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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ.: 16162 (1)
Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιω−

τικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ΟΤΑ α΄ βαθμού. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3320/ 

2005 (ΦΕΚ 48/Α΄/23−2−2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων για το 
προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους ΟΤΑ».

2) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (ΦΕΚ 
134/Α΄/19−7−2004) «Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα».

3) Τις αριθμ. 1/8−1−2010, 680/14−2−2006, 1075/24−5−2006, 
243/1−4−2005, 82/7−5−2009, 285/6−6−2006 αποφάσεις του 
ΑΣΕΠ.

4) Τις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (ΦΕΚ 39/Α΄/5−3−2001) 
«Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φο−
ρέων του δημόσιου τομέα», όπως ισχύει.

5) Τις διατάξεις του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−6−2007), 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων».

6) Το γεγονός ότι στους οργανισμούς εσωτερικής 
υπηρεσίας, των αναφερόμενων στην απόφαση αυτή φο−
ρέων, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, αντίστοιχης ειδικότητας.

7) Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 90 του Κώδικα, ο 
οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98).
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και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299/04, της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ−ΤΟΥ−
ΡΙΣΤΙΚΕΣ−ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ−ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της 
με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην 
ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5* δυναμικότητας 44 
δωματίων − 96 κλινών, στη θέση Κιοτάρι του Δ.Δ. Ασκλη−
πιείου του Δήμου Ν.Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου, 
συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης έξι εκατομμυρίων 
επτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενή−
ντα (6.789.850) ευρώ.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 32% επί 
του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή 
ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμυρίων εκατόν εβδομή−
ντα δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο (2.172.752) 
ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τριάντα δύο (32) 
νέες θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν σε δέκα οκτώ 
και εξήντα επτά εκατοστά (18,67) EME.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 19−5−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

F  

(6)
   Υπαγωγή της επιχείρησης «Γ. ΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ O.E.» με 

δ.τ. «PHILOXENIA BUNGALOWS» στις διατάξεις του 
Ν.3299 / 04, όπως ισχύει, για την ενίσχυση επενδυτι−
κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. 

 Με την 53768/ΥΠΕ/5/01541/Ε/Ν. 3299/04/25−11−2010 από−
φαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του 
Ν. 3299 / 04, της επιχείρησης «Γ. ΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ O.E. 
με δ.τ. «PHILOXENIA BUNGALOWS», για την ενίσχυση 
επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορή−
γησης, που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής 
μονάδας 5* δυναμικότητας 99 κλινών, στο Πολύγυρο 
Χαλκιδικής του Νομού Χαλκιδικής, συνολικής επιχορη−
γούμενης δαπάνης πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων 
σαράντα οκτώ χιλιάδων (5.548.000) ευρώ. Το ποσοστό 
της επιχορήγησης ανέρχεται σε 34% επί του κόστους 
της επιχορηγούμενης επένδυσης, δηλαδή ποσό επιχο−
ρήγησης ενός εκατομμυρίου οκτακοσίων ογδόντα έξι 
χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (1.886.320) ευρώ.

Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 27 νέες θέσεις 
εργασίας, που αντιστοιχούν σε 27 Ε.Μ.Ε.

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 5−8−2010 
(ομόφωνη).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ 

   Αριθμ. Φ.50/οικ.13286/1152 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Από−

φασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάστα−
ση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρι−
κών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/
Β/5.3.2004). 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.4.2005).

2. Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/16.7.1986) «Σύσταση και 
Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως 
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/16.6.1989) 
«Οργανισμός της ΓΓΒ» και το Π.Δ. 189/95 (ΦΕΚ 99/
Α/31.5.1995) «Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων 
του Π.Δ.396/1989».

3. Του Π.Δ. 27/1.2.96 (ΦΕΚ 19/Α/1996) και το Π.Δ. 185/2009 
(ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οι−
κονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικό−
τητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μα−
κεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας −
Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της 
Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της Γε−
νικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής».

4. Του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του ΠΔ 189/2009» 
(ΦΕΚ 56 /Α/15.4.2010).

5. Του Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α/7.9.2010).

6. Της Υ271/30.9.2010 Απόφασης «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Αντα−
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας Σωκράτη Ξυνίδη» (ΦΕΚ 
1595/Β/1.10.2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4483/1965 «περί 
καταργήσεως του υποχρεωτικού ελέγχου των εσωτερι−
κών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατά−
ξεων» (ΦΕΚ 118/Α/65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Το ν.372/76 (ΦΕΚ 166/Α/76) «Περί συστάσεως και λει−
τουργίας Ελληνικού Οργανισμού Τυποποιήσεως (ΕΛΟΤ)», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του ν. 
1682/87 (ΦΕΚ 14/Α/87) και το άρθρο 9 του ν. 2642/98 
(ΦΕΚ 216/Α/98).

9. Την υπ’ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 Απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος 
Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων 
(Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχε−
τικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004).

10. Την Δ5−ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 Απόφαση του Υφυ−
πουργού ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1403/Β/6.9.2010), « Κοινωνικό Οι−
κιακό Τιμολόγιο».

11. Το με αρ. πρωτ. 70/18.11.10 έγγραφο του Γραφείου 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότη−
τας και Ναυτιλίας.
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12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋ−
πολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την Φ.7.5/1816/88/27−2−04 (ΦΕΚ Β’ 470) 
Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης ως ακολούθως:

Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της προ−
στίθεται το εδάφιο:

«− Για την εφαρμογή του προβλεπόμενου στην Δ5−
ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ 1403/Β/6.9.2010) «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού 
Τιμολογίου», οι ιδιοκτήτες ή χρήστες της Ηλεκτρικής 
Εγκατάστασης που θα υποβάλλουν αίτηση μέχρι 15−12−
2011 δύνανται να προβούν σε επανέλεγχο της Ηλεκτρι−
κής Εγκατάστασης και να υποβάλλουν την προβλεπό−
μενη Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη, στις περιπτώσεις 
που αυτά σύμφωνα με τα ανωτέρω απαιτούνται, μετά 
την 1−1−2013 και το αργότερο μέχρι 31−12−2013.

Η παραπάνω δυνατότητα δεν εφαρμόζεται σε περι−
πτώσεις καταγγελιών για παράνομη ή επικίνδυνη ηλε−
κτροδότηση, σοβαρών ατυχημάτων ή συμβάντων καθώς 
και σε περιπτώσεις που η Εγκατάσταση πληγεί από 
θεομηνία.»

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2010

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ 
F  

   Αριθμ. 145487/Δ2 (8)
«Καθορισμός ως προσόντος διορισμού πτυχίου ομοτα−

γούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο παρέχει δι−
καίωμα στον κάτοχο του να διδάξει στη Δευτεροβάθ−
μια Εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ−
παίδευσης και άλλες διατάξεις»

2. τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 10 του Ν. 2327/ 
1995 (ΦΕΚ 156 Α΄).

3. τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 8 του Ν. 2817/ 
2000 (ΦΕΚ 78 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
7 του Ν. 3687/2008 ( ΦΕΚ 159 Α’),

4. την υπ’ αριθμ. 15/2010 Πράξη του Τμήματος Δευ−
τεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 17/
16−06−2010 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως προσόν διορισμού του κλάδου ΠΕ08 − 
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων το πτυχίο ειδίκευσης στις 
Καλές Τέχνες του τομέα Time−Based Media του Πανε−

πιστημίου του Central Lancashire στο Ηνωμένο Βασίλειο 
το οποίο έχει αναγνωριστεί από τις αρμόδιες αρχές ως 
ισότιμο προς τα απονεμόμενα από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι.

Ο κάτοχος του πτυχίου ειδίκευσης στις Καλές Τέχνες 
του τομέα Time−Based Media του Πανεπιστημίου του 
Central Lancashire στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο έχει 
αναγνωριστεί ως ισότιμο προς τα απονεμόμενα πτυχία 
από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι, δύναται να διδάξει μόνο μαθήμα−
τα του κλάδου ΠΕ08 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η παρούσα ισχύει νια το χρονικό διάστημα της μη λει−
τουργίας προγράμματος αντίστοιχης ειδικότητας στα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Σε περίπτωση λειτουργίας του, η απόφαση αυτή θα 
ισχύει μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της αποφοίτησης 
των πρώτων σπουδαστών από το ίδρυμα αυτό.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2010

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 
F  

(9)  
 Μετάταξη υπαλλήλου ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό−

νου σε ανώτερη κατηγορία .

 Με την ΥΠ.ΠΟ.Τ/ΔΙΟΙΚ7Β/94715/1−10−2010 απόφαση του 
Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που εκδόθηκε κατό−
πιν της αριθμ. 4/21−9−2010 γνωμοδότησης του Α’ Πενταμε−
λούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του Ν. 3230/2004, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 
3528/2007, μετατάσσεται η Καποτά Μαρία του Παναγιώτη, 
υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, με βαθμό Δ’, της ενιαίας ειδικότητας Εργατοτεχνι−
κού Προσωπικού ΥΕ του ΥΠ.ΠΟ.Τ, σε συνιστώμενη με την 
ως άνω απόφαση προσωποπαγή θέση, της ειδικότητας 
Διοικητικών ΔΕ του ΥΠ.ΠΟ.Τ, στην 6η Εφορεία Βυζαντι−
νών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ, με ταυτόχρονη δέσμευση 
κενής οργανικής θέσης μονίμου προσωπικού του κλάδου 
ΔΕ Εργατοτεχνιτών, με 13° μισθολογικό κλιμάκιο της ΔΕ 
κατηγορίας, και τον αυτό βαθμό, επειδή έχει τα απαιτού−
μενα από το νόμο τυπικά προσόντα.

Η ανωτέρω προσωποπαγής θέση, που συνιστάται με 
την απόφαση αυτή, καταργείται αυτοδίκαια μόλις κε−
νωθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Αριθμ. Βεβαίωσης ΥΠ.ΠΟ/Υ.Δ.Ε./8493/14−10−2010 
 Με Εντολή Υπουργού

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

F  
(10)

   Ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας 
επένδυσης της επιχείρησης «Κ. ΑΡΑΠΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
στις διατάξεις του Ν.3299/2004. 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 Με την υπ’ αριθμ. 338646/7154/Π08/5/00076/Ε/

Ν.3299/2004/25−11−2010 απόφαση του Γενικού Γραμμα−
τέα Περιφέρειας Πελοποννήσου ολοκληρώθηκε η επέν−




