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724/Β/26.05.10), Υ10β/ΓΠ οικ. 80454/ 01.07.10 (ΦΕΚ
1045/Β/09.07.10) αποφάσεις ...................................................
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.10110/27−1−2010
(ΦΕΚ 76/Β΄/29−1−2010) Απόφασης: «Καθιέρωση
με αμοιβή υπερωριακής, νυκτερινής και εξαι−
ρέσιμων ημερών εργασίας του προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου των Νοση−
λευτικών Ιδρυμάτων των Κέντρων Υγείας και
Κέντρων Ψυχικής Υγείας και του ΕΚΑΒ», όπως
τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/ΓΠ οικ. 45133/
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και Υ10β/ΓΠ οικ 444007/16−11−2010 (ΦΕΚ 1812/β/18−
11−2010, Υ10β/ΓΠ οικ. 152380/3−12−10 (ΦΕΚ 1934/14−
12−10/β) αποφάσεις........................................................................
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολι−
κή Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λευκοθέας»
και «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγεί−
ου Αλιστράτης» στο Δήμο Αλιστράτης. .....................
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο
αλλοδαπών που φοίτησε σε Ελληνικό σχολείο
στην Ελλάδα (άρθρο 1Α παρ. 2 Ν. 3838/2010)........
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των αλλοδαπών:
ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ον.πατρός ΑΠΟΣΤΟΛ και
ΚΡΕΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ον.πατρός ΒΑΣΙΛΕ ........................

1

2

3

4

5
6
7

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΩΑΝ−
ΝΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του
Ν. 3299/04. ............................................................................................
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΙΠΑΣ ΧΡΗ−
ΣΤΟΣ» στις διατάξεις του Ν.3299/04. ...........................
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας
«ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004. ..................................................
Μερική ανάκληση της αριθμ. οικ. 104125/18242/16−12−2010
απόφασης μας περί μεταφοράς υπαλλήλων με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ει−
δικότητας ΥΕ καθαριστριών από το Υπουργείο Παι−
δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο
Δήμο Θηβαίων Νομού Βοιωτίας................................................
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαί−
ου στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού με την
επωνυμία «Ιστορικό − Λαογραφικό Μουσείου Δι−
κάστρου» (Νικαίας − Καλλίδαμος − Φιλίτσας)........
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι−
κού Λειτουργού στη Δημοπούλου Γεωργία του
Ευαγγέλου. ..........................................................................................
Κύρωση Υποχρεωτικού Αναδασμού αγρ/τος Σκουτά−
ρεως έτους 2005. ...........................................................................
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτε−
χνικής Σχολής Χορού .................................................................
Σύσταση θέσεων στο Δήμο Περιστερίου .........................
Λήψη απόφασης για Λύση της Επιχείρησης Ανάπτυ−
ξης Δήμου Μελιτειέων και ένταξη του πλεονάζο−
ντος προσωπικού στο Δήμο Μελιτειέων, σε συνι−
στώμενες προσωποπαγείς θέσεις ..................................
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτε−
χνικής Σχολής Χορού .................................................................

8
9
10

11

12
13
14
15
16

17
18

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.17/28573
(1)
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β΄ 655/17.05.2005)
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.04.2005).
2. Το π.δ. 381/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Βι−
ομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α΄ 168/
16.06.1989) όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 191/1996 (ΦΕΚ
Α΄54/10.07.1996), π.δ. 134/2005 (ΦΕΚ Α΄ 93/02.08.2005), π.δ.
54/2006 (ΦΕΚ Α΄ 58/17.03.2006), σε συνδυασμό με το π.δ.
27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιο−
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ A΄ 19/01.02.1996), όπως τρο−
ποποιήθηκε με το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουρ−
γείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 85/17.03.2004) και σε συνδυ−
ασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου
Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπο−
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και
μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας
– Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»
(ΦΕΚ Α΄ 213/07.10.2009), το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
Α΄ 221/05.11.2009) και το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ Α΄ 56/15.04.2010).
3. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄214/07.10.2009) και το π.δ. 89/2010
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 154/07.09.2010).
4. Την υπ’ αρ. οικ. 46098/25.10.2010 απόφαση «Ανάθε−
ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη
και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ Β΄ 1696/27.10.2010)
5. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999),
όπως ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις των Άρθρων
19 και 20.
6. Τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργού Ανά−
πτυξης υπ’ αρ. Δ5−ΗΛ/Β/οικ./8311/09.05.2005 «Έγκριση
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλ−
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΚΔΣ&ΣΗΕ) (ΦΕΚ Β’
655/17.05.2005), όπως ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 623/25.05.2001), όπως ισχύουν.
8. Το άρθρο 4 του Κανονισμού 1228/2003 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για
τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας
(ΕΕ L175/15.07.2003).
9. Την υπ’ αρ. 373/2010 Γνώμη της ΡΑΕ που διαβιβά−
στηκε με το υπ’ αρ. Ο−45790/22.12.2010 Έγγραφο της
Αρχής (Α.Π. ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. 27802/23.12.2010).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

αχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρι−
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β’ 655/17.05.2005), όπως ισχύει, ως
εξής:
Αναφορικά με τη συμμετοχή των Εκπροσώπων Φορ−
τίου που διενεργούν Εξαγωγές στον επιμερισμό του
κόστους των Λογαριασμών Προσαυξήσεων
1. Στο άρθρο 202 προστίθεται παράγραφος 6, ως
εξής:
6. Για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που
αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά
Σημεία Τιμολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που
διενεργεί εξαγωγές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξαγω−
γές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοι−
χεί στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος
Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο
Κατανομής (συνυπολογιζόμενων των απωλειών έγχυσης
των εισαγωγών).»
2. Στο άρθρο 203 προστίθεται παράγραφος 6, ως
εξής:
«6. Για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που
αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά
Σημεία Τιμολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που
διενεργεί εξαγωγές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξαγω−
γές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύψος που αντιστοι−
χεί στις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που ο ίδιος
Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο
Κατανομής (συνυπολογιζόμενων των απωλειών έγχυσης
των εισαγωγών).»
Αναφορικά με την υποχρέωση των Εκπροσώπων
Φορτίου να προσκομίζουν Αποδεικτικά Διαθεσιμότη−
τας Ισχύος
3. Στο άρθρο 223, διαγράφεται η δεύτερη περίοδος
της παραγράφου 5 «… Για τον υπολογισμό…»
4. Στο άρθρο 223 αντικαθίσταται η παράγραφος 10,
ως εξής:
«10. Το Φορτίο Αιχμής κάθε Εκπροσώπου Φορτίου
υπολογίζεται μετά την παρέλευση ενός Έτους Αξιοπι−
στίας (Ν) για κάθε Περίοδο Κατανομής του Έτους αυτού,
σύμφωνα με την παράγραφο (5) και λαμβάνοντας υπόψη
τους Μετρητές Φορτίου και Ορίων Δικτύου που εκπρο−
σωπούσε ο Εκπρόσωπος αυτός τη συγκεκριμένη Περί−
οδο Κατανομής, στο βαθμό που τους εκπροσωπούσε,
και το Μέσο Φορτίο στην Αιχμή του Συστήματος κάθε
Μετρητή κατά το Έτος Αξιοπιστίας (Ν). Ειδικά για τους
Μετρητές Ορίων Δικτύου, ο βαθμός εκπροσώπησής τους
από έκαστο Εκπρόσωπο Φορτίου καθορίζεται ενιαία
για το σύνολο των Μετρητών αυτών, βάσει της εκ των
υστέρων καταλογιζόμενης σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτί−
ου ενέργειας που υπολογίζεται κατά τα καθοριζόμενα
στο Εγχειρίδιο Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής
Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου. Για τον υπολογισμό
Φορτίου Αιχμής Εκπροσώπου Φορτίου δεν λαμβάνεται
υπόψη η εκπροσώπηση Μετρητών Διασυνδέσεων.»
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από
01.01.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 1

. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010

Την τροποποίηση της υπουργικής απόφασης υπ’ αρ.
Δ5−ΗΛ/Β/οικ./8311/09.05.2005 «Έγκριση του Κώδικα Δι−

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Aριθμ. Υ10β/Γ.Π. 150570
(2)
Τροποποίηση της αρ.Υ10β/Γ.Π.10109/27−1−2010 (ΦΕΚ 118/
Β΄/08−2−2010) Απόφασης: «Ενεργείς εφημερίες χημι−
κών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φαρ−
μακοποιών, νοσοκομειακών φαρμακοποιών, ψυχο−
λόγων, φυσικών νοσοκομείων, ακτινοφυσικών και
κτηνιάτρων», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/
ΓΠ οικ. 45135/16−4−2010 (ΦΕΚ 462/Β/16.04.10), αρ. Υ10β/
Γ.Π.οικ. 60777/ 19.05.10 (ΦΕΚ 724/Β/26.05.10), Υ10β/ΓΠ
οικ. 80454/01.07.10 (ΦΕΚ 1045/Β/09.07.10) αποφάσεις
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ
297/23− 12−03/Α), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο
6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40/Α΄/15−3−2010).
2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί−
ται δαπάνη ύψους τριακοσίων πενήντα χιλιάδων εννια−
κοσίων ευρώ (350.900,00 €) για το έτος 2010 που θα
αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα από
τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210.
4. Την αριθμ. 2/85542/00233352/31.12.10 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. .Υ10β/Γ.Π. 10109/27−1−2010 (ΦΕΚ
118/Β΄/08−2−2010) Απόφασης: «Ενεργείς εφημερίες χημι−
κών, βιοχημικών, κλινικών χημικών, βιολόγων, φαρμα−
κοποιών, νοσοκομειακών φαρμακοποιών, ψυχολόγων,
φυσικών νοσοκομείων, ακτινοφυσικών και κτηνιάτρων»,
όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/ΓΠ οικ. 45135/
16−4−2010 (ΦΕΚ 462/Β/16.04.10), αρ. Υ10β/ Γ.Π.οικ. 60777/
19.05.10 (ΦΕΚ 724/B/26.05.10), Υ10β/ΓΠ οικ. 80454/ 01.07.10
(ΦΕΚ 1045/Β/09.07.10) αποφάσεις και αυξάνουμε την
αντίστοιχη δαπάνη κατά τριακόσιες πενήντα χιλιάδες
εννιακόσια ευρώ (350.900,00 €), για την αποζημίωση,
Ενεργών εφημερίων χημικών, βιοχημικών, κλινικών
χημικών, βιολόγων, φαρμακοποιών, νοσοκομειακών
φαρμακοποιών, ψυχολόγων, φυσικών νοσοκομείων, ακτι−
νοφυσικών και κτηνιάτρων που απασχολούνται στα Νο−
σηλευτικά Ιδρύματα του ΕΣΥ.
Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/
Γ.Π.10110/27−1−2010 (ΦΕΚ 118/Β΄/08−2−2010) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 153528
(3)
Τροποποίηση της αρ. Υ10β/Γ.Π.10110/27−1−2010 (ΦΕΚ 76/
Β΄/29−1−2010) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοιβή υπε−
ρωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργα−
σίας του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Κέντρων
Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας και του ΕΚΑΒ»,
όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/ΓΠ οικ. 45133/
16−4−2010 (ΦΕΚ 462/Β/16.04.10) αρ. Υ10β/ Γ.Π.οικ. 80445/
1.07.10 (ΦΕΚ 1045/Β/9−7−10).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ
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297/23− 12−03/Α), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο
6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ40/Α΄/15−3−2010)
2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους επτακοσίων είκοσι μία χιλιάδων ευρώ
(721.000,00 €) για το έτος 2010 που θα αντιμετωπισθεί
από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού Υγείας και Κοι−
νωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα από τους ΚΑΕ 0511
και 0512 του Φορέα 210.
4. Την αριθμ. 2/85542/00233352/31.12.10 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. Υ10β/Γ.Π.10110/27−1−2010 (ΦΕΚ
76/Β΄/29−1−2010) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοιβή υπε−
ρωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των Κέντρων Υγείας και
Κέντρων Ψυχικής Υγείας και του ΕΚΑΒ», όπως τροπο−
ποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/ΓΠ οικ. 45133/16−4−2010 (ΦΕΚ
462/Β/16.04.10) αρ. Υ10β/ Γ.Π.οικ. 80445/1.07.10 (ΦΕΚ 1045/
Β/9−7−10), αποφάσεις και αυξάνουμε τον αριθμό ωρών
κατά εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες
(144.200) και την αντίστοιχη δαπάνη κατά επτακόσιες
είκοσι μία χιλιάδες ευρώ (721.000,00 €), για την καθιέρω−
ση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων
ημερών εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων των
Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής Υγείας και του
ΕΚΑΒ» για διάστημα μέχρι 31−12−2010, για την ομαλή και
απρόσκοπτη λειτουργία σε 24ωρη βάση.
Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/Γ.Π.
10110/27−1−2010 (ΦΕΚ 76/Β΄/29−1−2010) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. Υ10β/Γ.Π. 159054
(4)
Τροποποίηση της αρ.Υ10β/Γ.Π.10111/27−1−2010 (ΦΕΚ 118/
Β΄/08−2−2010) Απόφασης: «Καθιέρωση με αμοιβή υπε−
ρωριακής, νυκτερινής και εξαιρέσιμων ημερών ερ−
γασίας του προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυ−
μάτων των Κέντρων Υγείας και Κέντρων Ψυχικής
Υγείας», όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/ΓΠ
οικ. 45134/16−4−2010 (ΦΕΚ 462/Β/16.04.10) αρ. Υ10β/
Γ.Π.οικ. 60780/19.05.10 (ΦΕΚ 724/Β/26.05.10), Υ10β/ΓΠ
οικ. 80451/01.07.10 (ΦΕΚ 1045/Β/09.07.10) και Υ10β/ΓΠ
οικ 444007/16−11−2010 (ΦΕΚ 1812/β/18−11−2010, Υ10β/ΓΠ
οικ. 152380/3−12−10 (ΦΕΚ 1934/14−12−10/β) αποφάσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ
297/23− 12−03/Α), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο
6 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α΄/15−3−2010).
2. Το γεγονός ότι τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα λειτουρ−
γούν επί 24ώρου βάσεως.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα−
λείται δαπάνη ύψους εξακοσίων τριάντα μία χιλιάδων
εξακόσιων ευρώ (631.600,00 €), για το έτος 2010 που θα
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και ειδικότερα από
τους ΚΑΕ 0511 και 0512 του Φορέα 210.
4. Την αριθμ 2/85542/00233352/31.12.10. απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αρ. Υ10β/Γ.Π.10111/27−1−2010 (ΦΕΚ
118/Β΄/08−2−2010), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. Υ10β/
ΓΠ οικ. 45134/16−4−2010 (ΦΕΚ 462/B/16.04.10) και Υ10β/
Γ.Π.οικ. 60780/19.05.10 (ΦΕΚ 724/Β/26.05.10), Υ10β/Γ.Π.οικ.
80451/01.07.10 (ΦΕΚ 1045/Β/09.07.10) και Υ10β/ΓΠοικ
144007/16−11−2010 (ΦΕΚ1812/β/18−11−2010), Υ10Β/152380/
3−12−10 (ΦΕΚ 1934/14−12−10 τβ), αποφάσεις και αυξάνου−
με τον αριθμό ωρών κατά εκατόν είκοσι έξι χιλιάδες
τριακόσιες είκοσι (126.320) και την αντίστοιχη δαπάνη
κατά εξακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξακόσια ευρώ
(631.600,00 €), για την καθιέρωση με αμοιβή υπερω−
ριακής, νυχτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας
για τους μόνιμους υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και
ειδικοτήτων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, των Κέντρων
Υγείας και των Κέντρων Ψυχικής Υγείας του Ν. 3329/05
για διάστημα μέχρι 31−12−2010, για την ομαλή και απρό−
σκοπτη λειτουργία σε 24ωρη βάση.
Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η αρ. Υ10β/
Γ.Π.10111/27−1−2010 (ΦΕΚ 118/Β΄/08−2−2010) απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 10621
(5)
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επι−
τροπή Δημοτικού Σχολείου Λευκοθέας» και «Σχολι−
κή Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Αλιστράτης»
στο Δήμο Αλιστράτης.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 240, 241 και 243 του Ν.
3463/ 2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8−6−2006).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ
110/Α/27−8−1990).
3. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του
Ν.2503/1997.
4. Την αριθ. 8063/30−10−2008 (ΦΕΚ 2317/τ. Β΄/13−11−2008)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κε−
ντρικής Μακεδονίας, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή
Γενικού Γραμματέα» αποφάσεων, εγγράφων και άλλων
πράξεων στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης,
στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Γραφείων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.
5. Την αριθμ. ΕΣ/17308/9−8−1989 (ΦΕΚ 631/τ.Β΄/1989)
απόφαση του Νομάρχη Σερρών, με την οποία συστήθηκε
ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου−Νηπιαγωγείου
Λευκοθέας», στην πρώην Κοινότητα Λευκοθέας η οποία
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 συνενώθη−
κε στο Δήμο Αλιστράτης και αποτελεί Τοπικό Διαμέρι−
σμα του εν λόγω Δήμου, όπως τροποποιήθηκε με την

αριθμ. 6652/25−7−2007 (ΦΕΚ 1612/Τ.Β΄/2007) του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την
αριθμ. 4488/3−6−2009 (ΦΕΚ 1261/τ Β΄/26−6−2009) όμοια
και μετονομάσθηκε σε «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Λευκοθέας».
6. Την αριθμ. ΕΣ/18128/9−8−1989 (ΦΕΚ 649/τ.Β΄/1989)
απόφαση του Νομάρχη Σερρών (διόρθωση σφάλματος
ΦΕΚ 137/τ.Β΄/8−3−1991) με την οποία συστήθηκε ίδιο νομι−
κό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Αλιστράτης» στην
Κοινότητα Αλιστράτης του Νομού Σερρών, τροποποι−
ήθηκε με την αριθμ. ΕΣ/25361/15−11−1994 όμοια και την
αριθμ. 6651/20−6−2007 (ΦΕΚ 122/τ.Β΄/29−1−2008) όμοιά του
Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Την αριθμ. 100404/Δ4/12−8−2010 κοινή υπουργική
απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών και Παιδεί−
ας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1333/
τ.Β΄/30−8−2010), σύμφωνα με την οποία συγχωνεύονται
από το σχολικό έτος 2010−2011, το μονοθέσιο Δημοτικό
Σχολείο Λευκοθέας και το Οκταθέσιο Δημοτικό Σχολείο
Αλιστράτης, σε ένα δημοτικό σχολείο με την ονομασία
«Εννιαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Αλιστράτης».
8. Την αριθ. 160/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου Αλιστράτης, που αναφέρεται στην συγχώνευση
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού
Σχολείου Λευκοθέας» και «Σχολική Επιτροπή Δημοτι−
κού − Νηπιαγωγείου Αλιστράτης» στο Δήμο Αλιστράτης,
αποφασίζουμε:
1. Συγχωνεύονται τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολι−
κή Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Λευκοθέας» και «Σχο−
λική Επιτροπή Δημοτικού − Νηπιαγωγείου Αλιστράτης»
του Δήμου Αλιστράτης.
2. Καθορίζεται ως καθολικός διάδοχος των συγχω−
νευθέντων Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου
Λευκοθέας» και Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού − Νη−
πιαγωγείου Αλιστράτης» σε όλα εν γένει τα δικαιώμα−
τα και τις υποχρεώσεις των συγχωνευθέντων νομικών
προσώπων.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δα−
πάνη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αλι−
στράτης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 27 Δεκεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ − ΤΑΣΙΚΑ
F
(6)
Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικο τέκνο αλ−
λοδαπών που φοίτησε σε Ελληνικό σχολείο στην Ελ−
λάδα (άρθρο 1Α παρ. 2 Ν. 3838/2010)
Με την υπ’ αριθμ. 33518/30−12−2010 απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, γί−
νεται δεκτή η από 7/12/2010 κοινή αίτηση −δήλωση των
γονέων του ανήλικου τέκνου υπό στοιχεία: ΣΑΝΤΙΚΑΪ
ΑΝΤΟΥΕΛΑ του ΦΑΤΜΙΡ και της ΕΤΛΕΒΑ γεν. 17/3/1994,
για απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 περ. β του άρθρου 1Ατου Κώδικα
Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε
με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3838/2010.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛ. ΜΠΡΑΚΟΥΜΑΤΣΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(7)
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των αλλοδαπών: ΜΕΡ−
ΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ον.πατρός ΑΠΟΣΤΟΛ και ΚΡΕΤΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ον.πατρός ΒΑΣΙΛΕ
1)Με τη αριθμ. 13421/28−12−2010 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθη−
κε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου
1Α του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο
αυτό προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του
Ν. 3838 (ΦΕΚ 49 Α’/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση
της αλλοδαπού υπό στοιχεία ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ον.
πατρός ΑΠΟΣΤΟΛ, γεν. 11/06/2003 στην Ελλάδα, για την
απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας.
2) Με τη αριθμ. 13626/ 28−12−2010 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1Α
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας όπως το άρθρο αυτό
προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3838 (ΦΕΚ
49 A’/24−3−2010), γίνεται δεκτή η αίτηση του αλλοδαπού
υπό στοιχεία ΚΡΕΤΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΕ, γεν.
24/11/2000 στην Ελλάδα, για την απόκτηση Ελληνικής
Ιθαγένειας.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(8)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟ−
ΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. 42878/7668/Π08/5/00586/Ε/Ν.
3299/04/30−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρ.7 παρ.11 περ. γ του Ν. 3299/2004),
εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟ−
ΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή στις διατάξεις του
Ν. 3299/2004, επένδυσης η οποία αναφέρεται σε ίδρυση
βιοτεχνίας ξύλου, στη θέση Μπουρνιά του δήμου Καλα−
μάτας του νομού Μεσσηνίας, συνολικής δαπάνης ενός
εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €)
με επιχορήγηση ενός εκατομμυρίου ογδόντα χιλιάδων
ευρώ (1.080.000,00 €), δηλαδή ποσοστό 60%. Το ύψος
του μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου που θα
χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης ανέρ−
χεται στο ποσό των διακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ
(270.000,00 €), δηλαδή ποσοστό 15% επί του συνολικού
παραγωγικού κόστους της επένδυσης ποσού ενός εκα−
τομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.800.000,00 €).
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων
πενήντα χιλιάδων ευρώ (450.000,00 €), δηλαδή ποσοστό
25% επί του συνολικού παραγωγικού κόστους της επέν−
δυσης ποσού ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων χιλιάδων
ευρώ (1.800.000,00 €).
Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0.
Νέες θέσεις εργασίας: 10 θέσεις μόνιμης απασχόλη−
σης (10 ΕΜΕ).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: 30/12/2010
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

37747
(9)

Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΤΣΙΠΑΣ ΧΡΗ−
ΣΤΟΣ» στις διατάξεις του Ν.3299/04.
Με την υπ’ αριθμ. 41790/7546/Π08/5/00426/Ε/
Ν.3299/04/23−12−2010 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρ. 7 παρ. 11 περ. γ του Ν.3299/2004),
εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΤΣΙΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»
για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, επένδυ−
σης η οποία αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό και μετε−
γκατάσταση θερμοκηπίου παραγωγής φυτωρίων, που
βρίσκεται στο Δ.Δ. Καμαρίου του Δήμου Ξυλοκάστρου
του Νομού Κορινθίας, συνολικού παραγωγικού κόστους
εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι ενός ευρώ
και πενήντα εννέα λεπτών (187.121,59 €) με επιχορήγηση
εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα
οκτώ ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (74.848,64 €),
δηλαδή ποσοστό 40% επί του συνολικού παραγωγικού
κόστους.
Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δώ−
δεκα χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενε−
νήντα πέντε λεπτών (112.272,95 €) δηλαδή ποσοστό 60%
επί του συνολικού παραγωγικού κόστους της επένδυσης
ποσού εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν είκοσι
ενός ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (187.121,59 €).
Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0
Νέες θέσεις εργασίας: 5 θέσεις μόνιμης απασχόλησης
(5 ΕΜΕ) και 3 θέσεις εποχιακής απασχόλησης (1,5 ΕΜΕ).
Σύνολο θέσεων εργασίας 8 (6,5 ΕΜΕ).
Δεν θα γίνει χρήση δανείου
Ημερομηνία
γνωμοδότησης
της
Επιτροπής:
22/12/2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
(10)
Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΣΟ−
ΦΙΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» στις διατά−
ξεις του Ν. 3299/2004.
Με την υπ’ αριθμ. 41787/7544/Π08/5/00373/Ε/
Ν. 3299/2004/23−12−2010 Απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (η οποία εκδόθηκε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 §11 περ. γ’ του
Νόμου 3299/2004), εγκρίθηκε το αίτημα για υπαγωγή της
εταιρείας «ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΖΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.»
στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 επένδυσης που αναφέ−
ρεται στην Ίδρυση Μονάδας κατασκευής ξυλουργικών
υλικών για την οικοδομή− οικοδομική δραστηριότητα
(Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 203.0), εντός σχεδίου πόλεως, στη θέση
Δερματιάνικα του τοπικού διαμερίσματος «Κάμπου» του
Δήμου Βοιών στο νομό Λακωνίας, συνολικής δαπάνης
ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα πέντε χιλιάδων τρι−
ακοσίων εννέα ευρώ και τριών λεπτών (1.165.309,03 €),
με ποσοστό επιχορήγησης 60,00%, δηλαδή ποσό εξα−
κοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε
ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (699.185,42 €). Το ύψος
του τραπεζικού δανείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει στο
ποσό των εκατόν εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων επτα−
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κοσίων ενενήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών
(174.796,35€), ήτοι ποσοστό 15% επί του συνολικού ύψους
της επένδυσης. Η Ιδία συμμετοχή του φορέα του επεν−
δυτικού σχεδίου θα ανέλθει σε ποσοστό 25,00% € της
συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης και αντιστοιχεί στο
ποσό των διακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων τριακοσίων
είκοσι επτά ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (291.327,26 €).
Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα δημιουρ−
γηθούν έξι (6) νέες θέσεις απασχόλησης (6 Ε.Μ.Ε.) .
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 22−12−2010.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
F
Αριθμ. 106915/18697
(11)
Μερική ανάκληση της αριθμ. οικ. 104125/18242/16−12−2010
(ΦΕΚ Β΄ 2101/31−12−2010) απόφασης μας περί μεταφο−
ράς υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστριών από
το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων στο Δήμο Θηβαίων Νομού Βοιωτίας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α’ 107/1997) «Διοί−
κηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε−
μάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 2 και άρθρου 6 παρ. 10.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώ−
δικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ
87/Α΄/2010).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870 (ΦΕΚ 138 Α’)
«Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος
αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές».
5. Του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημε−
ρίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 131/
Α΄/2006) και ιδίως του άρθρου 7 παρ. 2.
6. Το αριθ. Φ. 16.3/7133/09.12.2010 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Παιδεί−
ας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
7. Το αριθ. Φ. 16.3/7481/24−12−2010 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε εν μέρει την αριθμ. οικ. 104125/18242/16−
12−2010 (ΦΕΚ Β΄ 2101/31−12−2010) απόφασή μας ως προς
το μέρος που αφορά την αυτοδίκαιη μεταφορά της
Δημητρίου Δέσποινας του Κωνσταντίνου, με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας
ΥΕ καθαριστριών σχολικών μονάδων των Περιφερειακών
Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί−
δευσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων (ΕΠΑΛ Θήβας), στο Δήμο Θηβαί−
ων Νομού Βοιωτίας, με την ίδια σχέση εργασίας, σε
συνιστώμενη προσωποπαγή θέση, ίδιας εκπαιδευτικής
βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολο−
γικό κλιμάκιο που κατέχει λόγω του ότι με την αριθμ.

74993/Η/22−12−2010 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετατέθηκε από
τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Βοιω−
τίας (Δήμος Θηβαίων) στις Περιφερειακές Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Νομού Θεσσαλονίκης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. οικ. 104125/18242/
16−12−2010 απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 31 Δεκεμβρίου 2010
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
F
Αριθμ. οικ. 108536/19040
(12)
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού με την επωνυ−
μία «Ιστορικό − Λαογραφικό Μουσείου Δικάστρου»
(Νικαίας − Καλλίδαμος − Φιλίτσας).
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά−
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 237 και 241 παρ. 4 του
Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινο−
τήτων»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137 Α’) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως συ−
μπληρώθηκε με το άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154
Α’), σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν
οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.
4. Την αριθμ. 10561/08−07−2005 (ΦΕΚ 1026 Β’) απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
περί σύστασης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού με την επωνυμία
«Ιστορικό −Λαογραφικό Μουσείο Δικάστρου» (Νικαίας
− Καλλίδαμος − Φιλίτσας).
5. Το αριθμ. 3104/01−10−2010 έγγραφο του Δήμου Αγ.
Γεωργίου Τυμφρηστού με το οποίο περιήλθε στην υπη−
ρεσία μας η αριθμ. 52/2010 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικού
Συμβουλίου του ανωτέρω Νομικού Προσώπου, την τρο−
ποποίηση του καταστατικού και έγκριση κανονισμού
οργάνωσης και λειτουργίας αυτού
6. Το αριθμ. 83202/15093/13−10−2010 έγγραφο μας προς
το Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού, με το οποίο ζητήθηκε
πλήρης φάκελος με στοιχεία που να αποδεικνύουν τη
λειτουργία του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., καθόσον από το αρχείο
της υπηρεσίας μας δεν προκύπτουν τα στοιχεία αυτά.
7. Το γεγονός ότι δεν προκύπτουν στοιχεία ότι το εν
λόγω νομικό πρόσωπο έχει συντάξει προϋπολογισμό και
απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη. μετά την
πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του ΚΔΚ ή δύο
έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής του πράξης και
ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις διατάξειο του άρθρου
241 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 καταργείται.
8. Την αριθμ. 3085/31−05−2007 (ΦΕΚ 965 Β’) απόφαση
του Γ.Γ.Π. Στερεάς Ελλάδας όπως τροποποιήθηκε με
την αριθ. 30342/2589/9−4−2009 (ΦΕΚ 812 Β’) όμοια, περί
παροχής εξουσιοδότησης του δικαιώματος υπογραφής
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«Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας» στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Αυτοδιοίκησης
και Αποκέντρωσης, αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου
Δικαίου στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού με την
επωνυμία «Ιστορικό − Λαογραφικό Μουσείο Δικάστρου»
(Νικαίας −Καλλίδαμος − Φιλίτσας) για τους λόγους που
αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης η τυχόν
περιουσία του καταργηθέντος νομικού προσώπου περιέρ−
χεται αυτοδικαίως στο Δήμο Αγ. Γεωργίου Τυμφρηστού.
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Αγ. Γεωργίου
Τυμφρηστού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λαμία, 30 Δεκεμβρίου 2010
Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΣΤ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
F

(13)
Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού
Λειτουργού στη Δημοπούλου Γεωργία του Ευαγγέλου.
Με την υπ’ αριθ. 9568/22−12−2010 απόφαση του Νο−
μάρχη Πειραία χορηγείται στη Δημοπούλου Γεωργία
του Ευαγγέλου, κατοίκου Κορυδαλλού, άδεια άσκησης
επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2026/1992 και Π.Δ. 93/93
(ΦΕΚ 39/22−03−1993 τ. Α΄).
Ο Νομάρχης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΣ
F

Αριθμ. 7066
(14)
Κύρωση Υποχρεωτικού Αναδασμού αγρ/τος Σκουτά−
ρεως έτους 2005.
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 15 παραγρ. 1 του Ν. 674/1977.
2) Τις διατάξεις του Ν. 2218/94: Ίδρυση Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρω−
τοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ Α 90/94) όπως συμπληρώθηκε στη συ−
νέχεια με το Ν. 2240/1994 και τροποποιήθηκε με το Π.Δ.
30/96 (ΦΕΚ 21Α) «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
και ισχύει σήμερα.
3) Την υπ’ αριθ. 55/2008 απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου «ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουρ−
γίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών» (ΦΕΚ
995/Β/29−5−2008).
4) Την υπ’ αριθ. 7066/24−12−2010 εισήγηση της Δ/νσης
Πολιτικής Γης, αποφασίζουμε:
Κυρώνουμε το νέο Κτηματικό Καθεστώς που διαμορ−
φώθηκε με τον υποχρεωτικό αναδασμό έτους 2005 στην
κτηματική περιοχή αγρ/τος Σκουτάρεως, όπως αυτό
απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή
Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα
της περιοχής αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 24 Δεκεμβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
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Αριθμ. 1554
(15)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτε−
χνικής Σχολής Χορού
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 347/1986 (ΦΕΚ 154/Α/6−10−86) περί μεταβίβασης
στους Νομάρχες αρμοδιότητας χορήγησης άδειας ίδρυ−
σης και λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού.
2. Το Ν. 1158/81 «περί οργανώσεως και διοικήσεως
Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λ.π
« ( ΦΕΚ 127/Α/13.5.81).
3. Το άρθρο 15 του Ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ
με την επωνυμία Αρμα Θέσπιδος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 47/Α/14.4.1983).
4. Το Π.Δ. 457/83 « Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνι−
κών Σχολών Χορού».
5. Την 307/26−2−2010 αίτηση της Μαρίνας Σβετλόβα
με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
6. Το πρακτικό 2/16−12−2010 αυτοψίας της Επιτροπής
του άρθρου 6. παρ. 4 του Ν.1158/81, όπως τούτο τροπο−
ποιήθηκε μεταγενέστερα με την αρ. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ
31/Β/85 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της
Κυβερνήσεως και Πολιτισμού και Επιστημών», για τον
έλεγχο της καταλληλότητας του επί της οδού Βενιζέλου
& Ιερολοχιτών 7 Σέρρες, ισόγειο διαμέρισμα,
7. την με αριθμό 1552/28−12−2010 εισήγηση του Τμήμα−
τος Αθλητισμού της Δ/νσης Πολιτισμού−Αθλητισμού−Νε−
ότητας και Τουρισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Σερρών, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στην Μαρίνα Σβετλόβα
Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής
Χορού με διακριτό τίτλο « BOLERO» και έδρα λειτουργί−
ας το επί της οδού Βενιζέλου και Ιερολοχιτών 7 Σέρρες,
ισόγειο διαμέρισμα.
2. Η έναρξη λειτουργίας της Σχολής ορίζεται από το
σχολικό έτος 2010−11.
3. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 30 Δεκεμβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
F
Αριθμ. 50395
Σύσταση θέσεων στο Δήμο Περιστερίου

(16)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 «περί
αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 12 του Ν. 3801/2009.
3. Την αριθμ. 67/23−3−10 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
βουλίου με την οποία ομόφωνα ενέκρινε την σύσταση
δύο (2) προσωρινών προσωποπαγών θέσεων με σχέση
εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου για την
κατάταξη σε αυτές δύο υπηρετούντων υπαλλήλων με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου.
4. Την αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β. 25/12/οικ. 14491/ 23−6−2010 εγκύ−
κλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή διατάξεων του
Ν. 3801/2009 για τη βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων
Ι.Δ.Α.Χ.», αποφασίζουμε:
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Συστήνουμε δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέ−
σεις Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ και ειδικότητας
Τεχνιτών Αυτεπιστασίας και κατατάσσουμε σε αυτές
τους παρακάτω υπηρετούντες υπαλλήλους ως εξής:
1. Όθωνα Σκουλίδα του Διονυσίου με βαθμό Β’ και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό την 4−9−2009, 2 έτη − 2
μήνες − 9 ημέρες.
2. Δημήτριο Καπουτσή του Ανδρέα με βαθμό Β’ και
πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό την 4−9−2009, 2 έτη − 4
μήνες − 13 ημέρες.
Οι θέσεις αυτές καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε
τρόπο αποχώρηση των παραπάνω.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Περιστέρι, 30 Δεκεμβρίου 2010
Ο Δήμαρχος
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ
F
Αριθ. 3279
(17)
Λήψη απόφασης για Λύση της Επιχείρησης Ανάπτυ−
ξης Δήμου Μελιτειέων και ένταξη του πλεονάζοντος
προσωπικού στο Δήμο Μελιτειέων, σε συνιστώμενες
προσωποπαγείς θέσεις.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
(Αριθμός απόφασης 92)
Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις των άρθρων 93, 256, 262, και 269 του
Ν. 3463/2006, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτή−
των, περί λύσης και εκκαθάρισης των αμιγών Δημοτικών
Επιχειρήσεων του Π.Δ. 410/95.
2) Τις διατάξεις των άρθρων 277−284 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ.
410/95), περί ίδρυσης και σύστασης Δημοτικών Επιχει−
ρήσεων κ.λπ.
3) Την υπ’ αριθμ. 11274/10/8/1999 απόφαση του Γ.Γ. της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1806/29−9−1999 περί Ανάπτυξης Δήμου Μελιτειέων» με
τον διακριτικό τίτλο «Ε.Π.Α.ΔΗ.Μ.».
4) Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 (που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 234/Α/28−12−2009), άρθρου 17 παρ. 2α.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 3613/2007.
Αποφασίζει ομόφωνα:
1. Η Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Μελιτειέων (ΕΠ.Α.ΔΗ.
Μ.) έχουσα τη μορφή της αμιγούς Δημοτικής Επιχεί−
ρησης άρθρων 277 κ.ε. του τότε ισχύοντος Δ.Κ.Κ. (Π.Δ.
410/95), που συστήθηκε με την 109/26−9−99 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μελιτειέων η οποία
δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β΄ του 1806 Φ.Ε.Κ. με την οποία
απόφαση έγινε τροποποίηση της 180/1993 απόφασης του
Κοινοτικού Συμβουλίου Μοραϊτίκων με βάση την οποία
εκδόθηκε η ΕΣ/18784/93 απόφαση του Νομάρχη Κερκύρας
(που δημοσιεύθηκε στο 94/94 ΦΕΚ) και με την οποία είχε
συσταθεί Κοινοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «Ανα−
πτυξιακή Επιχείρηση Κοινότητας Μοραϊτίκων» λύεται.
2. Ορίζει εκκαθαριστή που θα χειριστεί τα θέματα της
εκκαθάρισης τον ορκωτό ελεγκτή του Σ.Ο.Λ. Καββαδία
Λεωνίδα.
3. Συστήνει δύο (2) προσωποπαγείς θέσεις εργασί−
ας ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στον Δήμο μας
για την μεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού της
Ε.Π.Α.ΔΗ.Μ που έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 269

του Ν. 3463/2006, όπως αναφέρεται στην εισήγηση.
Συγκεκριμένα συστήνει μία (1) θέση ΤΕ 17 Διοικητικού
− Λογιστικού και μία (1) θέση ΠΕ 11 Γυμναστών.
4. Μεταφέρει στον Δήμο Μελιτειέων το πλεονάζων
προσωπικό της ΕΠ.Α.ΔΗ.Μ. στις προσωποπαγείς θέσεις
Ι.Δ.Α.Χ που θα συσταθούν για το σκοπό αυτό, ως εξής:
1) Ασωνίτη Βασιλική του Σπυρίδωνος, σε θέση ΤΕ 17
Διοικητικού − Λογιστικού, με αναγνώριση χρόνου προ−
ϋπηρεσίας από 01/12/1995
2) Παληκύρας Σπυρίδων του Κωνσταντίνου, σε θέση
ΠΕ 11 Γυμναστών, με αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας
από 08/11/1999.
5) Εξ’ αιτίας της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη
48.000,00 € για τη μισθοδοσία του προσωπικού που θα
καταταγεί στις ανωτέρω θέσεις, που θα βαρύνει από
01/01/2011 τους εξής κωδικούς αριθμούς του Δημοτικού
Προϋπολογισμού ετησίως, ως εξής:
Στον Κ.Α. 10.6021 ποσό 33.000€ με τίτλο «Τακτικές αποδο−
χές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ» και στον Κ.Α. 10.6052 ποσό 15.000 €
με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μοραΐτικα, 20 Δεκεμβρίου 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΕΡΡΟΣ
F
Αριθμ. 30262/166
(18)
Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτε−
χνικής Σχολής Χορού
Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 30/96« Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»
(ΦΕΚ Α΄ 21).
2. Το Π.Δ. 457/9/28−11−83 (Α 174 ) Ίδρυση και λειτουργία
ερασιτεχνικών σχολών χορού.
3. Το άρθρο 6 παράγραφος 4 του Ν. 1158/13−05−81
(127/Α/13−05−81).
4. Το Π.Δ. 347/25−9/6−10−86 ( Α 156) Μεταβίβαση αρ−
μοδιοτήτων στους Νομάρχες και στις Περιφερειακές
Αρχές Διανομαρχιακού επιπέδου.
5. Το άρθρο 15 του Ν. 1348/1983(ΦΕΚ 47/Α/14−04−1983)
«Διάλυση του Ν.Π.Π.Δ. με την επωνυμία "Αρμα Θέσπιδος"
και άλλες διατάξεις».
6. Την από 01−09−2010 αίτηση της Γρηγόρη Κρυστα−
λίας του Άθω.
7. Το από 23−09−2010 πρακτικό αυτοψίας της Επιτρο−
πής του άρθρου 6 παρ.4 του Ν. 1158/81, που αφορά το
επί της οδού Λεωφόρου Στρατού 3(1ος Οροφος,ισόγειο
και υπόγειο) κτίριο.
8. Τα σχετικά έγγραφα του φακέλλου, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε στην Γρηγόρη Κρυσταλία του Αθω, άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού
(Κλασικού Μπαλέτου), σε οίκημα που βρίσκεται επί της
οδού Λεωφόρο Στρατού 3 στην Ξάνθη.
Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί εάν διαπιστωθεί
ότι δεν λειτουργεί για τον σκοπό που δόθηκε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ξάνθη 27 Σεπτεμβρίου 2010
Ο Νομάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ
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