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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

4

(1)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η
οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.

5

6

7
8

Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36656/ΥΠΕ/4/00315/Ε/Ν.3299/
27−8−2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11, 12 εδάφιο β
του Ν. 3299/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστι−
κοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγι−
κής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αναφέρεται στον εκσυγχρο−
νισμό ολοκληρωμένης μορφής και αναβάθμιση των ξε−
νοδοχειακών μονάδων CAVO TAGOO & CAVO TAGOO
VILLAGE από την κατηγορία Α΄ στην κατηγορία ΑΑ΄,
στην περιοχή ΤΑΓΚΟΥ, Δήμου Μυκόνου του Νομού Κυ−
κλάδων, με τους εξής όρους:
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α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκα−
τομμυρίων διακοσίων πενήντα έξι ευρώ (4.256.000,00) €.
β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα−
τομμυρίου διακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων οκτακοσί−
ων ευρώ (1.276.800,00) € που αποτελεί ποσοστό 30,00%
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του
ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων
διακοσίων ευρώ (1.915.200,00) € που αποτελεί ποσο−
στό 45,00%, του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό του ενός εκατομμυρίου εξήντα τεσσάρων χιλιά−
δων (1.064.000,00) € που αποτελεί ποσοστό 25,00%, του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
ε) Οι θέσεις εργασίας ανέρχονται σε 69,3 ΕΜΕ, έναντι
των 40,5 ΕΜΕ που όριζε η απόφαση υπαγωγής.
στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
19−11−2009.
ζ) Την από 15−7−2010 (πρακτικό 536) ομόφωνη γνω−
μοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 15 του
Ν. 3299/04.
Εγκρίνεται η καταβολή του υπολοίπου της επιχορή−
γησης ύψους διακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων εκατόν
πενήντα έξι ευρώ (1.060.200,00 €).
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(2)
Τροποποίηση της 48856/ΥΠΕ/5/01034/Ε/Ν.3299/04/
30−9–2009 απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004 της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ −
PANPROD Α.Ε, με δ.τ «PANPROD S.A», όπως ισχύει.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36728/ΥΠΕ/5/01034/Ε/Ν.3299/
2004/27−8−10 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίνεται η ικανοποίηση
του αιτήματος θεραπείας της επιχείρησης ΠΑΝΤΕΛΟ−
ΠΟΥΛΟΣ−PANPROD Α.Ε, με δ.τ «PANPROD S.A» με τρο−
ποποίηση της 48856/ΥΠΕ/5/01034/Ε/Ν.3299/04/30−9−2009
απόφασης υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3299/2004,
όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το
κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται: 1) στην
επέκταση μονάδας επεξεργασίας −τυποποίησης βρώσι−
μων ελιών, πιπεριάς και τυποποίησης ελαιολάδου, (Κ.Α.
ΣΤΑΚΟΔ 2003 1542 στη θέση «Ακοβίτικα» του Δήμου
Καλαμάτας και 2) στην επέκταση μονάδας τυποποίησης
και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ
1543) στη θέση «Ξερολαγκάδα» Δ.Δ. Ασπροχώματος του
Δήμου Καλαμάτας, του Νομού Μεσσηνίας συνολικής
ενισχυόμενης δαπάνης πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων
οκτώ χιλιάδων διακοσίων πέντε (5.608.205)€, με ποσοστό
επιχορήγησης (59,715%) δηλαδή ποσό επιχορήγησης
τρία εκατομμύρια τριακόσιες σαράντα επτά χιλιάδες
εξακόσια είκοσι τρία (3.347.623) €.
Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από το
ποσό των 3.261.123 €, ήτοι ποσοστό 60%, που αναλογεί
στην αρχική επένδυση, ύψους 5.453.205 € και το ποσό

των 86.500 €, ήτοι ποσοστό 50%, που αναλογεί στις δα−
πάνες μελετών και αμοιβών συμβούλων, ύψους 173.000 €.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν σαράντα (40) νέες
θέσεις εργασίας ή είκοσι πέντε (25 ΕΜΕ), ήτοι η συνολική
απασχόληση θα φθάσει στις 43 θέσεις ή 28 ΕΜΕ
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 13/5/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(3)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «FANCY
PACK ΕΠΕ» η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις του
Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33285/ΥΠΕ/4/000662/27/8/2010
απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 εδάφιο β του
Ν. 3291/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΒΑΣΙΛΕΙ−
ΟΣ ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «FANCY PACK ΕΠΕ» που αναφέρεται
στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας στα Οι−
νόφυτα του Νομού Βοιωτία με τους εξής όρους:
(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος
της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των: (937.628,00) €
Εννιακόσιες Τριάντα Επτά Χιλιάδες και Εξακόσια Είκοσι
Οκτώ Ευρώ.
(β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των:
(240.902,00) € Διακόσιες Σαράντα Χιλιάδες και Εννι−
ακόσια Δύο Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 25,7% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό
των: (375.051,00) € Τριακόσιες Εβδομήντα Πέντε Χιλιάδες
και Πενήντα Ένα Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40%, του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό των: (321.675,00) € Τριακόσιες Είκοσι Μία Χιλιάδες
και Εξακόσια Εβδομήντα Πέντε Ευρώ που αποτελεί πο−
σοστό 34,3% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης
επένδυσης.
(ε) Δημιουργήθηκαν: 3 νέες θέσεις εργασίας ( 3ΕΜΕ)
και συνολικά 15 ατόμων (15 ΕΜΕ).
(στ) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
30−6−2009
(ζ) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04: 1/7/2010 (πρακτικό 534).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
της επιχορήγησης ύψους: (375.051,00)€ Τριακόσιες Εβδο−
μήντα Πέντε Χιλιάδες και Πενήντα Ένα Ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(4)
Ολοκλήρωση − οριστικοποίηση και πιστοποίηση της
έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης
της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ
Ο.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΝ − ENERGY Ο.Ε.» η οποία έχει υπα−
χθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 33283/ΥΠΕ/5/00053/27/8/2010
απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7, παρ. 11, 12 εδάφιο β του
Ν. 3291/04) πιστοποιείται η ολοκλήρωση − οριστικο−
ποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ
& ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΗΛΙΟΝ − ENERGY
Ο.Ε.» που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολ−
ταικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 99,9 kw, στο Δ. Δοξάτου του Νομού Δράμας με
τους εξής όρους:
α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό−
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό: (576.400,00) €
Πεντακόσιες Εβδομήντα Έξι Χιλιάδες και Τετρακόσια
Ευρώ.
β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό: (144.100,00) €
Εκατόν Σαράντα Τέσσερις Χιλιάδες και Εκατό Ευρώ
που αποτελεί ποσοστό 25% του συνολικού κόστους
της ενισχυόμενης επένδυσης.
(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό:
(230.560,00) € Διακόσιες Τριάντα Χιλιάδες και Πεντα−
κόσια Εξήντα Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 40% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο
ποσό: (201.740,00) € Διακόσιες Μία Χιλιάδες και Επτα−
κόσια Σαράντα Ευρώ που αποτελεί ποσοστό 35% του
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.
(ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης:
6−4−2009.
(στ) Η ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρ−
θρου 7 παρ. 15 του Ν. 3299/04: 3−6−2010 (πρακτικό 530).
Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ύψους: (98.560,00 €).
Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδες και Πεντακόσια Εξήντα Ευρώ.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
(5)
Υπαγωγή της επιχείρησης «ΒΙΟ−ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «BIO−ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ Α.Ε.»
στις διατάξεις του Ν. 3299/04, όπως ισχύει, για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης.
Με την 36644/ΥΠΕ/5/00763/Ε/Ν.3299/04/27−8−2010
απόφαση της Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας (άρθρο 7 παρ. 11,12 εδάφιο β΄ του
Ν. 3299/04), εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΒΙΟ−ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΒΙΟ−ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΦΕΡΕΣ Α.Ε.» για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο
της επιχορήγησης που αναφέρεται στην ίδρυση νέας
μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων στο Δήμο Φερών,
του Νομού Έβρου, συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης
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ποσού δέκα τεσσάρων εκατομμυρίων εβδομήντα δύο
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα (14.072.990,00) Ευρώ,
με επιχορήγηση συνολικού ποσού επτά εκατομμυρίων
επτακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων σαρά−
ντα τεσσάρων και πενήντα εκατοστών (7.739.644,50)
Ευρώ. Το ποσό αυτό της επιχορήγησης συνάγεται από
το ποσό των 7.734.644,50 € που αναλογεί στην αρχι−
κή επένδυση (ποσοστό επιχορήγησης 55%) και από το
ποσό των 5.000,0 € που αναλογεί στις δαπάνες μελετών
και αμοιβές συμβούλων (ποσοστό επιχορήγησης 50%).
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα πέντε (15)
νέες θέσεις εργασίας (15 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 7−7−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΟΥΚΙΑ − ΤΑΡΣΙΤΣΑ ΚΑΤΣΕΛΗ

F
Αριθμ. 16802/667
(6)
Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης ημεδαπών
και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Του−
ριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ −
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 του ν. 3667/2008 (ΦΕΚ Α 114) «Θέματα
ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. Α΄
118) «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 29/Α).
4. Τον ν. 3270/04 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 187) «Αρμοδιότητες του
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του−
ρισμού».
5. Το π.δ. 186/2009 «Συγχώνευση των Υπουργείων Πο−
λιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 213).
6. Το π.δ. 187/2009 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπο−
λογισμό, αποφασίζουμε:
1. Οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές
σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού το−
μέα καθώς και οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση, όπου
αυτή προβλέπεται, στις παρακάτω επιχειρήσεις:
Ι. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5*
αστέρων (50 κλινών και άνω), 4* αστέρων (60 κλινών
και άνω) και 3* αστέρων (110 κλινών και άνω), τα οποία
πληρούν της προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων
των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να
λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.
II. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, οι
οποίες διαθέτουν επισιτιστικά τμήματα εφοδιασμένα με
τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας.
III. Τουριστικά Γραφεία (Εσωτερικού ή Γενικού Τουρι−
σμού) για τους ασκούμενους συναφών ειδικοτήτων, στα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

οποία ο αριθμός των απασχολουμένων είναι τρία (3)
άτομα και άνω (όπως προκύπτει από την κατάσταση ερ−
γασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας).
IV. Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, στα οποία τοποθε−
τούνται οι ασκούμενοι πρέπει να είναι πλήρως οργανω−
μένα από πλευράς εγκαταστάσεων και να απασχολούν
στην ειδικότητα πέντε (5) άτομα κατ’ ελάχιστο (όπως
προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη
από την Επιθεώρηση Εργασίας).
2. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, προκειμένου να
ενταχθούν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης ημε−
δαπών − αλλοδαπών, σπουδαστών/μαθητών Σχολών
Τουριστικών Επαγγελμάτων και φοιτητών, συνάπτουν
συμβάσεις με τις Σχολές αυτές. Οι συμβάσεις συνο−
δεύονται από τα παραστατικά στοιχεία που αποδει−
κνύουν ότι η συμβαλλόμενη Σχολή είναι Τουριστικών
Επαγγελμάτων, τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης
και επιδεικνύονται σε οποιαδήποτε ζήτηση των Επο−
πτών Πρακτικής και Επιθεωρητών Εργασίας. Η σύμβαση
μεταξύ επιχείρησης και Σχολής για πρακτική άσκηση
αλλοδαπών σπουδαστών − μαθητών − φοιτητών πρέπει
να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα
από αρμόδιο φορέα.
3. Η διάταξη της παραγράφου 2 δεν έχει εφαρμογή
όταν οι Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης των οποίων
οι σπουδαστές/μαθητές ή φοιτητές μετέχουν σε πρό−
γραμμα πρακτικής άσκησης, έχουν την έδρα τους σε
τρίτες −εκτός Ε.Ε.− χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές τα
προγράμματα πρακτικής άσκησης διέπονται από διμε−
ρείς ή διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και
των εκτός της Ε.Ε. χωρών.
4. Ο ασκούμενος σπουδαστής/μαθητής/φοιτητής δεν
καταλαμβάνει θέση εργασίας και πραγματοποιεί την
πρακτική άσκηση με την εποπτεία εργαζομένου ειδικό−
τητας αντίστοιχης με το αντικείμενο κατάρτισής του.
5. Ο ασκούμενος σπουδαστής/ μαθητής/ φοιτητής
πραγματοποιεί την πρακτική του άσκηση σε τμήματα
των επιχειρήσεων της παρ. 1, αντίστοιχα με την ειδικό−
τητα του. Η πρακτική άσκηση ακολουθεί πρόγραμμα, το
οποίο η κάθε σχολή είναι υποχρεωμένη να καταθέτει
στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1. Η σχολή είναι υπο−
χρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση της επιχείρησης
στο κατατεθειμένο πρόγραμμα.
6. Το ποσοστό των ασκούμενων, που τοποθετούνται
σε κάθε ξενοδοχείο, δεν δύναται να υπερβαίνει το 17%
του τακτικού προσωπικού του και σε κάθε περίπτωση
τα 40 άτομα, αν ο αριθμός που προκύπτει από την
ποσόστωση είναι μεγαλύτερος.
Οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου τίθενται σε
ισχύ από 01/01/2011.
7. Η διάρκεια πρακτικής άσκησης προβλέπεται στη
σύμβαση που συνάπτεται από τα συμβαλλόμενα μέρη,
όπως ορίζει ο κανονισμός Σπουδών και το Πρόγραμμα
κάθε Σχολής και δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με
τη θεωρητική κατάρτιση.
8. Η αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των ασκού−
μενων σπουδαστών/μαθητών/φοιτητών ανέρχεται κατ’
ελάχιστο στο 60% του κατώτατου βασικού μισθού της
εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Όσες επιχειρήσεις δεν παρέχουν
στέγη στους ασκούμενους σπουδαστές/μαθητές/φοιτη−
τές, των οποίων η κατοικία είναι εκτός του νομού που
βρίσκεται το ξενοδοχείο και σε νησιωτικά συμπλέγματα
εκτός νήσου, καταβάλλουν σε αυτούς επιπλέον αποζημί−
ωση στέγης ίση κατ’ ελάχιστο με το 20% του κατώτα−

του βασικού μισθού της εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Εξαιρούνται
της κατά τα ανωτέρω αποζημίωσης πρακτικής άσκησης
οι ασκούμενοι των ΤΕΙ και ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής.
9. Το ωράριο πρακτικής άσκησης καθορίζεται με ευθύ−
νη των υπευθύνων των επιχειρήσεων της παραγράφου 1,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερή−
σια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, τις κλαδικές
συμβάσεις εργασίας και τις εκάστοτε ΕΓΣΣΕ. Υπερωρι−
ακή απασχόληση δεν επιτρέπεται. Ειδικά σε ό,τι αφορά
στους ανήλικους ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές οι
επιχειρήσεις της παρ. 1, δεσμεύονται από τις κείμενες
διατάξεις περί χρονικών ορίων ανηλίκων και εφήβων
του άρθρου 5 του ν. 1837/1989 και του άρθρου 3 του
π.δ. 62/98.
10. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εγγράφουν τους
ασκούμενους σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές στον πί−
νακα προσωπικού τους. Η Επιθεώρηση Εργασίας της
περιοχής έχει την ευθύνη για την τήρηση των διατάξεων
αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης.
11. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/ μαθητές/ φοιτητές
πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας σύμ−
φωνα με το άρθρο 1 του ν. 1077/80, καλύπτονται δε
ασφαλιστικά για ατύχημα και υγειονομική περίθαλψη
σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 2837/2000 και την παρ. 10
του άρθρου 15 του ν. 3232/2004.
12. Οι ασκούμενοι σπουδαστές/μαθητές/φοιτητές σε
ουδεμία άλλη ασφαλιστική εισφορά υποχρεούνται, εκτός
από την υποχρεωτική ασφαλιστική εισφορά κατά του
κινδύνου ατυχήματος υπέρ του ΙΚΑ, η οποία υπολογίζε−
ται σε ποσοστό 1% επί της 12ης ασφαλιστικής κλάσης,
όπως ισχύει και επιβαρύνει την επιχείρηση στην οποία
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.
13. Στους παραβάτες εργοδότες της απόφασης αυτής
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις, που προβλέπονται
από το άρθρο 16 του ν. 2639/98, όπως ισχύει.
14. Επί μέρους Κανονισμοί Πρακτικής Άσκησης κάθε
συμβαλλόμενης Σχολής με τις επιχειρήσεις της παρ. 1
ισχύουν, εφόσον δεν αντίκεινται στις διατάξεις της από−
φασης αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

F
Αριθμ. 11961/448
(7)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης ειδικευομένων για−
τρών στο 1° Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στο 2° Νοσοκο−
μείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, στο 6° Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ−
ΕΤΑΜ και στο 7° Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
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2. Το Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί−
ας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγε−
νέστερα με το Π.Δ. 436/1991.
3. Το Π.Δ. 95/1993 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που
διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
4. Το Π.Δ. 372/1995 «Μεταφορά της Γενικής Γραμματεί−
ας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας −
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο
Εργασίας.
5. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/1970 «περί χρονικών
ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από
το Ν.Δ. 264/1973.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 8−4−1932
περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί
χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λ.π.» που
διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/1971
«περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και
εργασίας του προσωπικού αυτών».
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 «Κώδικας προσωπι−
κού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημο−
σίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».
8. Την αριθμ. 2/80345/0004/8−11−1999 κοινή υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής σύμφωνα
με το άρθρο 7 παρ. 1 του Ν. 1943/1991».
9. Το άρθρο 16 του Ν. 3205/2003 όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του Ν. 3383/2010 (ΦΕΚ Α΄40).
10. Την υπ’ αρ. 2/7093/0022/05−02−2004 κοινή υπουργική
απόφαση (Επέκταση των διατάξεων του Ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.)
11. Το άρθρο 32, παρ. 17 του Ν. 3232/2004.
12. Την αριθμ. 33 της 30−5−1997 ΠΥΣ «Τροποποίηση
και αναμόρφωση της αριθμ. 88/2−8−1995 ΠΥΣ και προ−
σαρμογή της στις διατάξεις του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 109/
Α/30−5−1997).
13. Το με αρ. πρωτ. Φ. 80425/13479/1975/15/06/2009
έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων.
14. Την από 24−06−2010 γνώμη του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ).
15. Το γεγονός ότι υπάρχει πίστωση στον προϋπο−
λογισμό του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, οικονομικού έτους 2010, στον
ΚΑΕ 0261 και 0263, ποσόν δαπάνης 1.844.835,00 €, απο−
φασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία:
1) Για το 1° Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για εκατόν δώδεκα
(112) ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 102.530 ώρες συ−
νολικά, 2) για το 2° Νοσοκομείο ΙΚΑ ΕΤΑΜ για εξήντα
οκτώ (68) ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 73.848 ώρες
συνολικά, 3) για το 6° Ογκολογικό Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
για επτά (7) ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 6.850 ώρες
συνολικά και 4) για το 7° Νοσοκομείο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για
σαράντα (40) ειδικευόμενους γιατρούς μέχρι 43.440
ώρες συνολικά, πλέον των νομίμων ορίων υπερωρια−
κής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή ισχύει αναδρομικά ένα μήνα από
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μέχρι 31/12/2010 και όχι νωρίτερα από 01/07/2010.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Αυγούστου 2010
Οι Γενικοί Γραμματείς
Δημοσιονομικής Πολιτικής
Υπουργείου Εργασίας
Υπουργείου Οικονομικών
και Κοινωνικής Ασφάλισης
ΗΛΙΑΣ ΠΕΝΤΑΖΟΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. Π4/ΓΠοικ105459
(8)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας
για το προσωπικό του Κ.Π.Μ. Θηλέων Ρόδου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/03
τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις των Ν. 3106/03, Ν. 3172/03 αρθ. 21 κεφ. Β΄,
Ν. 3204/03 αρθ. 13 παρ. 2 και Ν. 3329/05.
3. Την επιτακτική ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας σε
24ωρη βάση του Κ.Π.Μ. Θηλέων Ρόδου.
4. Το με αριθμ. 562/17−8−2010 έγγραφο του Κ.Π.Μ. Θη−
λέων Ρόδου.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείτε ύψους
6.700,00 € θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κ.Π.Μ.
Θηλέων Ρόδου.
6. Την απόφαση με αριθμ. 167287 (ΦΕΚ 2480/18−12−2009/
τ.Β΄). «Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Υγεί−
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Φωτεινής Γεννηματά»,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας πέ−
ραν του υποχρεωτικού ωραρίου ή προς συμπλήρωση,
7½ ώρες ημερησίως, με αμοιβή στο προσωπικό του
Κ.Π.Μ. Θηλέων Ρόδου, σε δύο (2) άτομα διαφόρων κλά−
δων και ειδικοτήτων για το χρονικό διάστημα από 1−8−10
έως 31−12−10 και για 360 ώρες συνολικά, για την ομαλή
λειτουργία σε 24ωρη βάση.
Σε κάθε περίπτωση η δαπάνη για την πληρωμή των
ανωτέρω αποζημιώσεων περιορίζεται μέσα στα πλαίσια,
των εγγεγραμμένων για το σκοπό αυτό, πιστώσεων
στους οικείους προϋπολογισμούς με ευθύνη της Δ/νσης
του κάθε Ν.Π.Δ.Δ.
Επίσης η δαπάνη αυτή δεν μπορεί να καλυφθεί από
απομείωση πίστωσης άλλης κατηγορίας δαπάνης, εφό−
σον εντάσσεται στον ίδιο κωδικό, και ειδικότερα των
λειτουργικών εξόδων του Φορέα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Αυγούστου 2010
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

F
Αριθμ. 15260
(9)
Σύσταση: α) μίας προσωρινής θέσης ΠΕ Νηπιαγωγών και
β) μίας προσωρινής προσωποπαγούς θέσης ΥΕ Κα−
θαριότητας εσωτερικών χώρων αμφότερες με σχέ−
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο
Ν.Π «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Καματερού».
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
N. ATTIKΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 3,7 και 8 του άρθρου 269
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του Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ
114/2006/τ.Α΄).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3613/23007 (ΦΕΚ 263/2007) άρ−
θρο 25 παρ. 2 περ. ά.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/2009) άρθρο 17
παρ. 2 περ. ά.
4. Τις υπ’ αρ. 295/7−5−2009 και 364/11−6−2009 αποφά−
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αχαρνών το
οποίο κρίνει ως πλεονάζον προσωπικό της Δημοτικής
Επιχείρησης Τεχνικών Έργων του ιδίου Δήμου άτομα
διαφόρων ειδικοτήτων επί συνόλου εκατόν εβδομήντα
τέσσερα (174) με την επωνυμία «ΔΕΤΕΔΑ».
5. Την υπ’ αρ. 285/15−6−2009 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου το οποίο κρίνει ως
πλεονάζον προσωπικό της αστικής μη κερδοσκοπικής
εταιρείας του ιδίου Δήμου με την επωνυμία «Οργανι−
σμός Εργασίας στο Δήμο Αμαρουσίου» εκατόν πέντε
άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
6. Την υπ’ αρ. 24/14−6−2010 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΝΠ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Καματερού».
7. Τις υπ’ αρ. 199 και 208/15−6−2010 αποφάσεις του ιδίου.
8. Την υπ’ αρ. 90/18−6−2010 έγγραφη βεβαίωση της Προ−
έδρου του ΝΠ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Καματερού»
για την εγγραφή πίστωσης του ποσού των 23,900,00 €
στον Προϋπολογισμό του ΝΠ οικ. Έτους 2010.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 κύρωση του κώδικα
των Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων.
10. Το γεγονός ότι στον Ο.Ε.Υ του ΝΠ «Δημοτικοί Παι−
δικοί Σταθμοί Καματερού» δεν υπάρχουν οργανικές
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Αποφασίζει
κατά πλειοψηφία 9/1, αποφασίζουμε:
α) Την σύσταση μίας προσωρινής προσωποπαγούς
θέσης ΠΕ Νηπιαγωγών και β) μίας προσωρινής προ−
σωποπαγούς θέσης ΥΕ Καθαριότητος εσωτερικών χώ−
ρων αμφότερες με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου στο ΝΠ «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί
Καματερού» οι οποίες καταλαμβάνονται ως κάτωθι:
ΤΥΠΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟ
ΝΤΑ
1. ΡΙΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΕ
2.
ΓΚΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ
εσωτ. χώρων

Α/α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΡΟΣ

Η δαπάνη των 23,900,00 € που προκαλείτε από την
απόφαση αυτή θα βαρύνει τους κωδικούς 15.6021.0001,
15.6021.0002 και 15.6052. 0001 και έχει προβλεφθεί στον
προϋπολογισμό οικ. Έτους 2010 των Δημοτικών Παιδικών
Σταθμών Καματερού καθώς επίσης για τα έτη 2011,2012
και 2013 θα προβλεφθεί δαπάνη στους ίδιους κωδικούς
ύψους 48,000,00 € ανά έτος.
Οι παραπάνω θέσεις καταργούνται όταν κενωθούν με
οποιοδήποτε τρόπο. Το παραπάνω προσωπικό διέπεται
ως προς τους όρους και το ύψος της αμοιβής της εργα−
σίας του από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που
ισχύουν εκάστοτε για τους Ο.Τ.Α και τα Ν.Π.Δ.Δ αντίστοι−
χα λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας τους.
Η κατάταξη του προσωπικού στις παραπάνω συνιστώ−
μενες θέσεις θα γίνει με απόφαση που εκδίδεται από
το αρμόδιο προς διορισμό όργανο, η οποία δημοσιεύ−
εται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του Ν. 3463/2006
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 25 του
Ν. 3613/2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Καματερό, 18 Ιουνίου 2010
Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ
F
Αριθμ. 155/2010
(10)
Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από την ΠΕΔΙΑΔΑ
ΑΕ στο Δήμο Χερσονήσου και σύσταση προσωρινής
προσωποπαγούς θέσης στον ΟΕΥ του Δήμου Χερσο−
νήσου − Κατάταξη της υπαλλήλου Μαραγκάκη Ελέ−
νης του Ανδρέα στην θέση αυτή.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
N. HΡAKΛEIOΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 269 του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων Ν. 3463/2006, όπως ισχύει.
2. Την αριθμ. 133/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Χερσονήσου με την οποία αποφασίστηκε η διάλυση της
εταιρείας ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ και η μεταφορά του προσωπικού
της εταιρείας στο Δήμο.
3. Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας
ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ με ημερομηνία 9.6.2010 και στο οποίο απο−
τυπώνεται η μεταφορά του προσωπικού της εταιρείας,
αποφασίζει ομόφωνα:
Α) Τη μεταφορά του προσωπικού της εταιρείας
ΠΕΔΙΑΔΑ ΑΕ στον Δήμο Χερσονήσου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 269 του ν. 3463/2006, όπως ισχύει
και συγκεκριμένα της εργαζόμενης που υπηρετεί με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
Μαραγκάκη Ελένης του Ανδρέα, Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου
ΠΕ1 Διοικητικού,
Β) Την σύσταση στον Οργανισμό Εσωτερικής υπη−
ρεσίας του Δήμου Χερσονήσου μίας [1] προσωρινής
προσωποπαγούς θέσεως Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου
Χρόνου Κατηγορίας ΠΕ, Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού. Η ανω−
τέρω θέση καταργείται με τον καθ’ οιονδήποτε τρόπο
κένωσής της.
Η δαπάνη μισθοδοσίας της υπαλλήλου θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του Δήμου Χερσονήσου και θα κα−
λυφθεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 10.602.6021 και στον
οποίο έχει προβλεφθεί δαπάνη ύψους 90.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λ. Χερσονήσου, 26 Αυγούστου 2010
Ο Πρόεδρος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ
F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στην υπ’ αριθμ. Φ. 126272/12010/19−7−2010 απόφαση του
Υφυπουργού Εσωτερικών Αποκεντ. και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1277/6−8−2010/
τ.Β΄), διορθώνεται το επώνυμο της εν θέματι:
Aπό το λανθασμένο:
«ΓΕΡΗ»,
στο ορθό:
«ΓΕΝΗ».
(Από το Υπουργείο Εσωτερικών).

