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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αριθμ. 100844/Β1
(1)
Συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου για το
ερευνητικό προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.

2

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου για το
ερευνητικό προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών.
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού δι−
καίου αορίστου χρόνου του Ιονίου Πανεπιστημί−
ου .................................................................................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 278462/
28.2.2008 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση
και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 372560/5.7.2000
απόφασης Υπ. Γεωργίας περί καθορισμού προϋ−
ποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, "Μονεμ−
βάσιος Τοπικός Οίνος"» ............................................................
Τροποποίηση και κωδικοποίηση των υπ’ αριθμ.
285856/ 27.8.2004 και 316841/29.11.2004 αποφάσε−
ων Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί−
μων «αναγνώρισης Αχαϊκού Τοπικού Οίνου». .........
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278463/28.2.2008 (Β΄ 362)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσε−
ων χρησιμοποίησης της ένδειξης "Λακωνικός το−
πικός οίνος"» ......................................................................................
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 297687/
20.9.2006 (Β΄ 1436) υπουργικής απόφασης «Καθο−
ρισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της έν−
δειξης, "Τοπικός Οίνος Καστοριάς"» ..............................
Έγκριση ιδρύσεως και λειτουργίας του Δημοτικού
Ωδείου Οινοφύτων. .......................................................................
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27885/29.7.2005 απόφα−
σης του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικής με την
άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτι−
κής Σχολής Χορού στην Εθνική Λυρική Σκηνή .....
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτε−
ρης Σχολής Χορού της Δημοτικής Κοινωνικοπο−
λιτιστικής Επιχείρησης Δήμου Σταυρούπολης Ν.
Θεσσαλονίκης. ..................................................................................
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Έγκριση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπι−
κού του Λ/Τ Κεφαλληνίας Β΄ εξαμήνου 2008. ....... 10

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 159 παρ. 11 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ−
λήλων Ν.Π.Δ.Δ. που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και
γ) Της υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουρνού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουρ−
γών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά−
των» (Β΄ 1944).
2. Τα υπ’ αριθμ. 88551/17.7.2007 και 90673/18.1.2008
έγγραφα της Ακαδημίας Αθηνών.
3. Την υπ’ αριθμ. 91410/12.3.2008 απόφαση του Προ−
έδρου της Ακαδημίας Αθηνών (Β΄ 552), με την οποία
συνεστήθη υπηρεσιακό συμβούλιο για το ερευνητικό
προσωπικό του ιδρύματος.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Το υπηρεσιακό συμβούλιο για το ερευνητικό προ−
σωπικό της Ακαδημίας Αθηνών είναι πενταμελές και
αποτελείται από:
α) δύο τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς
και έναν ερευνητή Α΄ βαθμίδας της Ακαδημίας Αθηνών
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από αυτούς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπη−
ρεσιακού συμβουλίου και
β) δύο αιρετούς εκπροσώπους των ερευνητών της
Ακαδημίας Αθηνών Α΄ βαθμίδας.
2. Τα υπό στοιχείο Α΄ μέλη της προηγούμενης πα−
ραγράφου ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ακαδημίας
Αθηνών. Τα υπό στοιχείο Β΄ μέλη της ίδιας παραγράφου
εκλέγονται με άμεση καθολική και μυστική ψηφοφορία.
Για τον τρόπο, τη διαδικασία και τις λοιπές προϋποθέ−
σεις της εκλογής εφαρμόζονται οι διατάξεις της από−
φασης του Υπουργού Εσωτερικών που εκδίδεται κατ’
εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 159 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή−
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
3. Τα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου ορίζονται
ή εκλέγονται αντίστοιχα με ισάριθμους αναπληρω−
τές. Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση αιρετού μέλους του
συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη
σειρά εκλογής για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
θητείας.
4. Με την απόφαση ορισμού των μελών του υπηρεσι−
ακού συμβουλίου ορίζονται ως Πρόεδρος και αναπλη−
ρωτής του ακαδημαϊκοί που είναι τακτικά μέλη του
συμβουλίου.
5. Στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου της
παρούσας απόφασης δεν περιλαμβάνονται θέματα που
ρυθμίζονται από ειδικές διατάξεις περί ερευνητών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΥΦΥΠ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 73477/Β2
(2)
Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
297/23.12.2003 τ. Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ−
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ..... και άλλες
συναφείς διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/0022/31.12.2003 εγκύκλιο
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Περί παρο−
χής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 3205/2003».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του π.δ. 410/1988 «Κώδι−
κας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
του Δημοσίου των Ο.Τ.Α. και των λοιπών ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ
191/τ. Α./30.8.1988).
4. Την υπ’ αριθμ. 2/7093/0022/5.2.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003
στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.».
5. Το υπ’ αριθμ. Δ.Δ2/2328/Φ.012/5.6.2008 έγγραφο
του Ιονίου Πανεπιστημίου από το οποίο προκύπτει ότι
η υπερωριακή απασχόληση είναι απαραίτητη για την

αντιμετώπιση εποχιακών, έκτακτων ή επειγουσών υπη−
ρεσιακών αναγκών του Ιδρύματος αυτού.
6. Την υπ’ αριθμ. 568/22.5.2008 απόφαση έγκρισης υπε−
ρωριακής εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασί−
ας (Περιφερειακή Δ/νση Κοινωνικής Επιθεώρησης Ιονίων
Νήσων, Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης Κέρκυρας).
7. Το γεγονός ότι για το έτος 2008 υπάρχει εγγεγραμ−
μένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπι−
στημίου συνολικού ύψους 152.000,00 ευρώ για κάλυψη
δαπανών υπερωριακής απασχόλησης (ΚΑΕ 0261).
8. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/Β/1.10.2007)
απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτή−
των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία πέρα από τις
ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης και μέχρι την
22η ώρα, μέσα στα όρια των πιστώσεων του προϋ−
πολογισμού έτους 2008 του Ιονίου Πανεπιστημίου σε
τριάντα (30) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου του Ιδρύματος αυτού για δύο (2) ώρες την ημέρα
εκτός Σαββάτου και Κυριακής μέχρι να συμπληρωθούν
εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο για το
έτος 2008.
Η δαπάνη που θα προκύψει από την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης συνολικού ύψους 50.000,00 ευρώ
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των εγγεγραμμένων για την αιτία αυτή πιστώσεων στον
προϋπολογισμό του Ιονίου Πανεπιστημίου, μη επιτρεπο−
μένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα πριν τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι
31.12.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Ιουλίου 2008
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 320078
(3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 278462/
28.2.2008 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και
κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. 372560/5.7.2000 από−
φασης Υπ. Γεωργίας περί καθορισμού προϋποθέ−
σεων χρησιμοποίησης της ένδειξης, "Μονεμβάσιος
Τοπικός Οίνος"».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν.δ. 243/1969 (Α 144) περί «βελτίωσης και προ−
στασίας της αμπελουργικής παραγωγής» όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 427/1976 (Α 230) περί «αντικαταστάσε−
ως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενιαίων διατάξεων
του ν.δ. 243/1969».
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
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2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β 1985) κοινή
υπουργική απόφαση, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτρα−
πέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
4. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
5. Την ανάγκη να τροποποιηθεί η υπ’ αριθμ. 278462/
26.2.2008 απόφασης.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 278462/26.2.2008 απόφα−
ση μας και προσθέτουμε νέα παράγραφο 1Γ, η οποία
έχει ως ακολούθως:
1. «1Γ. Οίνος λιαστός/Liastos.
α. παράγεται από γλεύκη λιασμένων σταφυλιών από
τις λευκές ποικιλίες, που περιλαμβάνονται στην ποικι−
λιακή σύνθεση του λευκού τοπικού οίνου και σε οποι−
οδήποτε ποσοστό.
β. παράγεται χωρίς εμπλουτισμό από σταφύλια, που
έχουν αφεθεί στον ήλιο ή στη σκιά για μερική αφυδά−
τωση.
γ. έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% Vol
(ή 272 γραμ. σακχάρων ανά λίτρο).
δ. έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16%Vol και
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 10%Vol.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 278462/26.2.2008
απόφασή μας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 320081
(4)
Τροποποίηση και κωδικοποίηση των υπ’ αριθμ. 285856/
27.8.2004 και 316841/29.11.2004 αποφάσεων Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «αναγνώρισης
Αχαϊκού Τοπικού Οίνου».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών
και Γεωργίας, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου "Το−
πικός Οίνος" ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου
οίνου» (Β 1985), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 όμοια απόφαση (Β΄ 1723).
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β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και κωδικοποιούμε τις υπ’ αριθμ.
285856/27.8.2004 (Β΄ 1366) και 316841/29.11.2004 (Β΄ 1850),
αποφάσεις μας «Αναγνώριση Αχαϊκού Τοπικού Οίνου»
ως ακολούθως:
1. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα χρήσης της ένδειξης
«Αχαϊκός Τοπικός Οίνος» για την περιγραφή λευκών
ξηρών ημίξηρων, ημίγλυκων και γλυκών, ερυθρών ξη−
ρών και ερυθρωπών ξηρών και ημίξηρων επιτραπέζιων
οίνων, οι οποίοι παράγονται από σταφύλια αμπελώνων,
που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Νομού Αχαΐας
και σε υψόμετρο από 20 ως 700 μέτρα και πληρούν τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
Α. Λευκός, ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός επι−
τραπέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Αθήρι, Ασύρτικο, Μα−
λαγουζιά, Μοσχάτο άσπρο, Ροδίτης, Ρόμπολα, Λαγόρθι,
Chardonnay, Riesling, Sauvignon blanc και Ugni blanc,
οι ποικιλίες αυτές συμμετέχουν σε οποιοδήποτε πο−
σοστό.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής λευκών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση δεν υπερ−
βαίνει τους 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος των οίνων
δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 10% Vol και ο απο−
κτημένος αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να
είναι μικρότερος από 11 % Vol.
Β. Ερυθρός ξηρός επιτραπέζιος οίνος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Μαύρο Καλαβρυτι−
νό, Μαυροδάφνη, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon,
Grenache rouge, Merlot και Syrah σε οποιοδήποτε πο−
σοστό.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
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γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δι−
αθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή
σύγχρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρών οίνων. Η
μέθοδος που θα ακολουθείται για την παραγωγή των
οίνων αυτών, είναι η κλασική μέθοδος της ερυθράς
οινοποίησης.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 11.5% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 12% Vol.
Γ. Ερυθρωπός ξηρός και ημίξηρος επιτραπέζιος οί−
νος.
α. Παράγεται από τις ποικιλίες Μαύρο Καλαβρυτι−
νό, Ροδίτης, Μαυροδάφνη, Cabernet franc, Cabernet
Sauvignon, Merlot και Syrah, σε οποιοδήποτε ποσοστό.
β. Παράγεται από σταφύλια αμπελώνων που βρίσκο−
νται σε κατάλληλα για αμπελοκαλλιέργεια εδάφη στους
οποίους εφαρμόζονται οι συνήθεις στην περιοχή καλλι−
εργητικές τεχνικές και η απόδοση τους δεν υπερβαίνει
τα 1.200 χιλιόγραμμα ανά στρέμμα.
γ. Η μεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται σε οινοποιεία τα οποία δια−
θέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για εφαρμογή σύγ−
χρονης τεχνολογίας παραγωγής ερυθρωπών οίνων, η
δε θερμοκρασία κατά την αλκοολική ζύμωση πρέπει να
είναι μικρότερη των 20° C.
δ. Ο ελάχιστος φυσικός αλκοολικός τίτλος δεν πρέπει
να είναι μικρότερος από 11% Vol και ο αποκτημένος
αλκοολικός τίτλος των οίνων δεν πρέπει να είναι μι−
κρότερος από 11.5% Vol.
2. Ως προς τη διαδικασία παραγωγής, τα περιγραφι−
κά στοιχεία στην ετικέτα και τον έλεγχο παραγωγής,
ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 (Β
1985) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποι−
ήθηκε με τη υπ’ αριθμ. 321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή
υπουργική απόφαση.
3. Οι τοπικοί οίνοι που διατίθενται εμφιαλωμένοι στην
κατανάλωση, φέρουν υποχρεωτικά τυπωμένο επί της
ετικέτας κύριας ή βοηθητικής, με ευθύνη του εμφιαλωτή,
ως στοιχείο ελέγχου, ειδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος
περιλαμβάνει τα γράμματα ΑΧ, στη συνέχεια εξαψήφιο
αριθμό και μετά, τα δυο τελευταία ψηφία του έτους
παραγωγής. Οι κωδικοί αριθμοί χορηγούνται από τη
Διεύθυνση Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης της περι−
οχής όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης με
σχετικό έγγραφο μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου
και αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος.
4. Επί των επιτραπέζιων οίνων για τους οποίους ανα−
γνωρίζεται το δικαίωμα χρήσης του όρου «Αχαϊκός Το−
πικός Οίνος» έχουν παράλληλα εφαρμογή οι γενικές και
ειδικές διατάξεις της Εθνικής και Κοινοτικής Αμπελοοι−
νικής Νομοθεσίας για θέματα που δεν ρυθμίζονται με
την παρούσα απόφαση.
5. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή στην επισήμανση και
στην συσκευασία του ανωτέρω οίνου, όπως αυτές ορί−
ζονται με το Παράρτημα VII του ΚΑΝ. (ΕΚ) 1493/1999
του Συμβουλίου:
− Η αναγραφή του ονόματος της ποικιλίας «Ρομπόλα»
για τους λευκούς ξηρούς οίνους και του ονόματος της
ποικιλίας «Μαυροδάφνη» για τους ερυθρωπούς και ερυ−
θρούς οίνους, διότι έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 3
του ν. 427/1976 που τροποποίησε το ν.δ. 243/1969.

− Η αναγραφή του ονόματος της ποικιλίας «Chardonnay»
για τους λευκούς οίνους, διότι έρχεται σε αντίθεση με
το άρθρο 19 και το Παράρτημα II του Καν (ΕΚ) 753/2002
της Επιτροπής.
6. Από την δημοσίευση της παρούσης καταργούνται οι
υπ’ αριθμ. 285856/27.8.2004 (Β΄ 1366) και 316841/29.11.2004
(Β΄ 1850) αποφάσεις μας.
7. Η απόδοση της ονομασίας του τοπικού οίνου στην
Αγγλική γλώσσα είναι «Regional wine of Achaia».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 320085
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 278463/28.2.2008 (Β΄ 362)
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός προϋποθέσε−
ων χρησιμοποίησης της ένδειξης "Λακωνικός τοπι−
κός οίνος"».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών
και Γεωργίας, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Το−
πικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου
οίνου» (Β 1985), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 όμοια απόφαση (Β΄ 1723).
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς,
όπως αυτός ισχύει.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 75/29.05.2008 γνωμοδότηση της
Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής
(ΚΕΠΟ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε τα στοιχεία Α, Β και Γ της παραγρά−
φου 1 της υπ’ αριθμ. 278463/28.2.2008 (Β΄ 362) απόφασης
μας «Καθορισμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της
ένδειξης "Λακωνικός οίνος"», ως ακολούθως:
1...
«Α Λευκός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος, γλυκός»
«Β Ερυθρός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος, γλυκός»
«Γ Ερυθρωπός ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος»
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2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 278463/28.2.2008
όμοια απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 320083
(6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 297687/
20.9.2006 (Β΄ 1436) υπουργικής απόφασης «Καθορι−
σμός προϋποθέσεων χρησιμοποίησης της ένδειξης,
"Τοπικός Οίνος Καστοριάς"».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. 392169/20.10.1999 από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Οικονομι−
κών και Γεωργίας, «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου
«Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτρα−
πέζιου οίνου», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
321813/29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή υπουργική απόφαση.
β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (98 Α΄).
2. Τους Κανονισμούς:
α. Τον Καν(ΕΚ) 1493/1999 του Συμβουλίου της 17.5.1999
για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς.
β. Τον Καν(ΕΚ) 753/2002 της Επιτροπής της 29.4.2002
«για τη θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών εφαρμογής
του Καν(ΕΚ) 1493/99 του Συμβουλίου όσον αφορά την
περιγραφή την ονομασία, την παρουσίαση και την προ−
στασία ορισμένων αμπελοοινικών προϊόντων» και τις
σχετικές τροποποιήσεις του.
3. Την υπ’ αριθμ. 75/29.5.2008 γνωμοδότηση της Κεντρι−
κής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
297687/20.9.2006 (Β΄ 1436) απόφασή μας ως ακολού−
θως:
1. Προσθέτουμε νέα παράγραφο 1Γ.
«1Γ. Οίνος λιαστός/Liastos.
α. Παράγεται από γλεύκη λιασμένων σταφυλιών από
τις λευκές και ερυθρές ποικιλίες, που περιλαμβάνονται
στην ποικιλιακή σύνθεση του τοπικού οίνου και σε οποι−
οδήποτε ποσοστό.
β. Παράγεται χωρίς εμπλουτισμό από σταφύλια, που
έχουν αφεθεί στον ήλιο ή στη σκιά για μερική αφυδά−
τωση.
γ. Έχει φυσικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16% Vol
(ή 272 γραμ. σακχάρων ανά λίτρο).
δ. Έχει ολικό αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 16%Vol και
αποκτημένο αλκοολικό τίτλο τουλάχιστον 10%Vol.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 297687/20.9.2006
απόφασή μας.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2008
Ο ΥΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛ. ΚΟΝΤΟΣ

F
Αριθμ. 68715/2058
(7)
Έγκριση ιδρύσεως και λειτουργίας του Δημοτικού
Ωδείου Οινοφύτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1 Τις διατάξεις:
α. Του ν. 299/1976 «περί ρυθμίσεως θεμάτων αφο−
ρόντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» ως και του από 11.11.1957 β.δ/τος
«περί κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου
Θεσσαλονίκης».
β. Του άρθρου 30 του π.δ/τος 191/2003 «Οργανισμός
Υπουργείου Πολιτισμού» (ΦΕΚ 146/τ. A/2003).
γ. Του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» ΦΕΚ 98/τ.Α/2005).
δ. Του β.δ/τος 16/1966 «περί ιδρύσεως ιδιωτικών μου−
σικών ιδρυμάτων. (ΦΕΚ7/τ. Α/1966).
ε. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/78036/2473/19.10.2004 υπουρ−
γική απόφαση «καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση μουσικού εκπαιδευτηρίου».
2. Την υπ’ αριθμ. ΥΠ.ΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 από−
φαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και δι−
καιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού στους
Γεν. Γραμματείς, Γεν. Διευθυντές, Προϊσταμένους
Δ/νσεων, Τμημάτων, Γραφείων της Κ.Υ. του ΥΠ.ΠΟ» (ΦΕΚ
987/τ. Β/28.11.1991).
3. Το υπ’ αριθμ. 129/10.1.2008 έγγραφο του Δήμου Οι−
νοφύτων και τις υπ’ αριθμ. 273/2007 και 76/2007 απο−
φάσεις του ΔΣ Οινοφύτων καθώς και τα συνημμένα
δικαιολογητικά.
4. Το από 25.6.2008 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής
Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών Εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτηρίων που αφορά το Δημοτικό
Ωδείο Οινοφύτων, αποφασίζουμε:
1. Χορηγούμε στο ΝΠΔΔ που έχει συστήσει ο Δήμος
Οινοφύτων και έχει την επωνυμία Δημοτικό Ωδείο Οινο−
φύτων, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου, που θα
στεγαστεί σε μέρος του ισογείου και 1ου ορόφου του
Ενιαίου Λυκείου Οινοφύτων, και θα έχει την επωνυμία:
Δημοτικό Ωδείο Οινοφύτων.
2. Το Ωδείο θα λειτουργήσει τις εξής Σχολές και Τμή−
ματα:
Α. Σχολή Ανωτέρων θεωρητικών Μαθημάτων με τμή−
ματα:
Ωδικής, Αρμονίας, Ενοργανώσεως, Αντίστιξης, Φυγής
Σύνθεσης.
Β. Σχολή Ενόργανου Μουσικής με τμήματα:
Πληκτών, Εγχόρδων, Πνευστών, Κλασικής Κιθάρας,
Κρουστών.
Γ. Σχολή Μονωδίας με Τμήματα Μονωδίας και Μελο−
δραματικής.
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Δ. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής.
Ε. Σχολή Σαξοφώνου.
ΣΤ. Σχολή Διευθύνσεως Χορωδίας
3. Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΝΙΑΚΑ
F
Αριθμ. 46806/389
(8)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 27885/29.7.2005 απόφασης
του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικής με την άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής
Χορού στην Εθνική Λυρική Σκηνή.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).
2. Το ν. 1158/81 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως Σχο−
λών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.» (ΦΕΚ
127/Α/13.5.1981).
3. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία «Άρμα Θέσπιδος» και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 47/Α/14.4.1983).
4. Το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997 «θεσμοί, μέ−
τρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/
Α/24.12.1997).
5. Το άρθρο 10, παρ. 2δ, του ν. 2273/1994 «Εθνικό Θέ−
ατρο, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και άλλες δι−
ατάξεις» (ΦΕΚ 233/Α/1994).
6. Το άρθρο 10, παρ. 14α, του ν. 3207/2003 «Ρύθμιση
θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατά−
ξεις» (ΦΕΚ 302/Α/2003).
7. Το π.δ. 372/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει−
τουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/1983).
8. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 (ΦΕΚ
987/Β/1991) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με
Εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Γενικούς
Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΥΓΙΠΟ».
9. Την υπ’ αριθμ. 25873/8.9.2004 (ΦΕΚ 1442/Β/21.9.2004)
απόφαση του ΥΠΠΟ με την οποία είχε χορηγηθεί στην
«Εθνική Λυρική Σκηνή» άδεια ίδρυσης και λειτουργίας
Ανώτερης Σχολής Ανώτερης Σχολής Χορού (Τμήμα Χο−
ρευτών), για το σχολικό έτος 2004−2005.
10. Την υπ’ αριθμ. 27885/29.7.2005 (ΦΕΚ 1143/Β/17.8.2005)
απόφαση του ΥΠΠΟ με την οποία χορηγήθηκε από το
σχολικό έτος 2005−2006 στην Εθνική Λυρική Σκηνή άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής
Χορού (Τμήμα Χορευτών), στο κτήριο επί των οδών Πει−
ραιώς 199 και Αλκμήνης 68 (Β΄ όροφος) στην Αθήνα.
11. Την από 19.5.2008 αίτηση για την έγκριση λειτουρ−
γίας και Τμήματος Καθηγητών Χορού, στην «Ανώτερη
Σχολή Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής».

12. Την από 12.6.2008 θετική γνωμοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, για την έγκρι−
ση λειτουργίας και Τμήματος Καθηγητών Χορού στην
Ανώτερη Ιδιωτική Σχολή Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής
σύμφωνα με το άρθρο 3, του ν. 1158/1981.
13. Το πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής του άρθρου
6 παρ. 4 του ν. 1158/1981, όπως αυτό τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. 2436/15.1.1985 (ΦΕΚ
31/Β/1985) κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας
της Κυβέρνησης και Πολιτισμού και Επιστημών για τον
έλεγχο της καταλληλότητας των κτηρίων των Ανώτε−
ρων Σχολών Καλ/κής Εκπ/σης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 27885/29.7.2005 (ΦΕΚ
1143/Β/17.8.2005) απόφασή μας, με την οποία χορηγήθη−
κε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής
Σχολής Χορού στην Εθνική Λυρική Σκηνή μόνο με Τμήμα
Χορευτών και εγκρίνουμε τη λειτουργία και Τμήματος
Καθηγητών Χορού στην εν λόγω Σχολή, από το σχολικό
έτος 2008−2009.
Η επωνυμία της Σχολής παραμένει «Ανώτερη Σχολή
Χορού Εθνικής Λυρικής Σκηνής» και έδρα λειτουργίας
της το κτήριο επί των οδών Πειραιώς 199 και Αλκμήνης
68 (Β΄ όροφος) στην Αθήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΛΥΤΑΡΗ
F
Αριθμ. 6090/68
(9)
Μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτε−
ρης Σχολής Χορού της Δημοτικής Κοινωνικοπολιτι−
στικής Επιχείρησης Δήμου Σταυρούπολης Ν. Θεσ−
σαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 191/2003 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού» (ΦΕΚ 146/Α/13.6.2003).
2. Το ν. 1158/1981 «Περί οργανώσεως και διοικήσεως
Σχολών Ανωτέρας Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως κ.λπ.»
(ΦΕΚ 127/Α/13.5.1981).
3. Το άρθρο 15 του ν. 1348/1983 «Διάλυση του Ν.Π.Δ.Δ.
με την επωνυμία "Άρμα Θέσπιδος" και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 47/Α/14.4.1983).
4. Το άρθρο 3, παρ. 7α του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέ−
τρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α/
24.12.1997).
5. Το π.δ. 372/1983 «Κανονισμός οργάνωσης και λει−
τουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού» (ΦΕΚ 131/Α/1983).
6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49095/30.10.1991 (ΦΕΚ
987/Β/1991) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων Υπουργού και δικαιώματος υπογραφής «Με
Εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γραμματέα, Γενικούς
Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων,
Τμημάτων και Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας του
ΥΠΠΟ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
7. Την υπ’ αριθμ. 16164/12.7.1995 (ΦΕΚ 640/Β/1995)
απόφαση του ΥΠΠΟ, με την οποία χορηγήθηκε άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερης Σχολής Χορού στη
Δημοτική Κοινωνικοπολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Σταυ−
ρούπολης, Θεσσαλονίκης με την επωνυμία «Ανώτερη
Σχολή Χορού της Δημοτικής Κοινωνικοπολιτιστικής Επι−
χείρησης Δήμου Σταυρούπολης» και έδρα λειτουργίας
το κτήριο επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως (Λαγκαδά)
και Χρ. Σμύρνης 1, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.
8. Τα άρθρα 252, 254 και 269, του ν. 3463/2006 «Κύ−
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α/2006).
9. Την υπ’ αριθμ. 31348/22.11.2007 απόφαση της Περιφέ−
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Μετατροπή της αμιγούς
δημοτικής επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοι−
νωνικοπολιτιστική Επιχείρηση Σταυρούπολης − ΙΡΙΣ» σε
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σταυρούπολης (ΔΗ.
Κ.Ε.Σ)» Νομού Θεσσαλονίκης» (ΦΕΚ 2303/Β/2007).
10. Τις από 21.1.2008 και 7.3.2008 αιτήσεις για μεταβί−
βαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Ανώτερης
Ιδιωτικής Σχολής Χορού της «Δημοτικής Κοινωνικοπο−
λιτιστικής Επιχείρησης Δήμου Σταυρούπολης Θεσσα−
λονίκης» (Ν.Π.Ι.Δ.) στη «Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση
Σταυρούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.Σ)» Νομού Θεσσαλονίκης, λόγω
προσαρμογής των δημοτικών επιχειρήσεων στις διατά−
ξεις του ν. 3463/2006.
11. Την από 12.6.2008 θετική γνωμοδότηση της Επι−
τροπής του άρθρου 25 του ν. 1158/1981, σύμφωνα με το
άρθρο 7, παρ. 1, του ν. 1158/1981.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Ανώτερης Ιδιωτικής Σχολής Χορού της
«Δημοτικής Κοινωνικοπολιτιστικής Επιχείρησης Δήμου
Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης» στη «Δημοτική Κοινωφε−
λή Επιχείρηση Σταυρούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.Σ)» Νομού Θεσ−
σαλονίκης.
Η επωνυμία της Σχολής ορίζεται «Ανώτερη Ιδιωτι−
κή Σχολή Χορού «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρη−
σης Σταυρούπολης (ΔΗ.Κ.Ε.Σ)» Νομού Θεσσαλονίκης».
Έδρα λειτουργίας της Σχολής παραμένει το κτήριο επί
της οδού Λαγκαδά 221 (πρώην Κωνσταντινουπόλεως)
και Χρυσοστόμου Σμύρνης 1, στη Σταυρούπολη Νομού
Θεσσαλονίκης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2008
Με εντολή Υπουργού
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
ΣΜΑΡΟΥΛΑ ΛΥΤΑΡΗ
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Αριθμ. 5117.03/03/2008
(10)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας μόνιμου προσωπικού
του Λ/Τ Κεφαλληνίας Β΄ εξαμήνου 2008.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄) «Μι−
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ, μονίμων στελεχών των Ενό−
πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ−
νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και
άλλες συναφείς διατάξεις».
β) Του π.δ. 205/2007 «Συγχώνευση Υπουργείων» (ΦΕΚ
231 Α΄/19.9.2007).
2. Την υπ’ αριθμ. 2/72757/002/31.12.2003 εγκύκλιο του
Υπουργείου Οικονομικών/Γ.Λ.Κ.
3. Την υπ’ αριθμ. 90/20.6.2008 Πράξη της Λιμενικής
Επιτροπής Κεφαλληνίας.
4. Το υπ’ αριθμ. οικ. 1209/4.7.2008 έγγραφο Λ.Τ. Κεφαλ−
ληνίας, αποφασίζουμε:
Την έγκριση πραγματοποίησης απογευματινής υπερω−
ριακής εργασίας με αμοιβή τετρακοσίων (400) ωρών για
δύο (2) υπαλλήλους του Λ.Τ. Κεφαλληνίας, επί συνολικού
αριθμού τριών (3) υπηρετούντων υπαλλήλων, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών κατά το
Β΄ εξάμηνο 2008 και ειδικότερα:
Κλείσιμο βιβλίων, σύνταξη και υποβολή απολογισμού −
ισολογισμού οικονομικού έτους 2007, διεκπεραίωση
διοικητικών θεμάτων της Υπηρεσίας (όπως έλεγχος
εισπράξεων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., παραχωρήσεις
χώρων κ.λπ.).
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εξήντα (60) ανά υπάλληλο
μηνιαίως.
Το ύψος της δαπάνης που θα προκύψει από την ανω−
τέρω αιτία ανέρχεται στο ποσό των 1.925,00 ευρώ πε−
ρίπου και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Λιμενικού
Ταμείου έτους 2008, στον οποίο υπάρχει σχετική εγκε−
κριμένη πίστωση στον ΚΑΕ 0261, ύψους 3.500,00 ευρώ.
Ο αριθμός του προσωπικού που θα απασχολείται υπε−
ρωριακά κάθε φορά, καθώς και ο αριθμός των ωρών, θα
εξαρτηθεί από τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες
και θα καθορισθεί με απόφαση του Προέδρου του Λι−
μενικού Ταμείου.
Υπεύθυνος για τον έλεγχο εκτέλεσης της υπερωρια−
κής εργασίας, ορίζεται ο Πρόεδρος του ΛΤ Κεφ/νίας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά ένα μήνα πριν τη
δημοσίευσή της.
Πειραιάς, 4 Αυγούστου 2008
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
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 μμορφή
ρφή DVD/CD
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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