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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
(1)

 Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΙΩ−
ΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΥΙΟΣ O.E. » με δ.τ. «LOGISTICS 
ΙΩΑΝΝΟΥ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Με την υπ’ αριθμ. 29240/ΥΠΕ/4 /000458/Ε/ 3299/2004/ 
30.12.2006 απόφαση του Υπουργού και του Υφυ−
πουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η 
υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό 
σύσταση εταιρείας «ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ 
O.E. » με δ.τ. «LOGISTICS ΙΩΑΝΝΟΥ» που αναφέρεται 
στην ίδρυση μονάδας εφοδιαοτικής αλυσίδας, στον 
Δήμο Φλώρινας, Νομού Φλώρινας, θέση «Δρόμος Αρ−
μενοχωρίου ή Σιδηροδρομικού σταθμού», συνολικής 
δαπάνης τριακόσιων δέκα τεσσάρων χιλιάδων οκτα−
κοσίων (314.800) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί 
του κόστους της επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχορήγη−
σης εκατόν πενήντα επτά χιλιάδες τετρακόσια (157.400) 
ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες 
θέσεις εργασίας 5 ΕΜΕ.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30.12.2006 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

12151

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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Αριθμ. 1025942/1902/0010 (2)
    Απευθείας εξαγορά ακινήτου για αρχαιολογικούς σκοπούς 

στη θέση Μέλανες νήσου Νάξου νομού Κυκλάδων.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/6.2.2001 τ.Α΄) 

“Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων”, 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3028/28.6.2002 
(ΦΕΚ 153/28.6.2002 τ.Δ΄) “Για την προστασία των Αρχαι−
οτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.

3. Το άρθρο 13 του π.δ. 191/2003 (ΦΕΚ 146/16.6.2003 
τ.Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού».

4. Το από 25.11.2003 απόσπασμα πρακτικού από τη 
συνεδρίαση με υπ’ αριθμ. 36/22.7.2003 του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου.

5. Την από 17.11.2005 έκθεση εκτίμησης της Επιτροπής 
του άρθρου 15 του ν. 2882/2001.

6. Το υπ’ αριθμ. 4383/18.11.2004 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών νομού Κυκλάδων.

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 1155/21.10.2003 έκθεση ελέγχου 
τίτλων του Δικαστικού Γραφείου Σύρου.

8. Το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΠΑΛΛ/Φ.120α/52251/16.6.2006 
έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού μετά των συνημ−
μένων του από τα οποία προκύπτει ότι έχουν τηρηθεί 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 του ν. 2882/2001.

9. Την υπ’ αριθμ. 3322/24.12.2004 βεβαίωση κάλυψης 
δαπάνης.

10. Την από 5.10.2006 δήλωση του ιδιοκτήτη με την 
οποία αποδέχεται την απευθείας εξαγορά.

11. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
1432/14.10.2005 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά 
με ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς και την 
υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204/13.2.2006 τ.Β΄) 
τροποποιητική αυτής, αποφασίζουμε:

Α. Εγκρίνουμε την απευθείας εξαγορά ακινήτου από το 
δημόσιο για αρχαιολογικούς σκοπούς και ειδικότερα για 
την προστασία, ανάδειξη του αρχαίου υδραγωγείου Νάξου 
και του Ιερού των Πηγών στις Μέλανες, έκτασης 7.146,62 
τ.μ.αντί συνολικού τιμήματος 27.034,20 ευρώ. Η έκταση 
αυτή βρίσκεται στην περιοχή Μέλανες νήσου Νάξου νο−
μού Κυκλάδων και εικονίζεται με στοιχεία 40, 41, 42..., 104, 
105, 40 στο από Ιουνίου 2005 με κλίμακα 1:500 και αριθ−
μό σχεδίου 3225 κτηματολογικό διάγραμμα − πίνακα, το 
οποίο έχει συντάξει ο Μ. Μαυραϊδής και έχει θεωρήσει η 
Προϊσταμένη Αποτυπώσεων και Συντηρήσεως Κτιρίων του 
ΤΑΠΑ Ιφιγένεια Γεωργοπούλου Ντ’ Αμίκο στις 24.6.2005.

Β. Εξουσιοδοτούμε ύστερα από το υπ’ αριθμ. 116177/ 
405620/5.12.2006 έγγραφο του Ν.Σ.Κ. το δικαστικό αντι−
πρόσωπο του Ν.Σ.Κ. στο Νομό Κυκλάδων να υπογράψει, 
ως εκπρόσωπος του Δημοσίου, το σχετικό συμβόλαιο 
εξαγοράς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 2/22846/0025 (3)
    Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για τη 

κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της εται−
ρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) 
Α.Ε. ποσού 40.000.000 ευρώ.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12.7.1995), 

ν. 3429/2005 (ΦΕΚ314/27.12.2005).
2. Την υπ’ αριθμ. 12987/ΕΓΔΕΚΟ1629/21.3.2007 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Απασχόλησης &. Κοινωνικής Προστασίας & 
Μεταφορών &. Επικοινωνιών για την έγκριση δανεισμού 
της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) Α.Ε.

3. Τις υπ’ αριθμ. 1162/14.2.2007, 1167/2.4.2007 αποφάσεις 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Β. Α.Ε.

4. Την από 17.4.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) Α.Ε., με την οποία 
εγκρίθηκε ο δανεισμός της με το συνολικό ποσό των 
40.000.000 ευρώ από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.

5. Το υπ’ αριθμ. 7000−07−04−477/5.4.2007 έγγραφο της 
Ε.Α.Β Α.Ε., με το οποίο ζητά την παροχή της εγγύησης 
του Ελληνικού Δημοσίου προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
για δανεισμό της ποσού 40.000.000,00 ευρώ.

6. Το υπ’ αριθμ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α) Προεδρικό 
Διάταγμα «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οι−
κονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών».

7. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 
Β΄1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικο−
νομικών», αποφασίζουμε:

Ι. Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου 
για την κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της 
εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (Ε.Α.Β.) 
Α.Ε., ποσού σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ 
προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε ως αρ−
χικού ομολογιούχου και των εκάστοτε ομολογιούχων, οι 
οποίοι τυχόν θα αποκτήσουν δευτερογενώς ομολογίες 
κατά τους σχετικούς όρους της δανειακής σύμβασης 
μεταξύ της ΕΑΒ Α.Ε και της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.

Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει 
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί 
μεταξύ της Ε.Α.Β. Α.Ε. και της δανείστριας Τράπεζας.

Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή 
και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και 
διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.

Η παρούσα εγγύηση και η εκπλήρωση των υποχρε−
ώσεων που προβλέπονται από αυτή δε στοιχειοθετεί 
παράβαση των άρθρων 87−89 της Συνθήκης Ε.Κ.

Περιληπτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής:
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

(Ε.Α.Β.) Α.Ε.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΤΥΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ: Ομολογιακό δάνειο ν. 3156/2003.
ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ: 40.000.000,00 ευρώ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 χρόνια.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ: BULLET στο τέλος της 10ετιας.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ: Σταθερό σε όλη τη διάρκεια του δανείου 

με βάση το 10ετες Euro mid swap rate έναντι του εξα−
μηνιαίου Euribor.

Περιθώριο επιτοκίου: 3,95 bps
Περίοδος εκτοκισμού/ καταβολή τόκων: Ετήσια.
Τρόπος υπολογισμού τόκων: Πραγματικές ημέρες 

κάθε τοκοφόρου περιόδου με βάση έτος πραγματικών 
ημερών (act/act).

Επιτόκιο υπερημερίας: Το ως άνω ενήμερο επιτόκιο 
προσαυξημένο κατά 1 εκατοστιαία μονάδα.

Προμήθεια διοργάνωσης: 40.000 € καταβλητέα εφά−
παξ κατά την εκταμίευση του δανείου.

Λοιποί όροι: Οι συνήθεις για δάνεια αυτής της μορφής,. 
περιλαμβανομένης και της δυνατότητας να εκχωρηθεί η 
σύμβαση που θα καταρτιστεί, ως ενέχυρο στην Τράπεζα της 
Ελλάδος στο πλαίσιο άσκησης της Νομισματικής Πολιτικής, 
υπό τη μορφή της παροχής ασφάλειας μη εμπορεύσιμου 
περιουσιακού στοιχείου (εγκύκλιος Τ.Ε. 532/20.12.2006).

Με την απόφαση αυτή, αναλαμβάνουμε την υποχρέω−
ση σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρόθε−
σμης δόσης ή μέρους αυτής, ενδιαμέσων τόκων ή τόκων 
υπερημερίας του δανείου ή άλλων επιβαρύνσεων και 
συναφών εξόδων να καταβάλουμε στη δανείστρια Τρά−
πεζα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της εκάστοτε 
οφειλής τα ποσά που προέρχονται από την ανωτέρω 
αιτία και μετά από προηγούμενη βεβαίωση των ποσών 
αυτών στην αρμόδια ΔΟΥ.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., παρακαλείται 
να μας στείλει αντίγραφο της σύμβασης που θα υπο−
γράψει με την Ε.Α.Β. Α.Ε. και να μας ενημερώνει για την 
πορεία εξυπηρέτησης του δανείου.

II. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1% για 
την παρεχόμενη εγγύηση του, την οποία θα εισπράττει 
η Τράπεζα και θα την αποδίδει στο Δημόσιο σύμφωνα 
με το έγγραφο μας υπ’ αριθμ. 2009593/1391/7.2.1996.

III. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα προκλη−
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, το ύψος της οποίας δεν 
μπορεί να υπολογιστεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 19 Απριλίου 2007

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

F
Αριθμ. 39707/Γ7 (4)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003
 απόφασης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566/ 

1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2 /3345/2.9.1988 υπουρ−
γικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχο−
λείων», που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 
(ΦΕΚ 296 /τ. Α΄/30.12.1988).

3) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3850/29.5.1998 (ΦΕΚ 
658 /τ. Β΄/1.7.1998) απόφασης με θέμα: «Λειτουργία Μου−
σικών Σχολείων».

4) Την υπ’ αριθμ. 58407/Γ7 (ΦΕΚ 811/τ.Β΄/ 14.6.2005) 
υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. Γ2/3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδεί−
ας και Θρησκευμάτων.

5) Τις διατάξεις του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ. 
Α΄/20.11.2003), «Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και 
άλλες διατάξεις».

6) Το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003 (ΦΕΚ 
1497/τ.Β΄/10.10.2003) υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτε−
χνικών Σχολείων)».

7) Τις διατάξεις της 45871/Γ7/18.5.2004 (ΦΕΚ 786/τ. Β΄/ 
26.5.2004) απόφασης με θέμα «Λειτουργία Καλλιτεχνι−
κών Γυμνασίων».

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003 (ΦΕΚ 
1497/τ. Β΄/10.10.2003) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Σκο−
πός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλλιτεχνικών 
Σχολείων)» ως προς την παρ. 10 και την αντικαθιστούμε 
ως εξής:

10. Για την επιλογή των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν 
να φοιτήσουν σε μία κατεύθυνση του Καλλιτεχνικού Γυ−
μνασίου, συγκροτούνται Επιτροπές Επιλογής Μαθητών, 
με Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευ−
σης, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Καλλι−
τεχνικό Σχολείο, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής 
Καλλιτεχνικών Σχολείων.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 39708/Γ7 (5)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004
 απόφασης.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του ν. 1566 

/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/30.9.1985) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Γ2/3345/2.9.1988 υπουρ−
γικής απόφασης «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχο−
λείων», που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 
(ΦΕΚ 296/τ. Α΄/30.12.1988).

3) Τις διατάξεις της Γ2/3850/29.5.1998 (ΦΕΚ 658/τ. Β΄/ 
1.7.1998) απόφασης με θέμα «Λειτουργία Μουσικών Σχο−
λείων».

4) Την υπ’ αριθμ. 58407/Γ7 (ΦΕΚ 811/τ.Β΄/14.6.2005) 
υπουργικής απόφασης με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ 
αριθμ. Γ2/3850/29.5.1998 απόφασης Υπ. Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)
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5) Τις διατάξεις του ν. 3194 (ΦΕΚ 267/τ. Α΄/20.11.2003), 
«Ρύθμιση Εκπαιδευτικών Θεμάτων και άλλες διατά−
ξεις».

6) Το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 107922/Γ7/3.10.2003 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1497/τ. Β΄/10.10.2003) με 
θέμα «Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας Γυμνασίων (Καλ−
λιτεχνικών Σχολείων)».

7) Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 (ΦΕΚ 
786/τ. Β΄/26.5.2004) απόφασης με θέμα «Λειτουργία Καλ−
λιτεχνικών Γυμνασίων».

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 45871/Γ7/18.5.2004 (ΦΕΚ 
786/τ. Β΄/26.5.2004) υπουργική απόφαση με θέμα «Λει−
τουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» ως εξής:

1. Το εδάφιο α της παρ. 5 του υπό στοιχείο Α της 
ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Για την επιλογή των μαθητών, οι οποίοι θα φοιτήσουν 
στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων συγκροτεί−
ται για κάθε Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο και κάθε κατεύθυν−
ση «Επιτροπή Επιλογής Μαθητών», η οποία ορίζεται με 
Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης 
στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Καλλιτεχνικό 
Σχολείο, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτε−
χνικών Σχολείων».

2. Τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 2 του υπό στοιχείο 
Β της ανωτέρω απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από Επιτροπές 
Κατατακτηρίων Εξετάσεων, που ορίζονται με Απόφαση 
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης στην πε−
ριφέρεια του οποίου λειτουργεί το Καλλιτεχνικό Σχο−
λείο, έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Καλλιτεχνικών 
Σχολείων. 

Η σύνθεση των Επιτροπών Κατατακτηρίων Εξετάσεων 
για κάθε κατεύθυνση είναι αντίστοιχη με την σύνθεση 
των Επιτροπών Επιλογής Μαθητών».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Απριλίου 2007

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
(6)

    Ολοκλήρωση της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης 
του ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ MIX. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, οριστι−
κοποίηση του κόστους αυτής και πιστοποίηση έναρ−
ξης της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που 
προήλθε από την επένδυση αυτή.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1718/Π09/4/68/Ε/18.4.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 3299/2004, σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/570/Π09/4/68/Ε/2.2.2006 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος και πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγι−
κής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από την 
επένδυση αυτή της ατομικής επιχείρησης του ΧΡΥΣΑΝ−

ΘΟΠΟΥΛΟΥ MIX. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό μονάδας ελαιοτριβείου, στο δ.δ. Δημη−
τρόπουλο του δήμου Συμπολιτείας του Ν. Αχαΐας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 180.002,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 99.001,10 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 55% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, ύψους 
180.002,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
81.000,90 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 45% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 180.002,00 ευρώ.

Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης και έναρξης 
της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας που προήλ−
θε από την επένδυση αυτή, ορίσθηκε η 21.12.2006.

Ομόφωνη γνωμοδότηση της Περιφερειακής Γνωμο−
δοτικής Επιτροπής της 8.3.2007 (πρακτικά 33ης Συνε−
δρίασης).

Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του 
συνολικού ποσού της επιχορήγησης ύψους 81.000,90 
ευρώ.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας

ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
F

(7)
    Ολοκλήρωση της επένδυσης της εταιρείας «ΠΟΛΥΚ. ΠΑ−

ΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ − ΕΛ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ Ο.Ε.» με δ.τ. 
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΕΛΑΤΟΥ», οριστικοποίηση του κό−
στους αυτής και πιστοποίηση έναρξης της παραγω−
γικής λειτουργίας της μονάδας που προήλθε από 
την επένδυση αυτή.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/1729/Π09/1/210/Ε/18.4.2007 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδος, ολοκληρώθηκε η επένδυση ν. 2601/1998, σύμφω−
να με την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΑΔΕ/5773/Π09/1/210/Ε/29.10.2004 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτι−
κής Ελλάδος όπως τροποποιήθηκε και πιστοποιήθηκε 
η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας 
που προήλθε από την επένδυση αυτή, της εταιρείας 
ΠΟΛΥΚ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΗΣ − ΕΛ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΙΔΟΥ Ο.Ε. 
με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Η ΕΛΑΤΟΥ», που αναφέρεται στον 
εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχεια−
κής μονάδας «ΕΛΑΤΟΥ» Γ΄ τάξης − 2** δυναμικότητας 
16 δωματίων − 30 κλινών, στο δ.δ. Ελατού του δήμου 
Αποδοτίας του Ν. Αιτωλ/νίας.

Το ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης οριστικοποιή−
θηκε στο συνολικό ποσό των 451.596,00 ευρώ.

Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ορίστηκε στο ποσό 
των 215.235,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 47,66% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, 
ύψους 451.596,00 ευρώ.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των 
112.899,00 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 25% του συνο−
λικού ύψους της ενισχυόμενης παραγωγικής επένδυσης 
ποσού 451.596,00 ευρώ.

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




