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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης
«Περί καθορισμού εξόδων καθαριότητας χώρων
στρατωνισμού πληρώματος καταστημάτων Περι−
φερειακών Υπηρεσιών YEN και Λιμενικών Αρχών
εσωτερικού επανδρωμένων με μόνιμους Λ/Φ. ......
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β1/736 (ΦΕΚ 1246 τ.Β΄/
11.12.1998) υπουργικής απόφασης που αφορά στην
έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου. ........................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29108/Β7 (ΦΕΚ 1060, τ.Β΄/
4.8.2006) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φι−
λοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέα Παιδαγωγικής)
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. .
Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 29073/Β7 (ΦΕΚ 1060,
τ.Β΄/4.8.2006) υπουργικής απόφασης που αφορά
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέα
Φιλοσοφίας) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. ..................................................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 68205/Β7 (ΦΕΚ 1247 τ.Β΄/
6.9.2005) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα−
τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο «Κινησιολογία». ........................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/611 (ΦΕΚ 1212, τ.Β΄/
26.11.1998) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Δια−
τμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών των
Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλοντος,
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας και Γεωγραφί−
ας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Σχεδιασμός,
Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού»........................................
Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟ−
ΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΙΣ Ε. ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ».............................................................
Πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας
επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟ−
ΔΩΡΟΥ ΑΕ». ........................................................................................
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Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΑΝΙΚ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΕ» και οριστικοποίηση του κόστους αυτής. ........
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 1070/Π 14/1/51/ν. 2601/98/
23.11.2000 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πε−
ριφέρειας Ν. Αιγαίου. ..................................................................
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 1012/Π14/1 /123/ν. 2601/98/
13.12.2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως ισχύει. ...............
Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής
λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΤΟΛΙ−
ΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και οριστικο−
ποίηση του κόστους αυτής. ..................................................
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1314.11/09/2007
(1)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Περί
καθορισμού εξόδων καθαριότητας χώρων στρατω−
νισμού πληρώματος καταστημάτων Περιφερειακών
Υπηρεσιών YEN και Λιμενικών Αρχών εσωτερικού
επανδρωμένων με μόνιμους Λ/Φ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 23 παρ. 6 του ν.δ. 530/1970 (ΦΕΚ 100
Α/70) «Περί Λιμενοφυλάκων».
β) του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2314/1953 (ΦΕΚ 59
Α/12.3.1953) «Περί τροποποιήσεως των περί καθαρισμού
των Δημοσίων Καταστημάτων διατάξεων».
γ) του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α/27.11.1995) «Περί Δημο−
σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους
και άλλες διατάξεις».
δ) της υπ’ αριθμ. 37930 ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432
Β/14.10.2005) απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού
Οικονομίας − Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ179/2006
(ΦΕΚ Β 204) όμοια απόφαση.
ε) του ν. 3523 (ΦΕΚ 277 Α/22.12.2006) «Κύρωση του
Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού
έτους 2007».
στ) Την υπ’ αριθμ. 1314.11/03/07/12.2.2007 (ΦΕΚ 332
Β/12.3.2007) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομίας − Οι−
κονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί καθορισμού
εξόδων καθαριότητας χώρων στρατωνισμού πληρώ−
ματος καταστημάτων Περιφερειακών Υπηρεσιών YEN
και Λιμενικών Αρχών εσωτερικού επανδρωμένων με
μόνιμους Λ/Φ».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ύψους
6.240,00€ για το οικονομικό έτος 2007, αποφασίζουμε:
1. Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1314.11/03/07/12.2.2007
(ΦΕΚ 332 Β/12.3.2007) κοινής απόφασης Υπουργών Οικο−
νομίας − Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας «Περί κα−
θορισμού εξόδων καθαριότητας χώρων στρατωνισμού
πληρώματος καταστημάτων Περιφερειακών Υπηρεσιών
YEN και Λιμενικών Αρχών εσωτερικού επανδρωμένων
με μόνιμους Α/Φ», ως προς τον καθορισμό των μηνιαί−
ων εξόδων καθαρισμού για το έτος 2007 τα οποία θα
καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 1232
του φορέα 41/110:
α) της Επισκευαστικής Βάσης ΑΣ. (Ε.Β./Λ.Σ.) στο ύψος
των 420,00€
β) του Λ/Χ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (Α/Α 52) από 235,00€ στα
335,00€
γ) το Μηνιαίο Γενικό Σύνολο από 19.166,00 € σε
19.686,00 €.
2. Κατά τα λοιπά η (στ) σχετική κοινή υπουργική από−
φαση εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Π. ΔΟΥΚΑΣ

ΜΑΝ. Κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

F
Aριθμ. 83067/Β7
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β1/736 (ΦΕΚ 1246 τ.Β΄/
11.12.1998) υπουργικής απόφασης που αφορά στην
έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών του Ελληνικού
Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/92
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων
του Πανεπιστημιακού.... και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώ−
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ. Β΄/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».

4. Την υπ’ αριθμ. Β1/736 (ΦΕΚ 1246 τ.Β΄/11.12.1998)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου».
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Διοικούσας Επιτρο−
πής του Ε.Α.Π. (συνεδρία 28.3.2007).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β1/736 (ΦΕΚ 1246
τ.Β΄/11.12.1998) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Η παράγραφος Β. II. 3΄ «Τραπεζική» αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Τραπεζική
Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος της Τραπε−
ζικής είναι η δημιουργία εξειδικευμένων στελεχών που
διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη
λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών απο−
φάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα
ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό
πρόγραμμα της Τραπεζικής δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προά−
γει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής
προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής
δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των
ελληνικών επιχειρήσεων και των τραπεζών. Το πρό−
γραμμα οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιον
τρόπο έτσι ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική
και ενδιαφέρουσα. Παράλληλα προσφέρει στο φοιτητή
νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης
και αντιμετώπισης των τραπεζικών θεμάτων. Η καινο−
τόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του
φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες και την τεχνολογία
γενικότερα, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διασύν−
δεσης γνωστικών αντικειμένων και ενισχύει τη σφαιρική
ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη
απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 53802/Β7
(3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 29108/Β7 (ΦΕΚ 1060, τ.Β΄/
4.8.2006) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φι−
λοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέα Παιδαγωγικής)
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
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που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. Β1/707 (ΦΕΚ 788 τ.Β΄/6.10.1993) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φι−
λοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης» όπως έχει τροποποιηθεί με
τις υπ’ αριθμ. Β7/421 (ΦΕΚ 1986 τ.Β΄/8.11.1999) και Β7/312
(ΦΕΚ 954 τ.Β΄/31.7.2000) υπουργικές αποφάσεις και αντι−
κατασταθεί με την υπ’ αριθμ. 71335, 132295/Β7 (ΦΕΚ 192,
τ.Β΄/20.2.2003) υπουργική απόφαση και την υπ’ αριθμ.
29108/Β7 (ΦΕΚ 1060, τ.Β΄/4.8.2006) υπουργική απόφαση.
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου Πανε−
πιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία 9.11.2006).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
25.4.2007).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 29108/Β7 (ΦΕΚ 1060,
τ.Β΄/4.8.2006) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Το άρθρο 11 «Κόστος λειτουργίας» τροποποιείται ως
εξής:
Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας ανέρχεται ετησίως
σε 23.000 € και αναλύεται ως εξής:
α) προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας και εξειδι−
κευμένων επιστημονικών περιοδικών, προς συμπλήρωση
των υφισταμένων κενών της Βιβλιοθήκης του Τομέα
4.000 €.
β) αγορά τεστ και προγραμμάτων, που κάθε φορά
είναι αναγκαία για τη διεξαγωγή της έρευνας από τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες 4.000 €.
γ) προμήθεια άλλου ερευνητικού υλικού, αναλωσίμων
υλικών, φωτοτυπικού υλικού κ.λπ. 8.000 €.
δ) αγορά εξοπλισμού (Η/Υ, εποπτικών μέσων διδασκα−
λίας, πολυμηχανημάτων) 7.000 €.
ΣΥΝΟΛΟ
23.000 €».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
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δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τις διατάξεις 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΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. Β1/810 (ΦΕΚ 866 τ.Β΄/26.11.1993) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθ. Β7/90 (ΦΕΚ 297
τ.Β΄/21.4.1994) και Β7/38 (ΦΕΚ 515 τ.Β΄/11.4.2000) υπουρ−
γικές αποφάσεις και αντικατασταθεί με την υπ’ αριθμ.
29073/Β7 (ΦΕΚ 1060, τ.Β΄/4.8.2006) υπουργική απόφαση.
5. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμή−
ματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίες 30.11.2006 και
29.3.2007).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
25.4.2007).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 29073/Β7 (ΦΕΚ 1060, τ.Β΄/
4.8.2006) υπουργική απόφαση ως ακολούθως:
1. Το άρθρο 6 «Πρόγραμμα Μαθημάτων» συμπληρώ−
νεται ως εξής:
Στο τέλος της παραγράφου Α1, στον κατάλογο των
μαθημάτων της κατεύθυνσης «II. Ιστορία της Φιλοσοφί−
ας» προστίθεται το μάθημα:
« − Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών»
2. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων του Μ.Π.Σ ορίζεται κατά ανώ−
τατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 24 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 53800/Β7
(4)
Τροποποίηση υπ’ αριθμ. 29073/Β7 (ΦΕΚ 1060, τ.Β΄/4.8.2006)
υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής (Τομέα Φιλοσοφίας) του Αριστο−
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

F
Αριθμ. 58922/Β7
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 68205/Β7 (ΦΕΚ 1247 τ.Β΄/
6.9.2005) υπουργικής απόφασης που αφορά στο Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επι−
στήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο
«Κινησιολογία».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/1992
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(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευ−
σης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156 τ.Α΄)
«Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, …… και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θε−
μάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» και του άρθρου
23 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260 τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων
του Πανεπιστημιακού …. και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. 68205/Β7 (ΦΕΚ 1247 τ.Β΄/6.9.2005)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μετα−
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Σερρών του Αριστο−
τέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: Κινη−
σιολογία».
5. Την υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 πρόσκληση υποβολής
προτάσεων ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για τη χρηματοδότηση έργων
«Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
6. Την υπ’ αριθμ. 2878/14.2.2006 απόφαση του Ειδικού
Γραμματέα ΕΠΕΑΕΚ για χρονική επέκταση των έργων
στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5935/2.6.2003 πρόσκλησης.
7. Το υπ’ αριθμ. 10496/23.5.2006 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
ΕΠΕΑΕΚ, που αναφέρεται στην έγκριση της επέκτασης
Φυσικού Αντικειμένου με αντίστοιχη αύξηση προϋπολο−
γισμού του έργου «Αναμόρφωση – Νέα Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπι−
στημίου Θεσσαλονίκης».
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήμα−
τος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
5.12.2006).
9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Αρι−
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρία
25.4.2007).
10. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις
του έργου με κωδικό 2004ΣΕ44530226 της ΣΑΕ 4453.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 68205/Β7 (ΦΕΚ 1247 τ.Β΄/
6.9.2005) υπουργική απόφαση, ως ακολούθως:
Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
1. Η κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ από το
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ παρατείνεται έως τις 31.08.2008. Το συνολικό
κόστος υπολογίζεται σε εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδες
ευρώ (186.000 €) το οποίο κατανέμεται ως εξής:
α. Αμοιβές έμμισθου προσωπικού
44.640€
β. Υποτροφίες
14.000€
γ. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού
35.000€
δ. Αμοιβές εξωτερικών συνεργατών
20.000€
ε. Μετακινήσεις
24.000€

στ. Έξοδα προβολής και διαφήμισης
20.000€
ζ. Έντυπα και γραφική ύλη
11.560€
η. Υλικά άμεσης ανάλωσης
7.500€
θ. Γενικά έξοδα (5% ΕΕ)
9.300€
ΣΥΝΟΛΟ
186.000€
2. Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ
μετά τη λήξη του ΕΠΕΑΕΚ−ΙΙ και από 1.9.2008 υπολογί−
ζεται σε είκοσι τρεις χιλιάδες ευρώ (23.000 €) που θα
καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανε−
πιστημίου και η οποία κατανέμεται ως εξής:
α. Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών
14.000€
β. Έξοδα προβολής και διαφήμισης
3.000€
γ. Έντυπα και γραφική ύλη
3.700€
δ. Γενικά έξοδα
2.300€
ΣΥΝΟΛΟ
23.000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
Αριθμ. 54884/Β7
(6)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Β7/611 (ΦΕΚ 1212, τ.Β΄/
26.11.1998) υπουργικής απόφασης που αφορά στο
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Περιβάλλο−
ντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας και Γε−
ωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο: «Σχε−
διασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 έως 12 του ν. 2083/192
(ΦΕΚ 159 τ.Α΄) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαί−
δευσης», του άρθρου 16 παρ. 2 του ν. 2327/1995 (ΦΕΚ 156
τ.Α΄) «Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας,…… και άλλες διατάξεις»
και του άρθρου 5 παρ 12 γ του ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄)
«Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση
θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 37876/ΣΤ5 (ΦΕΚ 608 τ.Β΄/26.4.2004)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παι−
δείας και Θρησκευμάτων».
4. Την υπ’ αριθμ. Β7/611 (ΦΕΚ 1212, τ.Β΄/26.11.1998) υπουρ−
γική απόφαση «Έγκριση Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και
Πολιτική του Τουρισμού» των Τμημάτων Διοίκησης Επι−
χειρήσεων, Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Ανθρωπολογί−
ας και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου», όπως
έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. 127540, 108535/Β7
(ΦΕΚ 187/τ.Β΄/19.2.2003), την υπ’ αριθμ. 73749/Β7 (ΦΕΚ
1769/τ.Β΄/1.12.2004), την υπ’ αριθμ. 69330/Β7 (ΦΕΚ 1436/
τ.Β΄/18.10.2005) και την υπ’ αριθμ. 1790/Β7 (ΦΕΚ 252/
τ.Β΄/27.2.2007) υπουργική απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Ειδικής Διατμημα−
τικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και
Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(συνεδρία 26.2.2007).
6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα−
νεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 26.4.2007).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Β7/611 (ΦΕΚ 1212, τ.Β΄/
26.11.1998) υπουργική απόφαση όπως αυτή έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, ως εξής:
1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κα−
τευθύνσεις:
Α. Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
Β. Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)
2. Διδακτορικό Δίπλωμα.»
2. Το άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
1. Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό−
ληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευ−
νητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το
άρθρο 3 Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ)
ορίζονται ως εξής:
α) Το Πρόγραμμα υποδιαιρείται σε τρία (3) εκπαιδευτι−
κά εξάμηνα που περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων,
ερευνητικές εργασίες και τη συγγραφή της διπλωμα−
τικής εργασίας.
β) Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τρεις εβδομαδιαίες
ώρες διδασκαλίας και τρεις διδακτικές μονάδες. Η μετα−
πτυχιακή διπλωματική διατριβή αντιστοιχεί σε έξι διδα−
κτικές μονάδες. Για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώ−
ματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση
συνολικά 54 Διδακτικών μονάδων σε συνδυασμό με τη
συμμετοχή του φοιτητή στο σύνολο των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του προγράμματος,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο πρόγραμμα και στον
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (σύμφωνα με τον
ν.2083/1992, άρθρο 12 παρ. 4).
2. α) Κατεύθυνση: Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης
− Πρόγραμμα μαθημάτων
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Ποσοτικές Μέθοδοι
2. Τουριστική Οικονομική
3. Νέες τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επι−
χειρήσεων
4. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
5. Ανθρωπολογία του Τουρισμού
6. Γεωγραφία του Τουρισμού
7. Κοινωνιολογία του Τουρισμού
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων
2. Τουρισμός και Μεταφορές
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο
μαθήματα επιλογής.
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον
Τουρισμό
3. Τουριστικό Μάρκετινγκ
4. Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Διαχείριση στον
Τουρισμό
5. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών
Μορφών Τουρισμού
6. Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός
7. Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
2. Το πολιτισμικό προϊόν στον τουρισμό: Από την πα−
ραγωγή έως την κατανάλωσή του
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο
μαθήματα επιλογής.
β) Κατεύθυνση: Διοίκηση Φιλοξενίας (Hospitality)
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
1. Ποσοτικές Μέθοδοι.
2. Τουριστική Οικονομική
3. Νέες τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επι−
χειρήσεων
4. Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας
5. Συμπεριφορά Καταναλωτή & Προώθηση Μάρκετινγκ
για Επιχειρήσεις Φιλοξενίας
6. Διοίκηση Λειτουργιών για Επιχειρήσεις Φιλοξενί−
ας
7. Κανάλια Διανομής Τουριστικών Προϊόντων
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Τουρισμός και Μεταφορές
2. Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο
μαθήματα επιλογής.
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
1. Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική
2. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στον
Τουρισμό
3. Τουριστικό Μάρκετινγκ
4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν & Εμπόριο για Επιχειρήσεις
Φιλοξενίας
5. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ξενοδοχει−
ακών Επιχειρήσεων
6. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων
7. Στρατηγικό Μάνατζμεντ για Επιχειρήσεις Φιλοξε−
νίας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1. Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών
Μορφών Τουρισμού
2. Ποιότητα Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα από τα δύο
μαθήματα επιλογής.
γ) Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (Και για τις δύο κατευθύνσεις)
Στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού οι φοιτητές θα εκ−
πονούν τη Διπλωματική τους Εργασία και θα έχουν
τη δυνατότητα να επαναλάβουν τις εξετάσεις τους
σε κάποιο (−α) από τα μαθήματα που τυχόν θα έχουν
αποτύχει.
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3. Διδακτορικό Δίπλωμα
Η Διδακτορική Διατριβή εκπονείται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του
Πανεπιστημίου Αιγαίου.»
3. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7
του ν. 3299/2004 σε συνεδρίαση της στις 5.7.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

«Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται
κατά ανώτατο όριο σε πενήντα (50) και για τις δύο
κατευθύνσεις.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιουλίου 2007
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΣ

F
(7)
Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ−
ΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.
ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 71 Ο/Π 14/1/119/ν. 2601/98/9.7.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστο−
ποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της
επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε. ΣΒΥΝΟΥ ΑΕ» που
αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό του Ξενοδοχείου των
ΙΠΠΟΤΩΝ (CHEVALLIER), Β΄ τάξης, δυναμικότητας 78
κλινών στον Δήμο Κώ της νήσου Κώ της Επαρχίας Κώ
του Νομού Δωδεκανήσου.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό των 1.005.100,00 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
διακοσίων πενήντα μιας χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα
πέντε Ευρώ (251.275,00 €) που αποτελεί ποσοστό 25,00%
του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τετρακο−
σίων δεκαοκτώ χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ενός Ευρώ
(418.921,00 €) που αποτελεί ποσοστό 41,68 % του συ−
νολικού ύψους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε
πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κεφαλαιοποιημένο.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίστηκε στο
ποσό των τριακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ
(335.000,00 €) με ποσοστό 25,00% επιδότησης επιτο−
κίου για τα έξι (6) πρώτα χρόνια από την ανάληψη της
πρώτης δόσης του δανείου.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 17.5.2007.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν εβδομή−
ντα έξι χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ
(176.275,00 €).
Από το παραπάνω ποσό, ποσό ίσο με το 4 ο/οο θα
παρακρατηθεί σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.
22 του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/15.4.1998).

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ
F
(8)
Πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επέν−
δυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ−
ΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΕ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 711/Π 14/1/112/ν. 2601/98/9.7.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου πιστοποιήθηκε μέσα στα προβλεπόμενα
χρονικά όρια η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕ−
ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΑΕ» που είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 με
αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής
και μετατροπή του ξενοδοχείου ΑΚΤΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ σε
Ξενοδοχειακή μονάδα επιπλωμένων διαμερισμάτων, Β΄
τάξης, δυναμικότητας 94 κλινών στον Δήμο Κω της
νήσου Κω της Επαρχίας Κώ του Νομού Δωδεκανήσου.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού δεκαοκτώ χιλιά−
δων οκτακοσίων είκοσι εννέα Ευρώ και πενήντα λεπτών
(18.829,50 €).
Από το παραπάνω ποσό, ποσό ίσο με το 4‰ θα πα−
ρακρατηθεί σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 22
του ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/15.4.1998).
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7
του ν. 3299/2004 σε συνεδρίαση της στις 5.7.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ
F
(9)
Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΑΝΙΚ ΞΕΝΟ−
ΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» και
οριστικοποίηση του κόστους αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 712/Π 14/4/00013/Ε/ν. 3299/04/
9.7.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ−
ρειας Νοτίου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση και
πιστοποιήθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας
της επένδυσης της εταιρείας «ΕΥΑΝΙΚ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» που αναφέρεται
στον εκσυγχρονισμό του Ξενοδοχείου CONTINENTAL,
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Γ΄ τάξης (2*) συνολικής δυναμικότητας 68 κλινών και
εκσυγχρονιζόμενου τμήματος 57 κλινών στην θέση ΜΑ−
ΣΟΥΡΙ του Δήμου Καλυμνίων της νήσου Καλύμνου της
Επαρχίας Καλύμνου του Νομού Δωδεκανήσου.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό των 713.550,00 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
τριακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομή−
ντα πέντε Ευρώ (356.775,00 €) που αποτελεί ποσοστό
50,00 % του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των τριακοσίων
πενήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι Ευρώ
(356.776,00 €) που αποτελεί ποσοστό 50,00 % του συ−
νολικού ύψους της επένδυσης που πραγματοποιήθηκε
πρέπει να είναι υποχρεωτικώς κεφαλαιοποιημένο.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 14.5.2007.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή
του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού εκατόν ογδό−
ντα μιας χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε Ευρώ
(181.775,00 €).
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7
του ν. 3299/2004 σε συνεδρίαση της στις 5.7.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7
του ν. 3299/2004 σε συνεδρίαση της στις 5.7.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ
F
(11)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 1012/Π14/1 /123/ν. 2601/98/
13.12.2004 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Πε−
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ

Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 714/Π14/1/123/ν.2601/98/9.7.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νο−
τίου Αιγαίου ανακλήθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΠ 1012/Π14/1/123/
ν.2601/98/13.12.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου όπως ισχύει, με την
οποία είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 2601/1998 επέν−
δυση της υπό σύσταση εταιρείας των ΝΙΚΟΛΑΟΥ−ΚΥ−
ΡΙΑΚΟΥ−ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ−ΜΑΡΙΑΣ−ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΑΝΕΤΤΑ,
αφ’ ότου ίσχυσε.
Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση
της επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 σε συνε−
δρίαση της στις 5.7.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

F

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας

(10)
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. ΑΠ 1070/Π 14/1/51/ν. 2601/98/
23.11.2000 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Περι−
φέρειας Ν. Αιγαίου.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 713/Π 14/1/51/ν. 2601/98/9.7.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου ανακλήθηκε αφότου ίσχυσε, η υπ’ αριθμ. ΑΠ
1070/ Π 14/1/51/ ν. 2601/98/23.11.2000 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με την οποία έχει
υπαχθεί στον ν. 2601/1998 όπως ισχύει, επένδυση της
εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙ−
ΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OLYMPIC HOTELS A.E.» με αντι−
κείμενο τον εκσυγχρονισμό του Ξενοδοχείου ΟΛΥΜΠΙΚ
ΠΑΛΛΑΣ, ΑΑ΄ τάξης, δυναμικότητας 598 κλινών στην
θέση Ιξιά του Δήμου Ιαλυσσού της νήσου Ρόδου της
Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου.
Με την απόφαση αυτή διατάχθηκε η επιστροφή της
καταβληθείσας επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων δεκα−
εννέα χιλιάδων ενενήντα πέντε ευρώ (419.095,00 €) προ−
σαυξημένου κατά το ποσόν των νόμιμων τόκων από την
καταβολή του, δηλαδή εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων
ενενήντα οκτώ Ευρώ και ογδόντα λεπτών (102.798,80
€), δηλαδή συνολικού ποσού επιστροφής πεντακοσίων
είκοσι μιας χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα τριών Ευρώ
και ογδόντα λεπτών (521.893,80 €), κατ’ εφαρμογήν της
παραγράφου 12 του άρθρου 11 του ν.2601/1998.

Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ
F
(12)
Ολοκλήρωση επένδυσης και έναρξη παραγωγικής λει−
τουργίας επένδυσης της εταιρείας «ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» και οριστικοποίηση του
κόστους αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. ΑΠ 721/Π 14/1/127/ν. 2601/98/9.7.2007
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτί−
ου Αιγαίου ολοκληρώθηκε η επένδυση και πιστοποιήθη−
κε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ−
σης της εταιρείας «ΤΟΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας κατασκευής
κουφωμάτων αλουμινίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Μα−
λώνας του Δήμου Αρχαγγέλου της νήσου Ρόδου της
Επαρχίας Ρόδου του Νομού Δωδεκανήσου.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης οριστικοποιείται στο
ποσό των 370.000,0 €.
Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στο ποσό των
εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων Ευρώ (148.000,00 €) που
αποτελεί ποσοστό 40,00% του ενισχυόμενου κόστους
της επένδυσης.
Η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό των διακοσίων
είκοσι δύο χιλιάδων Ευρώ (222.000,00 €) που αποτελεί
ποσοστό 60,00% του συνολικού ύψους της επένδυσης
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που πραγματοποιήθηκε και είναι υποχρεωτικώς κεφα−
λαιοποιημένο.
Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίστηκε
η 4.7.2006.
Με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε και η καταβολή του
συνόλου της επιχορήγησης ποσού εκατόν σαράντα
οκτώ χιλιάδων Ευρώ (148.000,00 €).
Από το παραπάνω ποσό, ποσό ίσο με το 4 ο/οο θα
παρακρατηθεί σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.
22 του ν. 2601/98 (ΦΕΚ 81/15.4.1998).

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε ύστερα από γνωμοδότηση
της Επιτροπής του εδαφίου γ της παρ 15 του άρθρου 7
του ν. 3299/2004 σε συνεδρίαση της στις 5.7.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Ο Προϊστάμενος
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΟΛΑΪΝΗΣ
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