής του
άρθρου 5 του ν. 2322/1995 (Συνεδρίαση αριθμ. 21η/18
.07.2007) με την οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώ−
μη της στον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
για την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου
προς τις Τράπεζες για τη χορήγηση κεφαλαίου κίνη−

σης στην ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.
ύψους € 27.500.000,00, αποφασίζουμε:
Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε
ποσοστό 80% προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα για τη χρη−
ματοδότηση της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε. ύψους € 27.500.000,00 δεκαετούς δι−
άρκειας και θα εξοφλείται σε εξαμηνιαίες τοκοχρεολυ−
τικές δόσεις με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο της αγο−
ράς με τη λήψη ισόποσων εμπράγματων εξασφαλίσεων
(προσημειώσεις επί ακινήτων).
Σε περίπτωση που ο πρωτοφειλέτης δεν εξοφλήσει
δύο ολόκληρες τοκοχρεολυτικές δόσεις, και μέσα σε
ένα τρίμηνο από τη λήξη της δεύτερης ανεξόφλητης
δόσης, ολόκληρο το ποσό του δανείου θα καθίσταται
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα, προκειμένου να εξοφληθούν
από το Δημόσιο, οι εγγυημένες απαιτήσεις τους, θα
πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που ορίζονται
στην υπ’ αριθμ. 2/478/0025/4.1.2006 ΦΕΚ16/τ.Β΄/13.1.2006)
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.
Τα προαναφερόμενα Πιστωτικά Ιδρύματα πρέπει να
επιδιώκουν μέσα στον ανωτέρω οριζόμενο χρόνο των
τριών (3) μηνών για τον οποίο το Δημόσιο καλύπτει με
την εγγύησή του τους τόκους υπερημερίας, την είσπρα−
ξη από τους πρωτοφειλέτες των ληξιπρόθεσμων εγγυ−
ημένων από το Δημόσιο δόσεων με την ίδια επιμέλεια
που δείχνουν και για τα δάνεια που χορηγούν χωρίς
την εγγύηση του Δημοσίου.
Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, αναλαμβάνει την
υποχρέωση εξόφλησης των εγγυημένων απαιτήσεων
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων, που θα περιλαμβάνουν το
ανεξόφλητο εγγυημένο ποσό κεφαλαίου, τους ανεξό−
φλητους τόκους (συμβατικούς και υπερημερίας μέχρι
ενός τριμήνου) και τέλος, τα έξοδα επίδοσης της αναγ−
γελίας κλεισίματος λογαριασμού.
Το Πιστωτικό Ίδρυμα ή τα Πιστωτικά Ιδρύματα και
προκειμένου το δάνειο αυτό να χορηγηθεί μία φορά,
πριν την εκταμίευση του ποσού, να ζητήσουν την τελική
έγκριση της Υπηρεσίας μας.
Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν
στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους – Δ.25−Δ΄:
Α. Κατάσταση σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία να
αναφέρεται το δάνειο που χορηγήθηκε, σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση, με τα παρακάτω στοιχεία :
1. Κωδικός Τράπεζας
2. Αριθμός λογαριασμού
3. Υποκατάστημα
4. Επώνυμο δανειολήπτη
5. Όνομα δανειολήπτη
6. Α.Φ.Μ δανειολήπτη
7. Δ.Ο.Υ. Κωδικός
8. Δ.Ο.Υ. Όνομα
9. Αρχική κοινή υπουργική απόφαση
10. Ημερομηνία αρχικής κοινής υπουργικής απόφα−
σης.
11. Τροποποιητική κοινή υπουργική απόφαση.
12. Ημερομηνία τροπ/κής κοινής υπουργικής απόφα−
σης.
13. Απόφαση εγγύησης
14. Ημερομηνία απόφασης
15. Αριθμός σύμβασης
16. Ημερομηνία σύμβασης
17. Εγκριθέν κεφάλαιο δανείου
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18. Ημερομηνία εκταμίευσης
19. Ποσό εκταμίευσης
20. Ποσοστό εγγυημένου δανείου
21. Διάρκεια δανείου
22. Συνολικός αριθμός δόσεων
23. Ενυπόθηκη διασφάλιση
24. Λοιπές ασφάλειες
25. Ύψος εμπραγμάτων ασφαλειών
26. Είδος εμπραγμάτων ασφαλειών
Β. Κάθε τρίμηνο σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση
στην οποία να αναφέρονται τα ανεξόφλητα υπόλοιπα,
των εν λόγω δανείων κατά κοινής υπουργικής απόφα−
σης και απόφαση εγγύησης.
Ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, καθώς και η αντιμετώπιση στα πλαίσια
αυτής των προβλημάτων που θα ανακύπτουν κατά την
υλοποίηση, ανατίθεται στη Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων,
Εγγυήσεων, Δανείων και Αξιών (Γ.Λ.Κ.− Δ.25 –Τμήμα Δ΄).
Η δαπάνη, που θα προκληθεί σε περίπτωση κατάπτω−
σης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, θα ανέλθει
στο ποσό των 22.000.000,00 € πλέον των αναλογούντων
τόκων και θα βαρύνει τον εκτός προϋπολογισμού ειδικό
λογαριασμό GR1301000230000000002340396 «Γ.Λ.Κ.,.
Δ25 – «Kεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ
Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 26 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. οικ.15894/337

(3)
Ιστοί φωτισμού

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 334/1994
(ΦΕΚ Α΄ 176) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με το
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/
ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστι−
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον
αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευ−
ών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/2005).
4. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
Εμπορίου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172 Α΄).
6. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α΄/15.2.2006)
«Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών»
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8. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.2006)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Πα−
παθανασίου».
9. π.δ. 334/1994 περί «προϊόντων δομικών κατασκευών»
(ΦΕΚ 176/Α΄/25.3.1994).
10. Τις υπ’ αριθμ. ΟΙΚ. 10102 (ΦΕΚ 684/20.5.2005) και
ΟΙΚ 13944/204 (ΦΕΚ 993/Β΄/26.7.2006) αποφάσεις των
Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί Συγκρότησης
και Ανασυγκρότησης της Συντονιστικής Επιτροπής για
την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδια−
γραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην
Ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου
στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προα−
γωγή της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής αγοράς
κατασκευών και δομικών υλικών.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/1999 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 428/1995
(ΦΕΚ 245 Α΄) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το
άρθρο 2.
12. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.
13. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C
304/2001 της 13/12/2006.
14. Tα Πρακτικά της 22ης Συνεδρίασης της Συντονι−
στικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών
τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη
μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινο−
τικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για
την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ιστοί φωτισμού
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/94 οι ιστοί
φωτισμού που προορίζονται για τον εξοπλισμό οδών
καθώς και για κάθε άλλη ενδεδειγμένη χρήση, οι οποίοι
πωλούνται στην Ελλάδα, οφείλουν να συμμορφώνο−
νται:
α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα
που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 40.4:2005 «Ιστοί φωτισμού − Μέρος 4:
Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο και
προεντεταμένο σκυρόδεμα», όπως τροποποιείται και
ισχύει κάθε φορά
• ΕΛΟΤ ΕΝ 40−5:2002 «Ιστοί φωτισμού − Μέρος 5:
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού» όπως
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά
• ΕΛΟΤ ΕΝ 40−6:2002 «Ιστοί φωτισμού − Μέρος 6:
Απαιτήσεις για ιστούς φωτισμού από αλουμίνιο» όπως
τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά
• ΕΛΟΤ ΕΝ 40−7:2002 «Ιστοί φωτισμού − Μέρος 7: Απαι−
τήσεις για ιστούς φωτισμού από οπλισμένο με ίνες σύν−
θετο πολυμερές» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και θα φέρουν τη σήμανση
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CE σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με
την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 2
Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επι−
σήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προ−
ϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον
εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευ−
ρωπαϊκά πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική
Έγκριση.
Άρθρο 3
Τα τυχόν αποθέματα, που υπάρχουν στην Ελλάδα
μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μπορούν
να διατίθενται στην αγορά έως δώδεκα (12) μήνες από
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Μετά το πέ−
ρας της περιόδου αυτής απαγορεύεται η κυκλοφορία
και πώληση των σχετικών προϊόντων χωρίς τη σήμανση
CE.
Άρθρο 4
Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί για χρήση στην
Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα του άρθρου 1
της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή
εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται οι προβλε−
πόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς και αυτές του
π.δ. 334/1994.
Άρθρο 5
Κάθε διάταξη σε προηγούμενες εκδοθείσες αποφά−
σεις που αντιτίθενται στην παρούσα καταργούνται.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρα−
τικό προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ.οικ.15914/340
Στοιχεία Τοιχοποιΐας.

(4)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 334/1994
(ΦΕΚ Α΄ 176) «Προϊόντα δομικών κατασκευών», με το
οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η οδηγία 89/106/
ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστι−
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, όσον
αφορά τα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευ−
ών, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 34), όπως
αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/
Α/2005).

4. Το π.δ. 27/96 (ΦΕΚ 168 Α΄) «Συγχώνευση των Υπουρ−
γείων Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορί−
ου και Τουρισμού στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5. Το π.δ. 229/86 (ΦΕΚ 96 Α΄) «Σύσταση και οργάνωση
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροπο−
ποιήθηκε με το π.δ. 396/89 (ΦΕΚ 172 Α΄).
6. Το π.δ. 121/10.3.2004 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 84/Α/10.03.2004).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α΄/15.2.2006)
«Διορισμός Μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών»
8. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β΄/27.2.06)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Πα−
παθανασίου».
9. Το π.δ. 334/94 περί «προϊόντων δομικών κατασκευ−
ών» (ΦΕΚ 176/Α΄/25.3.1994).
10. Τις υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 10102 (ΦΕΚ 684/ 20.5.2005) και
ΟΙΚ 13944/204 (ΦΕΚ 993/Β΄/26.7.2006) αποφάσεις των
Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. περί Συγκρότησης
και Ανασυγκρότησης της Συντονιστικής Επιτροπής για
την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδια−
γραφών για δομικά προϊόντα και τη μεταφορά στην
ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινοτικού δικαίου
στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για την προα−
γωγή της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς
κατασκευών και δομικών υλικών.
11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/99 (ΦΕΚ 92 Α΄) «Τροπο−
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 428/1995
(ΦΕΚ 245 Α΄) «Σύσταση της Γενικής Δ/νσης Ποιότητας
Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.» και ειδικότερα το
άρθρο 2.
12. Τον νόμο 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α΄), όπως αυτός τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.
13. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2006/C
304/2001 της 13/12/2006.
14. Tα Πρακτικά της 23ης Συνεδρίασης της Συντονι−
στικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών
τεχνικών προδιαγραφών για δομικά προϊόντα και τη
μεταφορά στην Ελληνική νομοθεσία του σχετικού κοινο−
τικού δικαίου στα πλαίσια της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για
την προαγωγή της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής
αγοράς κατασκευών και δομικών υλικών.
15. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Στοιχεία τοιχοποιΐας
1. Σε εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 334/94 τα στοι−
χεία τοιχοποιΐας τα οποία προορίζονται για κτίρια και
πωλούνται στην Ελλάδα, θα συμμορφώνονται, ανάλογα
με τη χρήση τους:
α) είτε με ένα από τα κατωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα
που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:
• ΕΛΟΤ ΕΝ 771−1:2003 «Στοιχεία τοιχοποιΐας από άρ−
γιλλο» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά
• ΕΛΟΤ ΕΝ 771−2:2003 «Στοιχεία τοιχοποιΐας από πυ−
ριτικό ασβέστιο» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά
• ΕΛΟΤ ΕΝ 771−3:2003 «Στοιχεία τοιχοποιΐας από σκυ−
ρόδεμα (αδρανή συνήθη και ελαφρά)» όπως τροποποι−
είται και ισχύει κάθε φορά

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• ΕΛΟΤ ΕΝ 771−4:2003 «Στοιχεία τοιχοποιΐας από αυ−
τόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα» όπως τροποποιείται
και ισχύει κάθε φορά
• ΕΛΟΤ ΕΝ 771−5:2003 «Στοιχεία τοιχοποιΐας από τε−
χνητούς λίθους» όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε
φορά
β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση σύμφωνα με το
άρθρο 6 του π.δ. 334/1994, και θα φέρουν τη σήμανση
CE σύμφωνα με τα ανωτέρω ευρωπαϊκά πρότυπα ή με
την σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση.
Άρθρο 2
Η τοποθέτηση της σήμανσης CE καθώς και της επι−
σήμανσης των κύριων χαρακτηριστικών τιμών των προ−
ϊόντων γίνεται, είτε από τον παραγωγό είτε από τον
εγκατεστημένο στην ΕΕ αντιπρόσωπό του, σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διαδικασίες στα ανωτέρω ευ−
ρωπαϊκά πρότυπα ή στην σχετική Ευρωπαϊκή Τεχνική
Έγκριση.
Άρθρο 3
Τα τυχόν αποθέματα ή και ημιέτοιμα προϊόντα, που
υπάρχουν στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της πα−
ρούσας απόφασης, μπορούν να διατίθενται στην αγορά
έως δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρού−
σας απόφασης. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής
απαγορεύεται η κυκλοφορία και πώληση των σχετικών
προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE.
Άρθρο 4
Σε οποιονδήποτε πωλεί ή διακινεί για χρήση στην
Ελλάδα τα προαναφερθέντα προϊόντα του άρθρου 1
της παρούσας κατά παράβαση των διατάξεων της ή
εμποδίζει τον έλεγχο αυτών, επιβάλλονται οι προβλε−
πόμενες από το νόμο κυρώσεις καθώς και αυτές του
π.δ. 334/1994.
Άρθρο 5
Κάθε διάταξη σε προηγούμενες εκδοθείσες αποφά−
σεις που αντιτίθενται στην παρούσα καταργούνται.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρα−
τικό προϋπολογισμό και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

F
Αριθμ.οικ.16452/1107
(5)
Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων των επι−
χειρήσεων για την δράση 3.2.2., πράξη 3.2.2.1, Α΄ Κύ−
κλος, πρόγραμμα «Ενίσχυση/Επιβράβευση επιχει−
ρήσεων με το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής
Αρίστευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση
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της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα»,
2. To π.δ. 229/1986 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και
οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», το
π.δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) «Οργανισμός της Γενι−
κής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το π.δ. 189/1995 (ΦΕΚ
99/Α/1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων
του π.δ. 396/1989»,
3. Το π.δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/1.2.1996) «Συγχώνευση των
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τε−
χνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης»,
4. Το π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84/Α/10.3.2004) «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών»,
5. Το π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ 35/Α/15.2.2006) «Διορισμός Με−
λών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών»,
6. Την υπ’ αριθμ. 14560/ΔΙΟΕ 85 (ΦΕΚ 519/Β/17.3.2004)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»,
7. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/4040 (ΦΕΚ 249/Β/27.2.2006)
Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ−
γούς Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και Ιωάννη Πα−
παθανασίου»,
8. Το νόμο 2323/1995 άρθρο 9 (ΦΕΚ 145/Α/95), ο οποί−
ος αποτελεί το θεσμικό πλαίσιο της διαχείρισης των
βραβείων.
9. Την υπ’ αριθμ. 10399/636/16.5.2007 απόφαση του
Υφυπουργού Ανάπτυξης για την έγκριση του Οδηγού
Εφαρμογής και συνημμένων Παραρτημάτων της Δρά−
σης 3.2.2, Α΄ κύκλος, πρόγραμμα «Ενίσχυση/Επιβράβευση
επιχειρήσεων με το Εθνικό Βραβείο Επιχειρηματικής
Αρίστευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα−
γωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) με καταληκτική ημ/νία υποβολής
προτάσεων τις 27.7.2007.
10. Τα αιτήματα ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για
παράταση της προθεσμίας υποβολής ώστε να υπάρξει
η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση από την πλευρά τους,
δεδομένου ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται ο θεσμός
του Εθνικού Βραβείου Επιχειρηματικής Αρίστευσης στην
χώρα μας.
11. Την από 27.7.2007 εισήγηση της υπηρεσίας, απο−
φασίζουμε:
1. Παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής των προ−
τάσεων των επιχειρήσεων έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2007,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30. Κατά τα λοιπά ισχύει η
υπ’ αριθμ. 10399/636/16.5.2007 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης.
2. Τη δημοσίευση της περίληψης της απόφασης αυτής
στις παρακάτω εφημερίδες:
α. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
β. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
γ. ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
δ. ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Υ7α/Γ.Π/οικ.97122
(6)
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων ως κατάλλη−
λων για άσκηση των γιατρών.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.δ. 3366/1955.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 όπως
επαναφέρθηκαν σε ισχύ με τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2194/1994.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 1397/1983 όπως
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.
2 του ν. 2519/1997.
4. Τις υπ’ αριθμ. 930/18.4.2007, 1751/11.7.2007, 1808/
12.7.2007 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του
ΚΕΣΥ.
5. Την υπ’ αριθμ. 30356/15.3.2006 (ΦΕΚ Β/311/2006) από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης για ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ−
γύης Αθανάσιο Γιαννόπουλο και Γεώργιο Κωνσταντό−
πουλο, αποφασίζουμε:
Ι. Κυρώνουμε τις ανωτέρω υπ’ αριθμ. (4) σχετικές
γνωμοδοτήσεις της Ε.Ε. του ΚΕΣΥ, με τις οποίες ανα−
γνωρίζονται οι ακόλουθες νοσοκομειακές μονάδες, ως
κατάλληλες για άσκηση γιατρών στις αναφερόμενες
ειδικότητες:
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Πνευμονολογικό Τμήμα: Άσκηση των ιατρών για δύο
(2) χρόνια στην ειδικότητα της Πνευμονολογίας−Φυμα−
τιολογίας
II. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΠΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥ−
ΠΡΟΥ
Άσκηση των ιατρών για ένα (1) χρόνο στην ειδικότητα
της Νευρολογίας
III. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ»
Ουρολογική Κλινική: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των
ιατρών στην ειδικότητα της Ουρολογίας
II. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 30553
(7)
Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δημοτικό
Κολυμβητήριο Δήμου Χαϊδαρίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
ι. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση,
στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την το−
πική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 «Συμ−
βάσεις μίσθωσης έργου».

3. Την από 29.3.2007 απαιτούμενη βεβαίωση του Νο−
μικού Συμβούλου του φορέα, σύμφωνα με την οποία
πρόκειται για γνήσιες συμβάσεις έργου που δεν υπο−
κρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
4. Την υπ’ αριθμ. 15610/2007 εισηγητική μας έκθεση.
5. Το υπ’ αριθμ. 38824/2007 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
το οποίο μας γνωρίζει την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ./1/2
95/12641/14.6.2007 απόφαση της επιτροπής του άρθρου
2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 και την υπ’ αριθμ. 38821/2007
απόφαση κατανομής του Υφυπουργού ΕΣ.Δ.Δ.Α. με την
οποία εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου για ένα
έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των
διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997 που ορίζουν με−
ταξύ άλλων ότι το προς ανάθεση έργο δεν πρέπει να
ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων των
οικείων φορέων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
με 1 ναυαγοσώστη για το πρόγραμμα κολύμβησης κοι−
νού για το χρονικό διάστημα ενός έτους, σύμφωνα με
όσα διαλαμβάνονται στην υπ’ αριθμ. 5/2007 απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολυμβητηρίου Δήμου
Χαϊδαρίου και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρη−
σης των διατάξεων του αρ. 6 του ν. 2527/1997.
Σε περίπτωση που οι ανάγκες έχουν καλυφθεί σε
προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού παρακαλούμε να ενημερώσετε απευθείας
το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α εντός 5 ημερών από την λήψη της πα−
ρούσας απόφασης.
Η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανωτέρω απόφαση
ανέρχεται στο ποσό των 14.400 € & θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6041
και 15/6055/01 του προϋπολογισμού, εν λόγω φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 5186

(8)
Συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ − ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄/30.5.1997)
«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ−
μιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες
διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/ΦΕΓΚΡ.1/248/3128/1.6.2007 από−
φαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ.
33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ280/Α/27.12.2006) με την οποία εγκρί−
θηκε για το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης, η σύναψη
συμβάσεων μίσθωσης έργου σε έξι (6) άτομα και ειδι−
κότερα δυο (2) ΠΕ κατηγορίας, ενός (1) TE κατηγορίας
και τριών (3) ΔΕ κατηγορίας.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.
4. Το υπ’ αριθμ. 31322/12.6.2007 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση
σύμβασης μίσθωσης έργου.
5. Την από 17.1.2007 βεβαίωση, του άρθρου 6 παρ. 2
του ν. 2527/1997, του Νομικού Συμβούλου του ν.δ. Ξάνθης,
αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα απα−
σχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομαρ−
χιακό Διαμέρισμα Ξάθνης σε έξι (6) άτομα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα
ως εξής: δυο (2) ΠΕ κατηγορίας, ενός (1) TE κατηγορίας
και τριών (3) ΔΕ κατηγορίας.
Το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί είναι η
συνδρομή των υπηρεσιών του Νομαρχιακού Διαμερίσμα−
τος Ξάνθης σε θέματα μετανάστευσης αλλοδαπών, που
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του ν. 2910/2001.
Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολο−
κλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι δύο (2)
μήνες από την υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων και
απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβά−
σεων αυτών.
Η αμοιβή τους θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα
υπογραφεί και βαρύνει τον προϋπολογισμό του ν.δ. Ξάν−
θης, υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση ύψους 54.400,00
ευρώ.
Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το
Νομάρχη Ξάνθης.
Ως τόπος εκτέλεσης του έργου ορίζεται το Νομαρχι−
ακό Κατάστημα Ξάνθης.
Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο κα−
θηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα στο
Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 20 Ιουνίου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. 1404
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
ερασιτεχνικής σχολής χορού.

(9)

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτ/σης»
β) του π.δ. 347/1986 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους
Νομάρχες»
γ) των άρθρων 6 και 28 του ν. 1158/1981 «περί οργανώ−
σεως και Διοικήσεως σχολών ανωτέρας καλλιτεχνικής
εκπαιδεύσεως»
δ) του π.δ. 457/1983 «ίδρυση και λειτουργία ερασιτε−
χνικών σχολών χορού».
2. Την 2335/20.5.2003 απόφασή μας όπως τροποποιή−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 3326/21.6.2005 όμοια με την οποία
συγκροτήθηκε επιτροπή κτιριακού ελέγχου σχολών καλ−
λιτεχνικής εκπαίδευσης, μουσικών εκπαιδευτηρίων και
ερασιτεχνικών σχολών χορού.
3. Την από 6.10.2005 αίτηση της Παπαδοπούλου Μαρί−
ας του Γεωργίου με τα συνοδεύοντα αυτήν απαιτούμενα
δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λει−
τουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού με την ονομασία
«Audition»,σε ισόγεια αίθουσα τριώροφου κτιρίου,ε πί
της οδού Μ. Αλεξάνδρου 5 στο Δ.Δ Αγίου Αθανασίου
Δ. Δοξάτου Ν. Δράμας καθώς και την από 6.10.2005
αίτηση της.
4. Το 1/2007 πρακτικό της επιτροπής που συγκροτή−
θηκε με την ανωτέρω απόφαση μας και αφορά στην
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καταλληλότητα της αίθουσας στην οποία θα στεγαστεί
η σχολή χορού, καθώς και στη δυναμικότητα της σχολής
αυτής, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην Παπαδοπούλου Μαρία του Γεωρ−
γίου, διπλωματούχο της σχολής «ROYAL ACADEMY of
DANCE», κάτοικο Μικροχωρίου Ν. Δράμας, άδεια ίδρυ−
σης και λειτουργίας ερασιτεχνικής σχολής χορού με
την επωνυμία «Audition».
Έδρα της σχολής ορίζεται ο Δήμος Δοξάτου Δ.Δ Αγίου
Αθανασίου Ν. Δράμας, Μ. Αλεξάνδρου 5.
Η σχολή θα αρχίσει τη λειτουργία της κατά το τρέ−
χων σχολικό έτος 2006−2007, όλα δε τα σχετικά με τα
προσόντα των καθηγητών που θα προσληφθούν τα τμή−
ματα που θα λειτουργήσουν ανάλογα με την ηλικία των
εκπαιδευομένων, ρυθμίζονται από το π.δ. 457/1983.
Τέλος κάθε τμήμα της σχολής θα εκπαιδεύει δέκα
πέντε(15)μαθητές κατ’ ανώτατο όριο.
Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοι−
νώσεων του Διοικητηρίου με μέριμνα του Τμήματος
Γραμματείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Δράμα, 3 Μαΐου 2007
Ο Νομάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. Β125372
(10)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3018/58/8.11.2005 απόφασης
του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ με την οποία είχε εγκριθεί η υπ’
αριθμ. 272/42/1.11.2006 απόφαση της Επιτροπής Δια−
χείρισης του ΛΑΕΚ σχετικά με την υλοποίηση «Ειδι−
κού Προγράμματος Προώθησης ανέργων νέων στην
απασχόληση».
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
(Αριθμ. αποφ. 2445/34/24.7.2007)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. του ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15
Β. του ν. 2336/1995, άρθρο 10
Γ. του ν. 2434/1996, άρθρο 1
Δ. του ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ. 2
εδ. ΙΔ, άρθρο 9 παρ. 2 εδ. ΙΔ.
2. Την υπ’ αριθμ. 575/21/24.7.2007 απόφαση της Επι−
τροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Α. Τροποποιείται η παρ. 5 εδ.α της υπ’ αριθμ.
272/42/1.11.2005 απόφασης της Επιτροπής Διαχείρι−
σης του ΛΑΕΚ η οποία εγκρίθηκε με την με αριθμ.
3018/58/8.11.2005 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, ως προς
τη προσθήκη 3.000 θέσεων και ως εκ τούτου το εδάφιο
διαμορφώνεται ως εξής:
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 10.800 άνεργοι
νέοι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευ−
σης, ηλικίας μέχρι 30 ετών (κατ΄ εξαίρεση μέχρι 35 οι
άνεργες γυναίκες, μητέρες ανήλικων τέκνων).
Β. Τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 282/14/17.4.2007 απόφαση
της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, η οποία εγκρί−
θηκε με την υπ’ αριθμ. 1084/18/17.4.2007 απόφαση του
Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, όσον αφορά α) στην διάρκεια ισχύος
του δελτίου ανεργίας και β) στον ορισμό των ανέργων
ως Μακροχρόνια άνεργοι, ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) Οι παραπάνω δικαιούχοι του Προγράμματος, δη−
λαδή οι επιπλέον 3.000 θέσεις καθώς και οι υπόλοιποι
από τις αρχικώς 7.800 κατανεμηθείσες θέσεις που δεν
έχουν καλυφθεί μέχρι την δημοσίευση της παρούσας
απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, θα πρέπει :
Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, και το δελτίο
ανεργίας τους να είναι σε ισχύ δύο (2) τουλάχιστον
μήνες μέχρι την υπόδειξη τους από τις Υπηρεσίες.
β) Ως Μακροχρόνια άνεργοι για τις επιπλέον 3.000
θέσεις καθώς και για τους υπόλοιπους από τις αρχικώς
7.800 κατανεμηθείσες θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί
μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ορίζο−
νται οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες
και άνω όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και από 12
μήνες και άνω όσοι είναι ηλικίας 25 ετών κι άνω, κατά
την υπόδειξή τους από τις Υπηρεσίες.
Γ. Τροποποιείται η παρ. 12 της υπ’ αριθμ.272/42/1.11.2005
απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ η οποία
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3018/58/8.11.2005 απόφαση
του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ όσον αφορά στη χρηματοδότηση
του προγράμματος ως εξής:
Από τις διατάξεις της παρούσας τροποποιητικής
προκαλείται επιπλέον δαπάνη ύψους μέχρι 26.100.000 €
για την τριετία 2007 – 2009 (3.300.000 € στη φάση της
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και 22.800.000 € στη
φάση της επιδότησης) η οποία θα καλυφθεί από τον

Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική
Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) και ειδικότερα από τα αδιάθετα της
εισφοράς 0.45%.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ioυλίου 2007
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γ. ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην υπ’ αριθμ. Φ.12.1/43826/Β3/2.7.2007 απόφαση της
Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1087/Β/2007, στο α/α 9 της σε−
λίδας 16740 των εκδόσεων ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΑΔΕΛ−
ΦΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Α.Ε. του συγγραφέα ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ Α.
με τίτλο συγγράμματος Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΑ
ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ διορθώνεται αντί της εσφαλ−
μένης τιμής: (12.087),
στη στήλη ΤΙΜΗ 2006−2007 (2+2%),
στη σωστή τιμή; (12,09).
(Από το Υπ. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)
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