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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «NET ONE ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ−
ΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «NET ONE A.E.» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004.

Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «NET ONE ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙ−
ΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «NET ONE A.E.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004........................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.»
με δ.τ. «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .......................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕ−
ΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΨΥ−
ΚΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΠΙΚΟ
Α.Ε.» με δ.τ. «ΑΛΠΙΚΟ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν.
3299/2004..............................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΛΟΥΦΑΚΗΣ−
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗ−
ΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ..
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «VELTI ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑ−
ΦΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «VELTI
Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ..........................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΠ. ΠΕΡΒΟΛΑ−
ΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του
ν. 3299/2004. .......................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Ακτή Χελόνα
Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικές & Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις» με δ.τ. «Ακτή Χελόνα Α.Ξ.Τ.Ε.», στις
διατάξεις του ν. 3299/2004. ...................................................
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΙ.ΚΕ.Β.Ε. ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» με δ.τ. «ΔΙ.ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004. ...................................................
Χορήγηση εφάπαξ αμοιβής στο διοικητικό προσω−
πικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους. .................
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πα−
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευ−
ση Αυτοφυών Φυτών».................................................................
Σύσταση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβε−
ζας. .............................................................................................................

1

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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Με την υπ’ αριθμ. 28613/ΥΠΕ/4/1144/Ε/ν. 3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«NET ONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «NET ΟΝΕ
Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ανάπτυξη ευρυζωνικής δικτυακής υποδομής, στο Νομό
Αττικής και Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης δέκα
επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (17.500.000)
ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό
επιχορήγησης ύψους έξι εκατομμυρίων εκατόν είκοσι
πέντε χιλιάδων (6.125.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 25 (25 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(2)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΙΟ−
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 40901/ΥΠΕ/4/00776/Ε/ν. 3299/2004/
26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
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Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΠΑΝΤΕΛΙ−
ΔΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε.» με
δ.τ. «ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού
σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που ανα−
φέρεται στην ίδρυση μονάδας εφοδιαστικής αλυσίδας
στο Νομό Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπάνης ενός εκα−
τομμυρίου εκατό χιλιάδων (1.100.000) ευρώ, με ποσοστό
επιχορήγησης 35% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους
τριακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων (385.000) ευρώ.
Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 18.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΛΟΥΦΑ−
ΚΗΣ− ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ
Α.Β.Ε.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με
το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην
ίδρυση μονάδος εφοδιαστικής αλυσίδας, στο Δήμο Εχε−
δώρου στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στο Νομό Θεσσαλονίκης, συνο−
λικής δαπάνης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων δέκα
χιλιάδων (5.510.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης
40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους δύο εκατομμυ−
ρίων διακοσίων τεσσάρων χιλιάδων (2.204.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 (5 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 1.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

F
(3)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑ−
ΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΨΥΚΤΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΠΙΚΟ Α.Ε.» με δ.τ.
«ΑΛΠΙΚΟ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 27983/ΥΠΕ/4/1091/Ε/ν. 3299/2004/
26.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ − ΨΥΚΤΙΚΗ
& ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΛΠΙΚΟ Α.Ε.», για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδος
εφοδιαστικής αλυσίδας, στη ΒΙ.ΠΕ. του Νομού Ηρακλείου
Κρήτης, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου τετρα−
κοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (1.478.000) ευρώ, με
ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορή−
γησης ύψους τετρακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων
τετρακοσίων (443.400) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 11 (11 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 21.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΛΟΥΦΑΚΗΣ− ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 27927/ΥΠΕ/4/00882/Ε/ν. 3299/2004/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
(5)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «VELTI ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με δ.τ. «VELTI Α.Ε.» στις
διατάξεις του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 27986/ΥΠΕ/4/1139/Ε/ν. 3299/2004/
28.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «VELTI ΑΝΩ−
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΣΥΝΑΦΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που
αναφέρεται στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών, στο
Νομό Αττικής και Αχαΐας, συνολικής δαπάνης εννέα
εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων οκτα−
κοσίων ογδόντα (9.368.880) ευρώ, με ποσοστό επιχορή−
γησης για την Αθήνα 35% δηλαδή ποσό επιχορήγησης
ύψους εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων τριακοσίων
πενήντα οκτώ (687.358) ευρώ, και για την Πάτρα ποσο−
στό επιχορήγησης 50% δηλαδή ποσό επιχορήγησης
ποσού τριών εκατομμυρίων επτακοσίων δύο χιλιάδων
πεντακοσίων (3.702.500) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 6 (6 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
28.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ
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(6)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΠ. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑ−
ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 27985/ΥΠΕ/4/1129/Ε/ν. 3299/2004/
28.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγω−
γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης
«ΣΠ. ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την
ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της
επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδος
εφοδιαστικής αλυσίδας, στο Δήμο Τεμένους στο Νομό
Ηρακλείου Κρήτης, συνολικής δαπάνης επτακοσίων χι−
λιάδων (700.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40%
δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους διακοσίων ογδόντα
χιλιάδων (280.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 5 (5 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
28.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

(8)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΔΙ.ΚΕ.Β.Ε. ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙ−
ΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» με δ.τ. «ΔΙ.ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.» στις διατάξεις
του ν. 3299/2004.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με την υπ’ αριθμ. 28612/ΥΠΕ/4/1151/Ε/ν. 3299/2004/
29.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ−
γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή
στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΔΙ.
ΚΕ.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ» με δ.τ. «ΔΙ.ΚΕ.Β.Ε. Α.Ε.», για
την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο
της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονά−
δος εφοδιαστικής αλυσίδας, στο Δήμο Εχεδώρου στη
ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στο Νομό Θεσσαλονίκης, συνολικής δαπά−
νης τριάντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων
(37.300.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ύψους έντεκα εκατομμυρίων
εκατόν ενενήντα χιλιάδων (11.190.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 76 (76 Ε.Μ.Ε.) νέες
θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

F

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(7)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «Ακτή Χελόνα Ανώ−
νυμη Εταιρεία Τουριστικές & Ξενοδοχειακές Επιχει−
ρήσεις» με δ.τ. «Ακτή Χελόνα Α.Ξ.Τ.Ε.», στις διατάξεις
του ν. 3299/2004.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Με την υπ’ αριθμ. 43311/ΥΠΕ/4/00869/Ε/ν. 3299/2004/
28.6.2007 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις
διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «Ακτή Χε−
λόνα Ανώνυμη Εταιρεία Τουριστικές & Ξενοδοχειακές
Επιχειρήσεις», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου
της, με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται
στην ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδος 5*, δυναμικότητας
242 δωματίων − 493 κλινών, στην ακτή Χελώνα, στην
Καρδάμαινα του Δήμου Ηρακλειδών της νήσου Κω, του
Νομού Δωδεκανήσου, συνολικής δαπάνης τριάντα δύο
εκατομμυρίων πεντακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων
(32.538.000) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50% δη−
λαδή ποσό επιχορήγησης ύψους δέκα έξι εκατομμυρίων
διακοσίων εξήντα εννέα χιλιάδων (16.269.000) ευρώ.
Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 110 (60 Ε.Μ.Ε.)
νέες θέσεις εργασίας.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 25.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

F
Αριθμ. Φ.1/Α/825/89269/ΙΒ
(9)
Χορήγηση εφάπαξ αμοιβής στο διοικητικό προσωπικό
των Γενικών Αρχείων του Κράτους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 4 του ν. 3205/2003
(ΦΕΚ 297 τ.Α΄) ’Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και
υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού
Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις’.
2. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2469/1997.
4. Τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α/97) Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπ/ση κ.λπ.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη για το τρέχον έτος ποσό 183.800,00 € η οποία
θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0519 του Φ. 19−120,
ο οποίος θα ενισχυθεί με μεταφορά πίστωσης από το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Για τα επόμενα
τέσσερα έτη και για κάθε έτος προκαλείται δαπάνη
183.800,00 € η οποία θα εγγράφεται στον προϋπολο−
γισμό του ΥΠΕΠΘ.
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6. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ
1432/Β/14.10.2005) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδι−
οτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς
Οικονομικών» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 όμοια (ΦΕΚ 204Β΄).
7. Το άρθρο 40 του ν. 849/1978 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε εφάπαξ αμοιβή στο διοικητικό προσωπικό
των Γενικών Αρχείων του Κράτους για τη συμμετοχή
του στη διεξαγωγή και υποστήριξη των Γενικών (Ει−
σαγωγικών Εξετάσεων) στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, η
οποία καθορίζεται και κλιμακώνεται ανάλογα με τις
κατηγορίες του προσωπικού αυτού ως εξής :
Α) Υπάλληλοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαί−
δευσης Υ.Ε. 1.056,00 €.
Β) Υπάλληλοι της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης Δ.Ε. 1.103,00 €.
Γ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαί−
δευσης Τ.Ε. 1.173,00€
Δ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκ−
παίδευσης Π.Ε. 1.221,00 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
16.5.2007).
6. Το υπ’ αριθμ. 64308/18.7.2007 έγγραφο της Πρυτα−
νείας του Α.Π.Θ. και το υπ’ αριθμ. 1586/31.7.2007 έγγραφο
του Τμήματος Βιολογίας του Α.Π.Θ..
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 τη λει−
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διατήρηση της Βιοποικιλότη−
τας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών Φυτών»,
ως ακολούθως:

Μαρούσι, 14 Αυγούστου 2007

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι: η οργάνωση και λειτουργία
ενός υψηλής ποιότητας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών που αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
και αειφορική εκμετάλλευση αυτοφυών φυτών και ανα−
δεικνύει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της «ελληνικότητας»,
η προαγωγή της ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων
μέσω ευέλικτων μορφών μάθησης και αυτομάθησης και
η απονομή αναγνωρισμένων τίτλων και περιόδων σπου−
δών στον ενιαίο ευρωπαϊκό ακαδημαϊκό χώρο και, τέλος,
η παραγωγή στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν την
ανταγωνιστικότητα και να συμβάλουν στην ανάπτυξη
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η επιστημονική εξειδίκευση
πτυχιούχων συναφών με τη Βιολογία Τμημάτων των
ΑΕΙ ή ΤΕΙ στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμμα−
τος, ώστε:
1. Να εξασφαλίζεται η προαγωγή της επιστημονικής
γνώσης στο πεδίο της Βιολογίας των Φυτών και συνε−
πώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και
αναπτυξιακών αναγκών της κοινωνίας,
2. Να παράγονται εξειδικευμένα στελέχη με ουσιαστι−
κή παρέμβαση και γνώση σε τοπικό, περιφερειακό και
εθνικό επίπεδο σχετικά με την ανάδειξη και διατήρηση
των αυτοφυών φυτών,
3. Να αξιοποιούνται οικονομικά τα ελληνικά αυτοφυή
φυτά στο πλαίσιο της αειφορικής εκμετάλλευσής τους
έτσι ώστε να αναδειχθούν εστίες επιχειρηματικότητας
σε τοπικό επίπεδο και
4. Να αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες (πληροφορική,
βιοτεχνολογία) για την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση
της ανταγωνιστικότητας προς όφελος της κοινωνίας
και της οικονομίας της γνώσης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

F
Αριθμ. 67142/Β7
(10)
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης με τίτλο «Διατήρηση της Βιο−
ποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυ−
ών Φυτών».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α’) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ... και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α’)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων
του Πανεπιστημιακού …. και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».
4. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιολογίας του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
24.2.2005).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου
Θεσσαλονίκης οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο: «Διατήρηση της Βιο−
ποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση Αυτοφυών
Φυτών» από το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008, σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις
των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δι−
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ατήρηση της βιοποικιλότητας και αειφορική εκμετάλ−
λευση αυτοφυών φυτών» και
2. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί Πτυ−
χιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, και άλλων συναφών
με τη Βιολογία επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντί−
στοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυ−
μάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών
Τμημάτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(ΤΕΙ), σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001
(ΦΕΚ 114 τ. Α΄). Για την απόκτηση ΔΔ γίνονται δεκτοί
κάτοχοι ΜΔΕ του εν λόγω προγράμματος ή συναφούς
ΜΔΕ.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή των κατά το
άρθρο 3 τίτλων ορίζεται για μεν το ΜΔΕ σε τέσσερα
(4) διδακτικά εξάμηνα, για δε το ΔΔ σε τουλάχιστον 6
επιπλέον εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση,
οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαι−
δευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απο−
νομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:
1. Για το ΜΔΕ:
α. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) τον πρώτο χρόνο
παρακολουθούν ομάδες μαθημάτων που συγκροτούνται
από επιμέρους μαθήματα. Οι προσφερόμενες ομάδες
μαθημάτων με τα αντίστοιχα επιμέρους μαθήματα εί−
ναι:
Α΄ Εξάμηνο
1. Αναζήτηση, επιλογή και ταξινόμηση της επιστη−
μονικής γνώσης και πληροφορίας με τη χρήση νέων
τεχνολογιών.
1.1. Το δίκτυο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθη−
κών (2 ΕΔΜ)
1.2. Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (2 ΕΔΜ)
1.3. Οργάνωση βιβλιογραφικών δεδομένων (2 ΕΔΜ)
1.4. Ανεύρεση ανατύπων επιστημονικών εργασιών (2
ΕΔΜ)
2. Ερευνητικές μέθοδοι καταγραφής και παρακολού−
θησης της βιοποικιλότητας στο επίπεδο του είδους, της
χημικής σύστασης και της γενετικής πληροφορίας
2.1. Χρήση εργαλείων αναγνώρισης φυτών (2 ΕΔΜ)
2.2. Αναγνώριση και συλλογή φυτών από το πεδίο (2
ΕΔΜ)
2.3. Καλλιέργεια και διατήρηση φυτικού υλικού (2
ΕΔΜ)
2.4. Οργάνωση herbarium (2 ΕΔΜ)
2.5. Χημικές αναλύσεις (2 ΕΔΜ)
2.6. Προσδιορισμός περιοχών με σημαντικά φυτά: Το
επόμενο βήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2 ΕΔΜ)
2.7. Δείκτες παρακολούθησης βιοποικιλότητας (2
ΕΔΜ)
2.8. Μοριακή ταυτοποίηση φυτών (2 ΕΔΜ)
2.9. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφο−
ριών (2 ΕΔΜ)
3. Μέθοδοι διατήρησης και παραγωγής πολλαπλασι−
αστικού υλικού από επιλεγμένους κλώνους αυτοφυών
φυτών της ελληνικής χλωρίδας
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3.1. Χημική βιοποικιλότητα (2 ΕΔΜ)
3.2. Μοριακή βιολογία και ταξινόμηση φυτών (2 ΕΔΜ)
3.3. Ανίχνευση ιών στα φυτά με μοριακές μεθόδους
(2 ΕΔΜ)
4. Βιοτεχνολογικές εφαρμογές φυτών με βιολογικώς
δραστικές ενώσεις
4.1. Στατιστική ανάλυση δεδομένων (2 ΕΔΜ)
4.2. Πρακτικές εφαρμογές (2 ΕΔΜ)
4.3. Κοινωνία και βιοποικιλότητα (2 ΕΔΜ)
4.4. Οικονομικός τομέας και βιοποικιλότητα (2 ΕΔΜ)
5. Μέθοδοι αποτίμησης του κοινωνικού, οικονομικού
και περιβαλλοντικού οφέλους από την αειφορική εκμε−
τάλλευση των αυτοφυών φυτών
5.1. Κατάλογος εργασίας φυτών μιας περιοχής (2
ΕΔΜ)
5.2. Εκτίμηση κατάστασης φυτοποικιλότητας (2
ΕΔΜ)
5.3. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων για τη διατήρηση των
φυτών (2 ΕΔΜ)
5.4. Αποτίμηση κοινωνικού και οικονομικού οφέλους
από την εκμετάλλευση αυτοφυών φυτών (4 ΕΔΜ)
5.5. Αποτίμηση περιβαλλοντικού οφέλους από την εκ−
μετάλλευση αυτοφυών φυτών (2 ΕΔΜ)
Όλα τα παραπάνω μαθήματα είναι επιλογής. Ο κάθε
ΜΦ υποχρεούται να επιλέξει και να παρακολουθήσει
μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΕΔΜ.
Β΄ Εξάμηνο
6. Νομικό καθεστώς εκμετάλλευσης και διατήρησης
της βιοποικιλότητας. Διεθνείς συμβάσεις – ευρωπαϊκό
δίκαιο – ελληνική νομοθεσία
6.1. Γενικό νομοθετικό πλαίσιο (2 ΕΔΜ)
6.2. Προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας (2 ΕΔΜ)
6.3. Δίκτυο NATURA2000 (2 ΕΔΜ)
6.4. Συνθήκη της Χάγης: Διατήρηση της βιολογικής
ποικιλότητας (2 ΕΔΜ)
7. Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες στην
αειφορική εκμετάλλευση των αυτοφυών φυτών. Επι−
κοινωνιακή πολιτική για την ανάδειξη των καινοτόμων
επιχειρηματικών δράσεων
7.1. Επιχειρηματικές δραστηριότητες βασισμένες σε
αυτοφυή φυτά (2 ΕΔΜ)
7.2. Εργαλεία παρουσίασης επιστημονικών δεδομένων
(2 ΕΔΜ)
7.3. Δημιουργία ιστοσελίδων (2 ΕΔΜ)
7.4. Συγγραφή επιστημονικών εκθέσεων (2 ΕΔΜ)
7.5. Συγγραφή προτάσεων (2 ΕΔΜ)
7.6. Ευαισθητοποίηση του κοινού (2 ΕΔΜ)
7.7. Επιστημονικά Κείμενα στην Αγγλική (2 ΕΔΜ)
8. Πρακτική εξοικείωση
8.1. Προχωρημένες εργαστηριακές ασκήσεις (16 ΕΔΜ)
8.2. Πρακτική άσκηση (16 ΕΔΜ)
Όλα τα παραπάνω μαθήματα είναι επιλογής. Ο κάθε
ΜΦ υποχρεούται να επιλέξει και να παρακολουθήσει
μαθήματα που αντιστοιχούν σε 30 ΕΔΜ.
Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση των 60 ΕΔΜ εκπο−
νείται, συγγράφεται και παρουσιάζεται Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία που αντιστοιχεί σε 60 ΕΔΜ.
β. Ο ΜΦ θεωρείται ότι περάτωσε τις σπουδές του και
του απονέμεται ΜΔΕ εφόσον συμπληρώσει τέσσερα
εξάμηνα σπουδών, περάσει επιτυχώς τα μαθήματα και
την εξέταση της Διπλωματικής του Εργασίας.
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2. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα:
Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ισχύουν
τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρ−
θρου 12 του ν. 2083/1992, τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών του προγράμματος και τον εσωτερικό κανονι−
σμό του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο
όριο σε 15 κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ θα ασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Βιολογίας του ΑΠΘ καθώς και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής.
Ακόμη στο διδακτικό έργο θα συμμετάσχουν προσκε−
κλημένοι επιστήμονες διεθνούς κύρους, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Η λειτουργία του ΠΜΣ βασίζεται στην υλικοτεχνική
υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ.
Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει αίθουσες διδασκαλίας,
εξοπλισμένα φοιτητικά εργαστήρια, εγκαταστάσεις για
τις υπαίθριες ασκήσεις των φοιτητών, βοτανικό μουσείο,
νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονική βιβλι−
οθήκη και ερευνητικά εργαστήρια που θα χρησιμοποι−
ηθούν για τις ανάγκες του προγράμματος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος
2012−2013.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζε−
ται σε 100.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
α) Μετακινήσεις
35.000 €
β) Αναλώσιμα
35.000 €
γ) Συντηρήσεις εξοπλισμού 20.000 €
δ) Γενικές Δαπάνες
10.000 €
Σύνολο
100.000 €
2. Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από επιχορηγή−
σεις, από ανταγωνιστικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα
των διδασκόντων, από φορείς του δημοσίου και του
ιδιωτικού τομέα ή από δωρεές ή χορηγίες ή από άλλες
πηγές και από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ
μέχρι το ποσό των 23.000 €.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

Αριθμ. 3725
(11)
Σύσταση Νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 252−269 του Κώδικα Δή−
μων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006) (ΦΕΚ Α114/2006).
2. Την εγκύκλιο 16/2007, με υπ’ αριθμ. οικ. 10819/22.2.2007
του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2503/2007 (ΦΕΚ
107 Α) «Διοίκηση − Οργάνωση – Στελέχωση της Περι−
φέρειας, Ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/ση και
άλλες διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθμ. 47138/25.7.1988 απόφαση του Υπουρ−
γού Εσωτερικών, «Περί σύστασης Αναπτυξιακής Δημο−
τικής Επιχείρησης Τουριστικής Ανάπτυξης Πρέβεζας−
Νικόπολης» του Δήμου Πρέβεζας.
5. Την υπ’ αριθμ. 100/2007 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Πρέβεζας, «Προσαρμογή των Δημοτικών
Επιχειρήσεων στις διατάξεις του ν. 3463/2006».
6. Την υπ’ αριθμ. 100Α/2006 όμοια απόφαση του Δημο−
τικού Συμβουλίου Πρέβεζας, «περί Σύστασης Δημοτικής
Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας».
7. Την από 28.8.2006 Οικονομοτεχνική Μελέτη, «Οικο−
νομοτεχνική Μελέτη − Μετατροπή της Αναπτυξιακής
Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Πρέβεζας − Νικόπολης,
σε Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πρέβεζας» που συ−
ντάχθηκε από Ε.Ε.Τ. Α.Α., αποφασίζουμε:
Συστήνουμε στο Δήμο Πρέβεζας Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Πρέβεζας, με τα παρακάτω στοιχεία:
Άρθρο 1ο
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Επωνυμία του Νομικού Προσώπου είναι: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δήμου ΠΡΕΒΕΖΑΣ»
Άρθρο 2ο
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Πρέβεζα.
Άρθρο 3ο
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και διέπεται από τις δια−
τάξεις του ν. 3463/2006 και ειδικότερα των άρθρων 252−
264 και 268, που ανήκει στην κατηγορία των Δημοτικών
ή Κοινοτικών Κοινωφελών Επιχειρήσεων.
Άρθρο 4ο
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πρέβεζας διοικεί−
ται από επταμελές (7 μέλη) Διοικητικό Συμβούλιο, που
ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 255 παρ. 1
του ν. 3463/2006) μαζί με αναπληρωτές. Στο Διοικητικό
Συμβούλιο συμμετέχουν:
Α. Πέντε (5) αιρετοί Δημοτικοί Σύμβουλοι εκ των
οποίων ο ένας τουλάχιστον θα προέρχεται από την
μειοψηφία.
Β. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Πρέ−
βεζας.
Γ. Ένας (1) δημότης ή κάτοικος του Δήμου Πρέβεζας,
που θα έχει πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο
της Επιχείρησης.
Δ. Όταν ο αριθμός των εργαζομένων είναι μεγαλύ−
τερος από είκοσι (20) ο ένας αιρετός δημοτικός σύμ−
βουλος αντικαθίσταται από έναν (1) εκπρόσωπο των
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εργαζομένων στην Επιχείρηση, υποδεικνυόμενο από τη
Γενική Συνέλευσή τους.
Άρθρο 5ο
ΣΚΟΠΟΣ
1. H οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας.
Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, Κοι−
νωνικής Πολιτικής, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και
η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την
υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων. Ειδικότερα στις
δραστηριότητες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της
Επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται:
• Η παροχή υπηρεσιών Υγείας και Προληπτικής Υγιει−
νής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευ−
τικής, Αιμοδοσίας, Εργαστηρίων και Υπηρεσιών Πρωτο−
βάθμιας Ιατρικής Περίθαλψης.
• Η υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης και παροχής
υπηρεσιών σε άτομα άπορα, τρίτης ηλικίας που χρει−
άζονται ιδιαίτερη φροντίδα και η λειτουργία Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
• Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Α.Μ.Ε.Α.
• Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».
• Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
• Η οργάνωση και λειτουργία παιχνιδότοπων.
• Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών (ΚΔΑΠ)
• Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Νέας Γενιάς.
• Η διαμόρφωση και λειτουργία χώρων μαθημάτων
Κυκλοφοριακής Αγωγής.
• Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, συμ−
μετοχής και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περι−
στατικά (πλημμύρες − φωτιές − σεισμοί κ.λπ.)
• Η καλλιέργεια της κοινωνικής αλληλεγγύης και
η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων ευαισθητοποίη−
σης των κατοίκων, που θα συμβάλουν στην απόρριψη
των ρατσιστικών αντιλήψεων και της ξενοφοβίας, την
απαλλαγή από τις φυλετικές προκαταλήψεις και τον
περιορισμό της μεροληπτικής αντιμετώπισης των συ−
νανθρώπων μας.
• Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσε−
ων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά
με τις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
• Η ανάπτυξη συνεργασιών με Κοινοτικούς, Δημόσιους,
Πανεπιστημιακούς Οργανισμούς, Ιδιωτικούς Φορείς, Επι−
χειρήσεις και Φορείς Κοινής Ωφέλειας για την προώθη−
ση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής
πολιτικής και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
2. Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με
την πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα:
• Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανά−
πτυξη του Δήμου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλ−
λιτεχνικής ευαισθησίας και της αγάπης για τις τέχνες,
η προβολή, ανάπτυξη και διάδοσή τους με την διοργά−
νωση πολιτιστικών εκδηλώσεων επιμορφωτικών και ψυ−
χαγωγικών δραστηριοτήτων, η προστασία της εθνικής
πολιτιστικής ταυτότητας, η αναγωγή των πολιτιστικών,
πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά
στοιχεία της καθημερινής ζωής, η ενεργητική και συ−
νειδητή συμμετοχή και η δημιουργική αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων
του Δήμου.
• Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδο−
μής, η στήριξη, η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτε−
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χνικής παιδείας, η στήριξη και η διάδοση της σύγχρονης
καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξα−
σφάλιση των συνθηκών, που θα επιτρέψουν την άσκηση
και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων
στους αντίστοιχους τομείς.
• Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πο−
λιτιστικούς φορείς, τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα και
την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου, καθώς και η πα−
ροχή, με κάθε δυνατό τρόπο, ηθικής και υλικής βοήθειας
και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της
ερασιτεχνικής δημιουργίας και την διεύρυνση του πεδί−
ου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.
• Η συγκέντρωση και καταγραφή των παραδοσιακών
πληροφοριών και η οργάνωση και λειτουργία Λαογρα−
φικού Μουσείου.
− Η διοργάνωση και διεξαγωγή πολιτιστικών και εκ−
δηλώσεων.
Η διοργάνωση και διεξαγωγή κοινωνικών, πολιτιστι−
κών, αθλητικών, ψυχαγωγικών και λοιπών εκδηλώσεων,
για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης διεξα−
γωγής των σημαντικών αυτών γεγονότων για το Δήμο,
της ευελιξίας και της συμμετοχής της Τοπικής Αυτο−
διοίκησης.
3. Η υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων.
Η ανάληψη και υλοποίηση ερευνητικών, αναπτυξιακών,
κοινωνικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών πολιτιστικών
και λοιπών Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων.
4. Ανάπτυξη του Αθλητισμού.
Η εξασφάλιση της αναγκαίας υποδομής σε χώρους,
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, η διοίκηση, διαχείριση
και εκμετάλλευσή τους, η συνεργασία με τα αθλητικά
σωματεία και τους λοιπούς φορείς του Αθλητισμού του
Δήμου, η στήριξη των δραστηριοτήτων τους, η οργάνω−
ση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η
διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατομι−
κών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, για την
συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων της
περιοχής του Δήμου σε αθλητικές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική, πολιτιστική,
πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της
περιοχής του Δήμου και η προώθηση συνεργασίας με
άλλους αθλητικούς φορείς.
5. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση
του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη.
α) Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων και η εκπόνηση μελετών
που έχουν σχέση με τον εμπλουτισμό και αξιοποίηση
του πράσινου, τη διαχείριση του φυσικού και αστικού
περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε
αντίστοιχα θέματα, η προώθηση περιβαλλοντικής επι−
μόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε σχετικά προγράμ−
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παροχή υπηρεσιών
συμβούλου σε θέματα ρύπανσης, κυκλοφορίας και
πρασίνου του Δήμου, η ανάπτυξη και προώθηση συ−
νεργασιών με Πανεπιστημιακούς και Δημόσιους γενικά
Οργανισμούς και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας, καθώς
και με άλλους Φορείς και ιδιώτες.
β) Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ−
μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά−
πτυξη, που εξασφαλίζουν την παραγωγική και κοινωνική
συνοχή και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλ−
λοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
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6. Δημοτική Συγκοινωνία.
Η δρομολόγηση λεωφορείων εντός της περιοχής του
Δήμου για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες,
τρίτης ηλικίας, μαθητών και γενικά κατοίκων που δεν
εξυπηρετούνται από τις γραμμές των αστικών λεωφο−
ρείων.
Άρθρο 6ο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το αρχικό κεφάλαιο που διαθέτει ο Δήμος Πρέβεζας
στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πρέβεζας είναι
400.000,00 €.
Άρθρο 7ο
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Έσοδα από χρηματοδοτήσεις του Δήμου για τις δρα−
στηριότητες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση
τα διετή προγράμματα δράσης της επιχείρησης.
2. Έσοδα από αντάλλαγμα προσφερομένων από την
Επιχείρηση υπηρεσιών.
3. Έσοδα από αναθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
4. Έσοδα από επιχορηγήσεις για τη λειτουργία Παιδι−
κών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και Κέντρων Δημιουρ−
γικής Απασχόλησης Παιδιών και λοιπών προγραμμάτων
Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
5. Έσοδα από την περιουσία της Επιχείρησης.
6. Έσοδα από κληροδοτήματα, εισφορές, δωρεές
κ.λπ.
7. Έσοδα από λοιπές πηγές.
Άρθρο 8ο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της επιχείρησης είναι πενήντα (50) χρόνια
από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημε−
ρίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 9ο
ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
1. Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
διάρκειας, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του
και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με
την ίδια διαδικασία λύεται η Επιχείρηση υποχρεωτικά,
εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των
δύο (2) ετών.
2. Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περι−
ουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο.
3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνο από ορκωτούς ελεγκτές
που ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 10ο
Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη
ύψους 400.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10−7511.001 προ−
ϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας, για το οικονομικό
έτος 2007.
Β) Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης για την συμμε−
τοχή του Δήμου Πρέβεζας στην Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση, θα γίνει με αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικ. Έτους 2007, ως εξής:
− Ενισχύει με το ποσό των 580.000,00 € τον Κ.Α.
99−0611 «Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Πρέβεζας» της
στήλης των εσόδων προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας
οικ. Έτους 2007, λόγω αύξησης του προϋπολογισθέντος
ποσού της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου από το
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
− Ενισχύει ισόποσα τον Κ.Α. 99−9111 «Αποθεματικό».
− Μεταφέρει από το αποθεματικό πίστωση 400.000,00
€ και ενισχύει τον Κ.Α. 10−7511.001 «Συμμετοχή του Δήμου
Πρέβεζας για την ίδρυση της δημοτικής Κοινωφελούς
Επιχείρησης » της στήλης των Εξόδων, προϋπολογισμού
Δήμου Πρέβεζας οικ. Έτους 2007.
Με την ανωτέρω απόφαση προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Πρέβεζας, ποσού
400.000,00 ευρώ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πρέβεζα, 16 Αυγούστου 2007
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ
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