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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Aριθμ. 315172/3001 (1)
    Καθορισμός ποσοστών αιτήσεων ενίσχυσης του Μέ−

τρου 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης 2007−2013. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267/Α΄) και ιδίως το άρθρο 
37 αυτού.

2. Του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

3. Του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για 
την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Του Καν. (Ε.Κ.) υπ’ αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής 
της 7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών 
διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρ−
φωση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης».

6. Του Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβα−
τικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτι−
κής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου. 

7. Του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής καθώς και τους εφαρμοστικούς κανο−
νισμούς αυτού υπ’ αριθμ. 883/2006 και 885/2006, όπως 
τροποποιημένοι ισχύουν.

8. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επι−
τροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματι−
σμού 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως ισχύει 
κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. 

9. Του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών 
Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής».

10. Τη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά 
με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων.

11. Του Καν. (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου σχετικά 
με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα 
μικρά νησιά του Αιγαίου και την τροποποίηση του Καν. 
(ΕΚ) 1782/2003, (ΕΕ L 265 της 26.9.2006, σ 1).



21624 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

12. Το π.δ. 344/29.12.2000 για άσκηση του επαγγέλμα−
τος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιημένο 
ισχύει. 

13. Το π.δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

14. Τις διατάξεις του ν. 3698/2008 ΦΕΚ 198/2.10.2008
τ. Α΄ «περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού. 

15. Την υπ’ αριθμ. 292313/2622/3.7.2009 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμού της διαδι−
κασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης 
και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα 
ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της 
διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαι−
ούχους» και ιδιαίτερα το άρθρο 3 «Είδος και ύψος πα−
ρεχόμενης ενίσχυσης».

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
σκαλείται δαπάνη σε βάρος του Π.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

1. Την χορήγηση ενίσχυσης υπό μορφή επιδότησης 
κεφαλαίου στις επενδύσεις του Μέτρου 123 Α του Προ−
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, που αποτε−
λεί την Δημόσια Δαπάνη, ανεξαρτήτως τομέα, υποτομέα 
και περιοχών των γεωγραφικών περιφερειών που είναι 
επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης, σε ποσοστό. 

α) 50% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για 
επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού 
των 1.500.000 ευρώ. 

β) 45% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα 
των επενδύσεων από 1.500.000 ευρώ μέχρι 3.000.000 
ευρώ.

γ) 40% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα 
των επενδύσεων από 3.000.000 ευρώ μέχρι 6.000.000 
ευρώ.

δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των 
επενδύσεων άνω των 6.000.000 ευρώ. 

2. Για τις περιοχές της γεωγραφικής περιφέρειας της 
Στερεάς Ελλάδας που δεν είναι επιλέξιμες για τον στό−
χο σύγκλισης, τη χορήγηση ενίσχυσης σε ποσοστό: 

α) 40% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης για 
επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού 
των 6.000.000 ευρώ. 

β) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των 
επενδύσεων άνω των 6.000.000 ευρώ. 

3. Για επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 250 και μέχρι 
750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών πάνω από 50 
εκ. ευρώ και μέχρι 200 εκ. ευρώ, ανεξαρτήτως τομέα, 
υποτομέα και γεωγραφικής περιοχής τη χορήγηση ενί−
σχυσης σε ποσοστό 25% των επιλέξιμων δαπανών της 
επένδυσης, μη κλιμακούμενο. 

4. Για επενδύσεις πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών 
προϊόντων, που προέρχονται κυρίως από την τοπική 
παραγωγή και που θα υλοποιηθούν σε όλα τα νησιά του 
Αιγαίου Πελάγους, ανεξάρτητα που υπάγονται διοικη−
τικά και εξαιρουμένων των νήσων Κρήτης και Εύβοιας, 
τη χορήγηση ενίσχυσης σε ποσοστό:

α) 65% των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης, για 
επενδύσεις ή τμήματα επενδύσεων μέχρι του ποσού 
των 1.500.000 ευρώ. 

β) 60% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα 
των επενδύσεων από 1.500.000 ευρώ, μέχρι 3.000.000 
ευρώ. 

γ) 50% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα των 
επενδύσεων από 3.000.000 ευρώ, μέχρι 6.000.000 ευρώ.

δ) 35% των επιλέξιμων δαπανών για τα τμήματα 
των επενδύσεων από 6.000.000 ευρώ, μέχρι 15.000.000 
ευρώ.

Αιτήσεις ενίσχυσης για ίδιους ή διαφορετικούς τομείς 
στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. 2007−2013, 
υποβάλλονται μόνο μια φορά από τον ίδιο δικαιούχο. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
F

Aριθμ. 315173/3002 (2)
    Καθορισμός Προδιαγραφών εκπόνησης και παρουσία−

σης Οικονομοτεχνικών Μελετών Αιτήσεων Ενίσχυσης 
Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων, 
για την ένταξη στο Μέτρο 123 Α του Προγράμμα−
τος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 και ανωτέρου 
ύψους επιλέξιμης δαπάνης αυτής για τον προσδιο−
ρισμό της επιχορήγησης. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267/Α΄) και ιδίως το άρθρο 37 
αυτού.

2. Του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

3. Του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

4. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για 
την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Του Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής της 
7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών δι−
ατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρ−
φωση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης».

6. Του Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβα−
τικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτι−
κής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου. 

7. Του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής καθώς και τους εφαρμοστικούς κανο−
νισμούς αυτού υπ’ αριθμ. 883/2006 και 885/2006, όπως 
τροποποιημένοι ισχύουν.

8. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της 
Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 
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προγραμματισμού 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», 
όπως ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις 
του Π.Α.Α. που δεν απαιτούν τροποποιήσεις της ανω−
τέρω απόφασης. 

9. Του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργικών 
Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτι−
κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής».

10. Το π.δ. 344/29.12.2000 για άσκηση του επαγγέλμα−
τος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιημένο 
ισχύει. 

11. Το π.δ. 402/1988 Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

12. Τις διατάξεις του ν. 3698/2008 ΦΕΚ 198/2.10.2008
τ. Α΄ «περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού. 

13. Την υπ’ αριθμ. 292313/2622/3.7.2009 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμού της διαδι−
κασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης 
και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα 
ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της 
διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιού−
χους» και ιδιαίτερα το άρθρο 7 «Περιεχόμενα Αίτησης 
– Μελέτης και Τρόπος Παρουσίασης».

14. Την εξασφάλιση της ενιαίας παρουσίασης των 
προς υπαγωγή αιτήσεων ενίσχυσης στο Μέτρο 123 Α 
του ΠΑΑ 2007−2013, που πραγματοποιούνται με την εκ−
πόνηση σχετικής Οικονομοτεχνικής Μελέτης. 

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Π.Δ.Ε., αποφασίζει:

1. Την έγκριση του περιεχομένου και του τρόπου πα−
ρουσίασης της Οικομοτεχνικής Μελέτης των αιτήσεων 
ενίσχυσης του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 
ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ως εμφανίζεται στο Παράρτημα Δ το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
συμπεριλαμβανομένων και των Πινάκων Α1 –Α 10 και 
Β1 – Β11. 

1 α. Την έγκριση των υποδειγμάτων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11, 12, 13, 15. 

1 β. Την έγκριση των υποδειγμάτων των εισηγήσεων 
των συναρμοδίων Υπηρεσιών που εμπλέκονται στη δια−
δικασία αξιολόγησης των υποβαλλομένων προς έγκριση 
αιτήσεων ενίσχυσης.

2. Ορίζει ως ανώτερο ύψος επιλέξιμης δαπάνης που 
θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συμμε−
τοχής της Οικονομοτεχνικής Μελέτης στον προσδιο−
ρισμό των Γενικών Εξόδων του Φορέα Υλοποίησης της 
Επένδυσης:

α) ποσοστό μέχρι 2,5% για τις επενδύσεις επιλέξιμου 
προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνωμοδο−
τική Επιτροπή μέχρι 500.000 ευρώ,

β) ποσοστό 2% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέξι−
μου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνωμοδο−
τική Επιτροπή από 500.001 ευρώ μέχρι 1.500.000 ευρώ,

γ) ποσοστό 1,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέ−
ξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνω−
μοδοτική Επιτροπή από 1.500.001 ευρώ μέχρι 3.000.000 
ευρώ,

δ) ποσοστό 1,0% για το τμήμα των Επενδύσεων επιλέ−
ξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την Γνω−
μοδοτική Επιτροπή από 3.500.001 ευρώ μέχρι 6.000.000 
ευρώ,

ε) ποσοστό 0,5% για το τμήμα των Επενδύσεων επι−
λέξιμου προϋπολογισμού κατά την έγκριση από την 
Γνωμοδοτική Επιτροπή από 6.000.001 ευρώ και άνω.

3. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχε−
δίων του άρθρου 14 της υπ’ αριθμ. 292313/2622/3.7.2009 
κοινής απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονο−
μικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως 
ισχύει σήμερα, δύναται να εγκρίνει χαμηλότερα ποσά 
ή να μειώνει τα αρχικά εγκριθέντα, μετά από εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας, στις περιπτώσεις μη επαρ−
κών μελετών ή τροποποιήσεων που δεν αιτιολογούνται 
επαρκώς και καταδεικνύουν την ανεπάρκεια της αρχικής 
Μελέτης.

4. Η καταβολή της αναλογούσας επιχορήγησης για την 
δαπάνη της Οικονομοτεχνικής Μελέτης πραγματοποιεί−
ται κατά την τελική πληρωμή της επένδυσης.

5. Η απόφαση αυτή έχει μοναδική ισχύ τον υπολογισμό 
του ύψους της επιλέξιμης δαπάνης και της αντίστοιχης 
επιχορήγησης στα πλαίσια της Οικονομοτεχνικής με−
λέτης στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανά−
πτυξης 2007−2013 και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί 
για άλλους σκοπούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
F

Αριθμ. 315174/3003 (3)
    Χαρακτηρισμός παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης 

− τυποποίησης ως καινοτόμων ή προηγμένης τεχνο−
λογίας και των παραγομένων μεταποιημένων προ−
ϊόντων ή των μορφών εμπορίας των προϊόντων ως 
νέων ή καινοτόμων για την βαθμολόγηση του αντί−
στοιχου κριτηρίου για την υπαγωγή των αιτήσεων 
ενίσχυσης στις διατάξεις του Μέτρου 123 Α του ΠΑΑ 
2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ 267/Α΄) και ιδίως το άρθρο 37 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του ν. 3698/2008 ΦΕΚ 198/2.10.2008 τ. 
Α΄ «περί ρυθμίσεων θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες 
διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού.

3. Του άρθρου 90 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου της 20ης 
Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη της αγροτικής ανά−
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Του Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της Επιτροπής της 15ης 
Δεκεμβρίου 2006 «για την θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για 
την στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω−
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.
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6. Του Καν. (Ε.Κ.) αριθμ. 1975/2006 της Επιτροπής 
της 7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομε−
ρών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή 
διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρ−
φωση σε σχέση με τα μέτρα στήριξης της αγροτικής 
ανάπτυξης».

7. Του Καν. (Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβα−
τικών κανόνων όσον αφορά τη στήριξη της αγροτι−
κής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 
1698/2005 του Συμβουλίου. 

8. Του Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης 
Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωρ−
γικής πολιτικής καθώς και τους εφαρμοστικούς κανο−
νισμούς αυτού υπ’ αριθμ. 883/2006 και 885/2006, όπως 
τροποποιημένοι ισχύουν.

9. Την υπ’ αριθμ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 απόφαση της Επι−
τροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο προγραμματι−
σμού 2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως ισχύει 
κάθε φορά, καθώς και τις τροποποιήσεις του Π.Α.Α. 

10. Του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των Γεωργι−
κών Προϊόντων» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2007−2013 «Αλέξανδρος 
Μπαλτατζής».

11. Την υπ’ αριθμ. 292313/2622/3.7.2009 κοινή απόφαση 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων περί «Καθορισμού της διαδι−
κασίας υπαγωγής Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης 
και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα 
ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της 
διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαι−
ούχους».

12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Π.Δ.Ε., αποφασίζει:

1. Νέα ή προηγμένη παραγωγική διαδικασία μεταποί−
ησης−τυποποίησης των γεωργικών προϊόντων, όσον 
αφορά στην βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου 
για την υπαγωγή Αιτήσεων Ενίσχυσης στις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις ενίσχυσης του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. 2007−
2013, θεωρείται:

α) η χρήση ήπιων θερμικών διεργασιών συνδυασμένου 
ελέγχου χρόνου θερμοκρασίας ΗΤ/SΤ,

β) η χρήση φυσικών αντιμικροβιακών συστημάτων συ−
ντήρησης τροφίμων,

γ) η χρήση επιλεγμένων καλλιεργειών για παραγωγή 
ζυμούμενων προϊόντων,

δ) η ασηπτική επεξεργασία –ασηπτική συσκευασία,
ε) η συσκευασία σε κενό, η απόλυτα ερμητική συσκευ−

ασία, η συσκευασία σε ελεγχόμενες/ τροποποιημένες 
ατμόσφαιρες,

στ) η χρήση συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμ−
μών παραγωγής (on line control),

ζ) η υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι−
νωνίας για τη βελτιστοποίηση και παροχή ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών.

2. Νέα ή καινοτόμα προϊόντα αντίστοιχα θεωρούνται:
α) προϊόντα χαμηλών θερμίδων,
β) προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών,
γ) προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε χοληστερίνη 

ή ζάχαρη ή αλάτι,
δ) προϊόντα με ειδικές ιδιότητες (υγιεινές ιδιότητες).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ 
F

Αριθμ. 18762 (4)
    Μετατροπή Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτι−

στικής Τουριστικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης 
Ασκληπιείου σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση με 
την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πο−
λιτισμού Ασκληπιείου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΑΣ.)».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυ−
τοδ/ση και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 107/Α΄/1997).

β) Των άρθρων 252 και επόμενα του ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», (ΦΕΚ 
114/Α΄/2006).

2. Την υπ’ αριθμ. 43886/3.8.2007 απόφαση του Υφυ−
πουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης «Καθορισμός των αναγκαίων στοιχείων της 
οικονομοτεχνικής μελέτης για τη σύσταση ή μετατροπή 
Επιχειρήσεων ΟΤΑ και του ελέγχου αυτής» (ΦΕΚ 1574/
Β΄/17.8.2007).

3. Την υπ’ αριθμ. 17310/18.10.2007 απόφαση του Γενι−
κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων και ασκήσεως αυτών κατ’ εντολή μας», 
(ΦΕΚ 2118/Β΄/31.10.2007).

4. Την υπ’ αριθμ. 7527/25.6.1992 απόφασή μας με την 
οποία συστάθηκε στο Δήμο Ασκληπιείου η αναφερό−
μενη στο αντικείμενο του θέματος επιχείρηση (ΦΕΚ 
459/Β΄/1992), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την από Νοέμβριο 2008 οικονομοτεχνική μελέτη 
βιωσιμότητας για τη μετατροπή της Αμιγούς Δημοτικής 
Επιχείρησης Πολιτιστικής Τουριστικής και Περιβαλλοντι−
κής Ανάπτυξης Ασκληπιείου σε Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου.

6. Την υπ’ αριθμ. 80/2009 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ασκληπιείου περί μετατροπής της Αμιγούς 
Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Τουριστικής και 
Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης Ασκληπιείου σε Κοινωφελή 
Επιχείρηση.

7. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφασίζουμε:
Μετατρέπουμε την Αμιγή Δημοτική Επιχείρηση Πολι−

τιστικής Τουριστικής και Περιβαλλοντικής Ανάπτυξης 
Ασκληπιείου σε Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του 
Δήμου με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί−
ρηση Πολιτισμού Ασκληπιείου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΑΣ.)», ως ίδιο 
Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που διέπεται από 
τις διατάξεις των άρθρων 252 κ.ε. του ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ).

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού Ασκλη−
πιείου (ΔΗ.Κ.Ε.Π.ΑΣ.)»
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Άρθρο 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ − ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ασκλη−
πιείου Νομού Αργολίδας, ΝΠΙΔ, άρθρα 252 − 270,
ν. 3463/2006.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΙ

• Η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας 
και αλληλεγγύης.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων για τη 
νεολαία.

• Η προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περι−
βάλλοντος.

• Η εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολο−
γίας.

• Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
μέσω του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Αναλυτικότερα τα αντικείμενα της επιχείρησης θα 
αφορούν την οργάνωση λειτουργιών, την ανάπτυξη δρα−
στηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών που σχετίζο−
νται με τους παραπάνω σκοπούς και έχουν ως εξής:

1. Στον τομέα του πολιτισμού:
• Η ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου 

Ασκληπιείου, η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθη−
σίας και της αγάπης για τις τέχνες, η προστασία της 
πολιτιστικής ταυτότητας με την ενεργητική και συνει−
δητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του 
τόπου.

• Η λειτουργία Ωδείου, η οποία αποτελεί εγγύηση του 
Δήμου Ασκληπιείου για οργανωμένη και πιστοποιημένη 
Μουσική Παιδεία. Σκοποί του Ωδείου είναι η παροχή 
μουσικής εκπαίδευσης και παιδείας, όπως και η διάδοση 
της ποιοτικής μουσικής στο ευρύτερο κοινό της πόλης 
και όχι μόνο.

• Η λειτουργία Χορωδίας με σκοπό την έντονη παρου−
σία στα πολιτιστικά πράγματα, τη δραστήρια συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις, συναυλίες, διαγωνισμούς και φεστιβάλ 
εντός, εκτός δήμου αλλά και στο εξωτερικό καθώς και 
την προβολή του Δήμου Ασκληπιείου. Λειτουργούν τμή−
ματα παιδικά και ενηλίκων.

• Η λειτουργία φιλαρμονικής.
• Η λειτουργία Εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών. Σκο−

πός του εικαστικού εργαστηρίου είναι η συστηματική και 
σε βάθος συνάντηση με τις ποικίλες πτυχές και όψεις 
των εικαστικών τεχνών. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν 
τμήματα διαφόρων κατευθύνσεων και επιπέδων που 
απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες. Στις 
ευρύτερες δραστηριότητες του εικαστικού εργαστηρίου 
συμπεριλαμβάνονται η διοργάνωση εκθέσεων, διαλέξε−
ων, επιμορφωτικών σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων 
που σχετίζονται με τις εικαστικές τέχνες, καθώς και η 
ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους φορείς.

• Λειτουργία χορευτικών τμημάτων (παιδικών και ενη−
λίκων) με σκοπό την διατήρηση της παράδοσης μας, 
αλλά και με τη διδασκαλία κι άλλων ειδών χορού που 
αποτελούν μια ευκαιρία για καλλιτεχνική έκφραση, δη−
μιουργία και αισθητική απόλαυση.

2. Στον τομέα του αθλητισμού:
• Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών 

χώρων και εγκαταστάσεων, η συνεργασία με σωματεία, 
η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών 

τμημάτων, η διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων 
και γενικότερα η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων 
και γενικότερα των κατοίκων σε αθλητικές δραστη−
ριότητες και εκδηλώσεις. Αναλυτικότερα λειτουργούν 
τμήματα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, ενόργανης, αε−
ροβικής κ.α.

• Η διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση δημο−
τικών αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γυμναστήρια, 
αθλητικά κέντρα, χώροι άθλησης κ.α.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού 
και η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

3. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλλη−
λεγγύης:

• Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και αλληλεγγύης.

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις, 
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντί−
δα των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλικίας 
(Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»).

• Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις 
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την 
παροχή ανάλογων υπηρεσιών.

• Η στήριξη τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων δημοτικών πολιτικών.

• Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και 
προγράμματα δράσης για την εφαρμογή πολιτικής προ−
ώθησης της απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης 
διαφόρων κατηγοριών ανέργων.

• Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυ−
ξης του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

4. Στον τομέα του Περιβάλλοντος:
• Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, η προώ−

θηση της αειφόρου ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαι−
σθητοποίηση και συγκεκριμένα:

α) Η προστασία και ορθολογική διαχείριση του περι−
βάλλοντος, των φυσικών πόρων, η διαχείριση του φυ−
σικού και αστικού περιβάλλοντος, η ευαισθητοποίηση 
των δημοτών σε αντίστοιχα θέματα, η προώθηση πε−
ριβαλλοντικής επιμόρφωσης, η ενεργός συμμετοχή σε 
σχετικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμ−
μάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανά−
πτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλο−
ντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.

• Η τεχνική και επιστημονική υποστήριξη του δήμου 
για τη συμμετοχή σε προγράμματα συγχρηματοδοτού−
μενα από το ΕΣΠΑ, άλλους δημόσιους φορείς ή την Ευ−
ρωπαϊκή  Ένωση. Η υλοποίηση τοπικών προγραμμάτων 
για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχι−
τεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με βάση το 
σχεδιασμό του Δήμου.

5. Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας για την εξυπη−
ρέτηση των μαθητών και των κατοίκων του Δήμου.

6. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας 
και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.

7. Η ανάπτυξη διαδημοτικών συνεργασιών για την 
προώθηση των παραπάνω αντικειμένων στην ευρύτερη 
γεωγραφική περιοχή.
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Άρθρο 4
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της Επιχείρησης ορίζεται για πενήντα (50) 
χρόνια και αρχίζει από τη δημοσίευση της κατά το νόμο 
πράξης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 5

ΕΔΡΑ

Η έδρα της Επιχείρησης ορίζεται το Λυγουριό του 
Δήμου Ασκληπιείου του Νομού Αργολίδας.

Άρθρο 6

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Το κεφάλαιο της επιχείρησης θα είναι πεντακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (500.000 €) και θα εξασφαλισθεί ως εξής: 
Τριακόσια χιλιάδες ευρώ (300.000 €) θα εξασφαλιστούν 
με δάνειο που θα λάβει η επιχείρηση και διακόσιες χι−
λιάδες ευρώ (200.000 €) θα καταβληθούν από το Δήμο 
Ασκληπιείου τμηματικά στα επόμενα τρία (3) χρόνια. Το 
έτος 2009 θα καταβληθεί ποσό 25.000,00 €, το έτος 2010 
ποσό 75.000,00 € και το έτος 2011 ποσό 100.000,00 €.

Άρθρο 7

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ − 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ − ΘΗΤΕΙΑ

Με βάση τα σχετικά άρθρα του νέου Κώδικα, το Διοι−
κητικό Συμβούλιο της επιχείρησης θα αποτελείται από 
έντεκα (11) μέλη, ως εξής:

− Τέσσερις (4) δημοτικοί σύμβουλοι, ένας (1) από τους 
οποίους θα προέρχεται από τη μειοψηφία του Δημο−
τικού Συμβουλίου.

−  Ένας (1) εκπρόσωπος πολιτιστικών ή κοινωνικών 
φορέων της περιοχής.

−  Έξι (6) δημότες ή κάτοικοι με πείρα ή γνώσεις σχε−
τικές με τα αντικείμενα της επιχείρησης και διάθεση 
προσφοράς.

Επισημαίνεται ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο θα συμ−
μετέχουν υποχρεωτικά άτομα από τα δύο φύλα, σε 
ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 1/3 των μελών του.

Όταν το μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης ξεπεράσει 
τα είκοσι (20) άτομα, τότε θα ενταχθεί εκπρόσωπος 
τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο οποίος θα υποδειχθεί 
από τη γενική τους συνέλευση. Το μόνιμο προσωπικό 
αφορά τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Όταν φθά−
σουν τον συγκεκριμένο αριθμό, θα μειωθούν αντίστοιχα 
οι δημότες ή κάτοικοι που συμμετέχουν στο Διοικητικό 
Συμβούλιο (από έξι σε πέντε).

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι (2) διετής. 
Σύμφωνα με το Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, άρθρο 
255 παρ. 4 «Το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει 
από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο 
και τον Αντιπρόεδρό του».

Άρθρο 8

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Οι πόροι της Επιχείρησης θα προέλθουν από:
α) Χρηματοδότηση του Δήμου με βάση το πρόγραμμα 

δράσης που θα υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
επιχείρησης και θα εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(άρθρο 259 του Κ.Δ.Κ.).

β) Είσπραξη αποζημίωσης από τους αποδέκτες 
των υπηρεσιών της επιχείρησης, το ύψος της οποίας 
εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 259 του 
Κ.Δ.Κ.).

γ) Αναθέσεις οργανισμών και φορέων τοπικής αυτο−
διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 268 του Κ.Δ.Κ.

δ) Επιχορηγήσεις εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμ−
μάτων στα οποία θα ενταχθεί και γενικά κάθε είδους 
επιχορηγήσεις.

ε) Εκμετάλλευση και αξιοποίηση της περιουσίας της. 
στ) Έσοδα από την άσκηση των δραστηριοτήτων της. 

ζ) Δάνεια.
η) Κληρονομιές, δωρεές και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9

ΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η Επιχείρηση λύεται:
α) με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα 

με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 262 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

β) όταν λήξει, χωρίς να παραταθεί, η διάρκεια της 
Επιχείρησης και

γ) σε περίπτωση πτώχευσης της Επιχείρησης.
Τη λύση της Επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση.
Εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, η εκκα−

θάριση γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται 
από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά την εκκαθάριση της 
επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία έχουν απομείνει 
περιέρχονται στο Δήμο Ασκληπιείου.

Ακροτελεύτιο  Άρθρο

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου 
Ασκληπιείου, οικονομικού έτους 2009, ύψους είκοσι πέ−
ντε χιλιάδων (25.000,00) ευρώ η οποία θα βαρύνει το Κ.Α. 
00−75−7521, κατόπιν τροποποιήσεως αυτού, ενώ για τα 
έτη 2010 και 2011 προκαλείται δαπάνη ύψους εβδομήντα 
πέντε (75.000,00) και εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, 
αντίστοιχα, η οποία θα προβλεφθεί στους οικείους προ−
ϋπολογισμούς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ναύπλιο, 21 Ιουλίου 2009

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

F

    Αριθμ. Δ.Δ1.1/3131/Φ.008 (5)
Μεταφορά κενών οργανικών θέσεων ΔΕΠ στα Τμήμα−

τα του Ιονίου Πανεπιστημίου.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου (...) Ιονίου» 

(ΦΕΚ 31/1984, τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε και τροποποι−
ήθηκε με το π.δ. 302/1985 (ΦΕΚ 113/1985, τ. Α΄), σύμφωνα 
με το οποίο ιδρύθηκαν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο 84 ορ−
γανικές θέσεις ΔΕΠ.

2. Το ν. 1268/1982 «Δομή και λειτουργία ΑΕΙ».
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3. Την παρ. 5α του άρθρου 14 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 
78/14.3.2000, τ. Α΄).

4. Το άρ. 3 του π.δ. 76/2009 (ΦΕΚ 95/22.6.2009, τ. Α΄).

5. Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιονίου 
Πανεπιστημίου (15η συνεδρίαση/30.6.2009).

6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Από τις ιδρυόμενες σύμφωνα με το π.δ. 76/2009 (ΦΕΚ 
95/22.6.2009, τ. Α΄) είκοσι μία (21) οργανικές θέσεις ΔΕΠ, 
μεταφέρουμε εννέα (9) θέσεις στη διάθεση της Διοίκη−
σης του Πανεπιστημίου και τις κατανέμουμε στα Ακα−
δημαϊκά Τμήματα του Ιδρύματος, ως κατωτέρω:

ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΕΙΣ
1. Ιστορίας 1

2. Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και 
Διερμηνείας 2

3. Μουσικών Σπουδών 2
4. Τμήμα Πληροφορικής 2
5. Τεχνών Ήχου και Εικόνας 2

ΣΥΝΟΛΟ 9
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Κέρκυρα, 27 Ιουλίου 2009

Ο Αναπληρωτής Πρύτανης 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02017011708090008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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