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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
   (1)

    Ολοκλήρωση επένδυσης της εταιρείας «ΑΦΟΙ Θ. ΖΑΡ−
ΚΑΔΑ Ο.Ε.», οριστικοποίηση του κόστους αυτής και 
έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Με την υπ’ αριθμ. 117814/5944/Π04/4/00005/Ε/ν. 3299/ 
04/14.11.2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέ−
ρειας Δυτικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η επένδυση 
της εταιρείας «ΑΦΟΙ Θ. ΖΑΡΚΑΔΑ Ο.Ε.», που αναφέρεται 
στην επέκταση− εκσυγχρονισμό μονάδας επεξεργασίας 
μαρμάρου στο 3° χλμ. Γρεβενών− Ελάτου του Δήμου 
Γρεβενών του Νομού Γρεβενών.

Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιείται 
στο ποσό των τριακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων τρια−
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4. Το υπ’ αριθμ. 63499/Ε5/21.6.2007 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.10/356/13110/16.8.2006 η 

οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 83902α/Ε5/ 
5.9.2006 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

6. Την υπ’ αριθμ. 17/19.7.2007 (θέμα 21°) απόφαση του 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Καλαμάτας.

7. Την υπ’ αριθμ. 56939/Ε5/23.8.2005 (ΦΕΚ 215/
τ.ΝΠΔΔ/31.8.2005) διαπιστωτική πράξη του ΥΠΕΠΘ, εκλογής 
Προέδρου και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ−Κ, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Προσω−
πικού (Ε.Τ.Π.) στο Τμήμα Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών 
και Ανθοκομίας της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας 
του ΤΕΙ Καλαμάτας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Καλαμάτα, 15 Οκτωβρίου 2007

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ

F
Αριθμ. 3806 (9)
    Κατανομή μιας (1) κενής οργανικής θέσης Ειδικού Τε−

χνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) στο Τμήμα Φυτικής Πα−
ραγωγής του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/τ.Α/24.11.1983) 

«Δομή και Λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Ε5/26415/14.3.2006 (ΦΕΚ 373/τ.Β/ 
28.3.2006) «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουρ−
γίας του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας».

3. Τα π.δ. 502/1989 και 247/1990 περί ιδρύσεως του 
ΤΕΙ Καλαμάτας.

4. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/356/13110/16.8.2006 
η οποία μας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. 83902α/Ε5/ 
5.9.2006 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.

5. Την υπ’ αριθμ. 3/28.2.2007 (θέμα 69° ) απόφαση του 
Συμβουλίου του ΤΕΙ Καλαμάτας.

6. Την υπ’ αριθμ. 56939/Ε5/23.8.2005 (ΦΕΚ 215/τ.ΝΠΔΔ/ 
31.8.2005) διαπιστωτική πράξη του ΥΠΕΠΘ, εκλογής Προ−
έδρου και Αντιπροέδρων του ΤΕΙ−Κ, αποφασίζουμε:

Κατανέμουμε μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Προσωπι−
κού (Ε.Τ.Π.) στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής της Σχολής 
Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Καλαμάτας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Καλαμάτα, 15 Οκτωβρίου 2007

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Καλαμάτας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥ  

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(10)

    Στην υπ’ αριθμ. 12044/613/19.3.2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημο−
σίων Έργων και Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Δημόσιας Τάξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ−
στασίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 376 τεύχος Β΄/19.3.2007, γίνονται οι παρακάτω δι−
ορθώσεις:

1) Στη σελίδα 8373, στην παράγραφο 2 (εδάφιο α) 
του άρθρου 5, διορθώνεται το εσφαλμένο «(Μέρος 1 
και 2, στήλες 1, 2)» στο ορθό «(Μέρος 1 και 2, στήλες 1, 
2 και 3)».

2) Στη σελίδα 8376, στην τρίτη γραμμή πριν το τέλος 
του εδαφίου β(i) της παραγράφου 2 του άρθρου 8, διορ−
θώνεται το εσφαλμένο «και αξιολογεί την αναγκαιότητα 
από τον ασκούντα» στο ορθό «και αξιολογεί την αναγκαι−
ότητα υποβολής από τον ασκούντα».

3) Στη σελίδα 8380:
α) στη παράγραφο 2 του άρθρου 14, στην τρίτη γραμ−

μή, διορθώνεται το εσφαλμένο «τις Υπηρεσίες Περιβάλ−
λοντος, Ανάπτυξης, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων της εν λόγω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 
στο ορθό «τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και 
Υγείας της εν λόγω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και 
τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας».

β) στη παράγραφο 4 του άρθρου 14, στην τρίτη 
γραμμή, διορθώνεται το εσφαλμένο «των υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος, Υγείας, Εργασίας και Πολιτικής Προ−
στασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» 
στο ορθό «των υπηρεσιών Περιβάλλοντος, Υγείας και 
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
τοδιοίκησης και των αρμόδιων περιφερειακών υπηρε−
σιών του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας».

4) Στη σελίδα 8383, στον πίνακα που περιλαμβάνεται 
στο ΜΕΡΟΣ 1 του Παραρτήματος Ι:

α) στην έβδομη σειρά, διορθώνεται το εσφαλμένο 
«Πεντοξείδιο του αρσενικού, αρσενικό οξύ (V) και αρ−
σενικά άλατα» στο ορθό «Πεντοξείδιο του αρσενικού, 
αρσενικικό οξύ (V) και αρσενικικά άλατα».

β) στην ενδέκατη σειρά, διορθώνεται μέσα στην πα−
ρένθεση το εσφαλμένο «τριοξείδιο του τρινικελίου», στο 
ορθό «τριοξείδιο του δινικελίου».

5) Στη σελίδα 8384:
α) στη μεσαία στήλη του πίνακα, στην ενδέκατη (11η) 

σειρά, διαγράφεται ο αριθμός 10 και το κουτάκι παρα−
μένει κενό.

β) στη μεσαία στήλη του πίνακα, στη δέκατη τρίτη 
(13η) σειρά, το σχετικό κουτάκι που εσφαλμένα είναι 
κενό, συμπληρώνεται με τον αριθμό «2.500».

γ) στη δεξιά στήλη του πίνακα, στη δέκατη τρίτη (13η) 
σειρά, διορθώνεται στο σχετικό κουτάκι ο εσφαλμένος 
αριθμός «2.500» στον ορθό «25.000».

6) Στη σελίδα 8385:
α) στην παράγραφο 6 των Σημειώσεων του Μέρους 

1 του Παραρτήματος Ι, διορθώνεται το εσφαλμένο 
«Νιτρικό κάλιο (Ι 2505 000)», στο ορθό «Νιτρικό κάλιο 
(1250/5000)»

β) στον πίνακα της παραγράφου 7 των Σημειώσεων 
του Μέρους 1 του Παραρτήματος Ι, στην τελευταία σει−
ρά της δεξιάς στήλης, διορθώνεται το εσφαλμένο «0,01» 
στο ορθό «0,001».

7) Στη σελίδα 8386:
α) στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 των Ση−

μειώσεων, του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι, στην 
όγδοη σειρά, διορθώνεται το εσφαλμένο «πρόκλησης 
μπάλων ατυχημάτων», στο ορθό «πρόκλησης μεγάλων 
ατυχημάτων».
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β) στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 των Σημειώ−
σεων, του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι, στην τέταρτη 
σειρά, διορθώνεται το εσφαλμένο «οδηγίας ισχύουν οι 
μικρότερες εγκεκριμένες ποσότητες», στο ορθό «από−
φασης ισχύουν οι μικρότερες οριακές τιμές».

8) Στην σελίδα 8387:
α) στο εδάφιο (γ.1) της παραγράφου 3 των Σημειώ−

σεων του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι, στη δεύτερη 
σειρά διορθώνεται το εσφαλμένο «σημείο ανάφλεξης 
από 0° C», στο ορθό «σημείο ανάφλεξης μικρότερο 
από 0° C».

β) στο εδάφιο (γ.4) της παραγράφου 3 των Σημειώ−
σεων του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι, στην έκτη 
και έβδομη σειρά διορθώνεται το εσφαλμένο «της πα−
ρούσας οδηγίας» και «Η παρούσα οδηγία» στο ορθό 
«της παρούσας απόφασης» και «Η παρούσα απόφαση» 
αντίστοιχα.

γ) στο εδάφιο (γ.4) της παραγράφου 3 των Σημειώσεων 
του Μέρους 2 του Παραρτήματος Ι, στην αρχή της τρίτης 
πρότασης, διορθώνεται το εσφαλμένο «Η παρούσα οδη−
γία, πλην των άρθρων 9, 11 και 13», στο ορθό «Η παρούσα 
απόφαση, πλην των άρθρων 8, 9 και 13».

δ) στην περίπτωση (γ) του εδαφίου (γ.4) της παρα−
γράφου 3 των Σημειώσεων του Μέρους 2 του Παραρ−
τήματος Ι, στην τελευταία πρόταση διορθώνεται το 
εσφαλμένο «της παρούσας οδηγίας», στο ορθό «της 
παρούσας απόφασης».

9) Στη σελίδα 8390:
α) στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος VI, στην 

τελευταία περίπτωση διορθώνεται το εσφαλμένο «τιμή 
τουλάχιστον ίση με 1000», στο ορθό «τιμή τουλάχιστον 
ίση με 500» και προστίθεται νέα περίπτωση που έχει 
ως εξής: «−διακοπή των υπηρεσιών πόσιμου ύδατος, 
ηλεκτρικού ρεύματος, φωταερίου, τηλεφώνου για πε−
ρισσότερες από δύο ώρες: (άτομα χ ώρες) τουλάχιστον 
ίση με 1000».

β) στο τέλος του Παραρτήματος VI, έχει παραληφθεί 
η επεξήγηση στην οποία παραπέμπει ο αστερίσκος που 
σημειώνεται στην τέταρτη περίπτωση της παραγράφου 
3, στη δεύτερη σειρά και η οποία έχει ως ακολούθως:

«(*) Για την εκτίμηση μιας δεδομένης βλάβης μπορεί 
να γίνει αναφορά στις κείμενες διατάξεις για τους ποιο−
τικούς στόχους των νερών από απορρίψεις επικίνδυνων 
ουσιών, καθώς και για τις οριακές τιμές απορρίψεων 
επικινδύνων ουσιών στα νερά ή στην LC50 για τα είδη 
τα αντιπροσωπευτικά του θιγόμενου περιβάλλοντος 
όπως ορίζονται στην οδηγία 92/32/ΕΟΚ για το κριτήριο 
«επικίνδυνο για το περιβάλλον»».

γ) Στο τελευταίο άρθρο να διορθωθεί η αρίθμηση και 
από «άρθρο 23» να γίνει «άρθρο 22».

 Ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΝΑΣ 




